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Dit zomergezinsboekje wordt u aangeboden door

over door te praten, een aanmoediging om te bidden, een activiteit om samen te 
doen en een puzzel. We luisteren ook naar de verhalen van anderen. Zo ontmoet 
je kinderen van dichtbij of ver weg die hun verhaal met je delen. Of ga je zelf aan 
de slag om iemand naar zijn of haar verhaal te vragen. Proef zo iets van andere 
culturen! Voor de zondag hebben we een bijzondere opdracht voor je.

Dit boekje is gemaakt voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Pas eventueel de werkvormen of 
verhalen aan zodat het beter past bij de leeftijd van 
je kind. Bijbelteksten en liederen zijn niet afgedrukt, 
pak dus je eigen (online) Bijbel en Op Toonhoogte 
liedbundel (2015) erbij. Extra materialen kunnen 
gedownload worden via www.zomergezinsboekje.nl.

Veel plezier en mooie gezinsmomenten toegewenst!

Inleiding

Na een paar ingewikkelde zomers vanwege het corona-virus kunnen we weer 
op pad: We hebben vakantie! Dat betekent lekker rustig aan doen, even je 
gedachten verzetten en leuke dingen ondernemen. Dat kan overal, vanuit huis 
wanneer je er een dagje op uit gaat, op de camping of in een ver land. Of je nu 
dichtbij blijft of ver weg gaat, in je vakantie kom je er al gauw achter dat andere 
mensen op verschillende plekken dingen anders doen. Misschien vind je dat heel 
interessant en wil je er meer van weten, van zien of zelfs van proeven. Maar soms 
betrap je jezelf ook wel eens op de gedachte dat je iets een beetje raar of zelfs 
niet goed vindt.

Elke groep mensen heeft zijn eigen ‘cultuur’. Met cultuur bedoelen we alles wat 
mensen maken en hoe ze dingen doen. Denk aan taal, gewoonten, (bouw-)kunst, 
kleding of muziek. Zo heeft elk land een eigen cultuur, maar ook elke streek en 
zelfs jullie eigen gezin heeft een eigen cultuurtje. Misschien vraag je je soms af 
wat je daarmee moet. De Bijbel reikt ons hierover genoeg aan!

Om jullie in deze vakantieperiode te helpen om ook elke dag samen tijd voor God 
te nemen, hebben we dit zomergezinsboekje gemaakt. Mensen in de Bijbel die 
in aanraking komen met een andere cultuur spelen de hoofdrol. Van maandag 
tot en met zaterdag vinden jullie een Bijbelverhaal, een aantal liederen, iets om 



Smaken verschillen Zomergezinsboekje
4 5

Zondag: de kerkdienst

Op zondag ben je waarschijnlijk gewend om met elkaar 
naar de kerk te gaan en daarvoor geven we je graag de 
volgende opdracht mee: Als je thuis bent, ga dan een keer 
naar een dienst in een heel andere kerk dan je gewend 
bent in plaats van naar jullie eigen gemeente. En als je op 
vakantie bent, zoek dan via internet uit of er in de buurt 
een kerkdienst gehouden wordt. Ook als je de taal niet 
verstaat, probeer dan toch zoveel mogelijk de dienst mee 
te beleven. Misschien lukt het jullie om na de dienst een 
praatje met iemand van die gemeente te maken? Als jullie 
weer op jullie eigen stek zijn, bespreek dan met elkaar de 
volgende vragen:

En gaan jullie vandaag nog met elkaar een wandeling maken? Speel 
dan ‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’ en kies dingen om te raden die je in 
je eigen omgeving niet ziet. Denk aan iets op een bijzonder gebouw, 
een kledingstuk van iemand die daar woont, een bloem die je nooit 
eerder zag, enzovoort.

Welke dingen waren 
anders in deze dienst? 
Wat vond je daarvan?

 Welke dingen waren 
hetzelfde als in jullie 

eigen kerk?  Hoe voelde je de 
verbondenheid met 

deze groep christenen?

