
Licht voor
 Libanon
Leven in Libanon
In Libanon is de natuur heel mooi. Toch is het niet altijd leuk om in 

Libanon te leven. De mensen hebben veel problemen. De leiders zor-

gen niet goed voor mensen en de mensen zijn heel arm. Ook wonen 

er heel veel vluchtelingen. In de coronacrisis moesten mensen thuis 

blijven. Ze konden dus niet werken en geen geld verdienen. 

Toch zijn er ook mooie dingen. In Libanon mag iedereen over God ver-

tellen. Soms voelt het alsof het donker is in Libanon. Als de mensen 

de Heere Jezus leren kennen, wordt het toch een beetje licht!
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Gabriëlle
Bekijk op gzb.nl/wereldkidslibanon eens het fi lmpje van Gabriëlle. Zij woont in Libanon en vertelt enthou-siast over hoeveel de Heere Jezus voor haar betekent.
• Lijk jij zelf op Gabriëlle? Waar-om juist wel of juist niet?• Wat vind jij zelf het mooiste aan het kennen van de Heere Jezus?

Wie is het? 
Elke speler kiest in het geheim een kind. Door ja- en nee vragen probeer je uit te vinden welk kind je 
tegenstander in gedachten heeft. Tip: leg iets over de kinderen waarvan je weet dat ze het niet zijn. 
Wanneer je denkt dat je het geheime kind weet mag je raden. Wanneer je het verkeerd raadt, verlies 
je het spel. Wanneer je het goed raadt, heb je gewonnen!
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Wereldkids is gemaakt door de GZB. De GZB wil graag dat alle mensen Jezus leren kennen. 
Daarom wonen er overal in de wereld zendingswerkers van de GZB. Zij vertellen in hun land 
over Jezus en helpen mensen die het moeilijk hebben. 
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Wil je nog meer weten 
over Libanon? Scan 
dan deze QR code.



Bijbeltekst
Jezus zegt: 

“Ik ben het Licht 

der wereld.”
(Johannes 8: 12)

De Nieuwsgier 
in Libanon
Bekijk op www.gzb.nl/wereldkidslibanon 

de afl evering van GZB TV over Libanon.

• Hoe zou jij het vinden om in Libanon 

te wonen? Wat lijkt je leuk en wat lijkt 

je moeilijk?
• De zendingswerkers proberen iets 

van Gods licht te brengen in Libanon. 

Op welke verschillende manieren 

doen zij dit?
• Hoe kun jij zelf iets van Gods licht 

laten zien aan iemand die het moeilijk 

heeft? Schrijf hieronder eens iets op 

wat je kunt doen: 

_____________________________

_____________________________

Vlag van Libanon
Weet jij hoe de vlag van Libanon eruit ziet? Kleur hem zo mooi mogelijk in!

Gebedspunten   

Bid voor…
• Herstel van het land Libanon.

• Vrede in de buurlanden van Libanon. 

• De vluchtelingen die in slechte omstandigheden leven.

• Kracht en wijsheid voor de kerk om de juiste hulp te geven.

Dit is de dag
Lukt het jou om ‘Dit is te dag’ mee te zingen in het Arabisch?

Inna haada’ljoom (2x) rabboena sana’ (2x) 
fanabtahiejoe ‘aidan nafrachoe nafrachoe bihi (2x) 
inna haada’ljoom 
rabboena sana’ 
fanabtahiejoe ‘aidan nafrachoeinna haada’ljoom (2x) rabboena sana’

Mozes op de vlucht
Op www.gzb.nl/wereldkidslibanon vind je een fi lmpje met het verhaal van 
Mozes die op de vlucht is. Ver weg van zijn geboorteland spreekt God tot 
hem. Welke woorden heb jij gehoord in het verhaal? Streep ze door. 

vuur

schoen

staf

hoop

schaap

horeb

Omcirkel wat bij Libanon hoort

Doolhof
Mozes was net als veel mensen uit Syrië op de vlucht. 

Maar ook ver weg van je geboorteland kan God tot je 

spreken. Zoek de weg van Mozes naar de braamstruik.