God loven

Maaltijd hebben

Samen de Bijbel lezen

Blij zijn    

Dopen   

Bij elkaar komen

Alles delen  

Zorgen voor anderen

Praten over God
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In de kerk doen we allemaal dingen samen. 
Welk plaatje hoort bij welk woord? 
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Maandag: Eet smakelijk

Samen doen: rara wat proef ik?Samen doen: rara wat proef ik?
Ga eens op zoek naar een paar Nederlandse producten en een paar producten 
die (oorspronkelijk) uit het buitenland komen. Doe elkaar een blinddoek om en 
laat om de beurt elkaar iets blind proeven. Wat proef je? Weet je ook uit welk land 
het komt? 

IntroIntro
Als je in een ander land in de supermarkt komt, liggen er hele 
andere spullen in het schap dan je in Nederland gewend bent. 
Maar niet alleen het eten is anders, in een andere cultuur 
zijn de gebruiken bij het eten ook heel anders. Wie nodig je 
allemaal uit? Was je eerst je handen? Eet je met een mes en 
vork, stokjes of met je handen? Samen eten heeft in de Bijbel 
ook een belangrijke plek, ook in het verhaal dat we vandaag 
lezen. 

Het begint met twee mannen. Ze lopen vlak na Jezus’ dood 
van Jeruzalem naar hun eigen dorp Emmaüs. Ze zijn erg 
verdrietig. Onderweg komt Jezus bij hen lopen en hoort van 
hen wat er allemaal drie dagen geleden is gebeurd. Dan begint 
Jezus hen alles uit te leggen:

Doorpraten:Doorpraten:
   De emoties en gevoelens van de Emmaüsgangers in vers 17 en later in het 

verhaal in vers 32 en 41 zijn heel verschillend. Waarom zou dit zo zijn? Wat 
gebeurt er met jouzelf als je in de Bijbel over Jezus leest?

   Zou jij zomaar een vreemde man die onderweg is bij je thuis uitnodigen om 
te blijven eten en slapen? Noem eens redenen om het juist wel te doen of 
juist niet te doen.

   Nodig eens iemand uit je omgeving uit om bij jullie mee te eten en laat je 
verrassen door wat er gebeurt!

Verhalen delenVerhalen delen
Helemaal aan de andere kant van de wereld 
wonen Daniel, Benj en Marie. Hun ouders zijn 
zendingswerkers in Thailand en zij zijn van jongs 
af aan opgegroeid in de Thaise cultuur. En ze zijn 
dus ook opgegroeid met het Thaise eten. 

Wist je dat de meeste Thaise mensen drie keer 
per dag rijst eten? Ze eten het ook als ontbijt! En 

Lezen uit de Bijbel: Lukas 24: 25-35Lezen uit de Bijbel: Lukas 24: 25-35
In dit verhaal van de Emmaüsgangers zien we de echte Oosterse 
gastvrijheid. Jezus heeft net aan deze mannen uitgelegd hoe er op allerlei 
plekken in de Bijbel al over Hem was geschreven. Eerst door Mozes en 
later door de profeten. Dan lijkt het erop dat Jezus weer verder wil gaan, 
maar de Emmaüsgangers dringen er bij Jezus op aan om vooral bij hen 
te blijven en samen te eten. En wat gebeurt er? Juist wanneer Jezus het 
brood breekt en aan hen geeft, herkennen ze Wie Jezus is! Als je samen 
aan het eten bent, leer je elkaar beter kennen. Tijdens het eten neem je 
de tijd voor elkaar en ontdek je meer over de ander die bij je aan tafel zit. 
En dat kan soms heel verrassend zijn!
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ze eten niet op stoelen aan tafel, maar er wordt een mat op de grond neergelegd. 
Iedereen gaat op de mat zitten en eet het eten uit kommen of borden. En als je 
klaar bent, ga je naast de mat zitten. Soms staat er zelfs gefrituurde krekel of 
zijdeworm op het menu. Lijkt je dat niet lekker :)?

Het gezin van Daniel, Benj en Marie werd een keer gevraagd 
om een typisch Nederlandse maaltijd klaar te maken. Daarom 
maakten ze hutspot met appelmoes. Ze dachten dat dit 
veel te smakeloos zou zijn voor de Thai, omdat zij zo pittig 
eten. Daarom maakten er voor de zekerheid spaghetti met 
bolognaisesaus bij. Tijdens de maaltijd zagen ze iemand 
zijn bord opscheppen: eerst hutspot met een laag spaghetti 

en bolognaisesaus. Daar bovenop appelmoes en een flinke 
hoeveelheid chilisaus. Oeps! 

Als Daniel, Benj en Marie ergens op bezoek zijn geweest, krijgen ze altijd wel 
iets mee naar huis. Of een deel van het overgebleven eten wordt meegegeven in 
plastic zakjes óf ze krijgen iets uit de tuin. Bijvoorbeeld een tros bananen of een 
papaja. En komt er onverwachts bezoek van een bekende? Dan gaat één van de 
familieleden snel naar de markt en staat er binnen een half uur een maaltijd klaar. 
Wat een gastvrijheid hè? Net als bij de Emmaüsgangers! 

ZingenZingen
   Voor al Uw goede gaven, Heer (OTH 554) 
   Ik was hongerig (OTH 373) 
   Hé, kom je kijken (OTH 503)
   Aan de maaltijd wordt het stil (OTH 369)

BiddenBidden
Probeer komende dagen eens een paar keer per dag God in je hart te danken 
voor het eten en drinken wat je krijgt. Bijv. wanneer je iets lekkers tussen de 
maaltijden door eet.

   Dank ervoor dat we in de Bijbel mogen ontdekken Wie Jezus is.
   Dank dat we vaak genoeg te eten en te drinken hebben en bid voor de 

mensen op deze wereld die tekort komen.
   Bid dat door jullie gastvrijheid er verrassende dingen mogen gebeuren.

Wat is jouw favoriete eten? Teken het hieronder!
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Lezen uit de Bijbel: Handelingen 18:1-11Lezen uit de Bijbel: Handelingen 18:1-11
In dit verhaal is Paulus in Griekenland. Hij reist van de hoofdstad Athene 
naar een andere belangrijke stad, Korinthe. Paulus is zelf een Jood en 
net zoals dat nu nog steeds zo is, wonen Joden over de hele wereld. Zo 
ontmoet hij Aquila en Priscilla, ook Joden en zij bewerken leer in Korinthe. 
Het is altijd fijn om vertrouwde mensen te ontmoeten en deze nieuwe 
vrienden hebben hetzelfde beroep als hij. Daarom blijft hij logeren en 
helpt met het werk. Op de sabbat gaat hij, zoals hij gewend is, naar de 
synagoge, aangezien kerken nog niet bestaan. Nog maar heel weinig 
mensen hadden namelijk gehoord dat Jezus de Messias is, dus zoekt hij 
Joden en Grieken op bij de plekken waar ze over God leren en praten. 
Daar vertelt hij hen over het Goede Nieuws van Jezus. In dit verhaal gaat 
hij naar de synagoge, het gebouw waar de Joden God aanbidden en 
tot Hem offeren. Maar we lezen ook in andere verhalen dat Paulus met 
mensen in gesprek gaat bij Griekse tempels gewijd aan afgoden. Zelfs 
de leider van de synagoge komt tot geloof in Jezus Christus. Zo vertelt 
Paulus anderhalf jaar lang in Korinthe het evangelie. Dat is soms best 
spannend, maar God zelf moedigt hem aan: Blijf spreken! 

Dinsdag: Gebouwen

Samen doenSamen doen
Bedenk met elkaar wat jullie echt een bijzonder gebouw vinden. Misschien is het 
een monument uit je eigen woonplaats, of een mooi bouwwerk dat je op vakantie 
hebt gezien. Het kan ook zijn dat je het nog nooit in het echt gezien hebt, maar 
dat jullie er wel van dromen om het een keer met elkaar te bezoeken.
Bouw het gebouw dat jullie gekozen hebben met elkaar na van Lego, blokken, 
karton of andere materialen. Kijk maar eens in de oudpapierbak of plastic recycle 
bak! En houd je met een van je ouders van timmeren, zoek dan in de schuur wat 
hout op en ga aan de slag met planken, spijkers, houtlijm, hamers en zagen.

IntroIntro
Zelfs als je naar een andere provincie in Nederland 
gaat, kan het je al opvallen dat de huizen of gebouwen 
er anders uitzien. Eindeloze flats aan de randen van 
een grote stad en wolkenkrabbers er middenin. Of 
boerderijen met rieten daken op het platteland. In 
het buitenland geldt dat nog veel meer! Elke groep 
mensen bouwt op een andere manier. Dat heeft met 
allerlei dingen te maken: het klimaat (is het koud of juist 
bloedheet?), het landschap (welke bouwmaterialen 
zijn er?), geschiedenis (hoe bouwden hun voorouders), 
geloof (bouwen ze kerken, tempels of synagogen?) of 
geld (hebben ze genoeg te besteden om stevig en mooi 
te bouwen?). Soms kun je je over zulke bouwwerken 
verwonderen, dat deed Paulus ook vast wel eens, op 
een van zijn zendingsreizen in de landen rondom de 
Middellandse zee.

Doorpraten:Doorpraten:
   Als een gebouw er heel anders uitziet dan je gewend bent, wat vind je daar 

dan van?
   In het Oude Testament is de tempel heel belangrijk, daar woont God. Als 

christenen gaan we naar de kerk; vind je mooie kerkgebouwen belangrijk of 
kun je net zo goed diensten houden in een school, bioscoop of buiten (als 
het lekker weer is). Waarom?

   Heb je wel eens een zendeling horen praten over hoe en waar ze mensen 
die Jezus niet kennen over Hem vertellen? Wat vertelde hij of zij?
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Verhalen delenVerhalen delen
De dominee van een kerk die in een speeltuin in Groningen bij elkaar 
komt vertelt: ‘Het is woensdagmorgen. Rond 10 uur begint onze creatieve 
peuterochtend. Veel koffie staat klaar, ook ranja en water. Ik zit op een 
speeltoestel en kom aan de praat met een oma. Ze is hier voor het eerst. 
“wat een mooie speeltuin en wat een mooi groot gebouw!” Ik knik. “Wat 
doen jullie hier allemaal?” vraagt ze. “eigenlijk is het een beetje een raar 
verhaal, want we zijn EN een speeltuingebouw EN een kerk”. Meestal 
begin ik zo en kijk of mensen nieuwsgierig zijn. Zijn ze nieuwsgierig 
dan vertel ik dat wij een mooi gebouw hebben gebouwd om op zondag 
christelijke vieringen te houden waar iedereen uit de wijk welkom is. Waar 
een moeder van de peuterochtend via een gesprek aan de picknicktafel 
onderdeel is geworden en is gedoopt. Maar ook dat wij doordeweeks 
laten zien wat we geloven. Veel kinderen hebben ouders die niet zo goed 
Nederlands kunnen, aan hen geven we huiswerkbegeleiding. We sporten 
omdat het goed voor je lijf is. En er zijn allerlei clubs waar het Bijbelverhaal 
van de week wordt verteld en leuke dingen worden gedaan. Als vanzelf 
komen we dus met nieuwe mensen in contact. Al was het maar omdat ze 
even naar de wc moeten.’

ZingenZingen
   Een wijs man (OTH 466)
   Ik bouw op U (OTH 191)
   Samen (kijk daar, een metselaar) (OTH 537)

BiddenBidden
Maak met elkaar een gebedswandeling langs een aantal bijzondere gebouwen 
in de plaats waar jullie zijn. Stop om te bidden voor de mensen die daar komen, 
bijvoorbeeld voor de mensen die verzorgd worden in het ziekenhuis, voor de 
agenten in het politiebureau, maar ook voor de mensen die daar in de cel zitten, 
voor de jongeren die op het plein hangen, of voor de eenzame opa’s en oma’s in 
het verpleeghuis.

Kleur de synagoge in
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Woensdag: Anders?!

Samen doenSamen doen
Stuur om de beurt één van je gezinsleden naar een 

andere ruimte. Laat deze persoon iets veranderen, bijv. 
aan zijn kleding, in zijn haar, twee verschillende sokken 
aandoen of bedenk maar iets geks. Wie ziet als eerste 
wat er anders is? 

IntroIntro
Als je naar een ander land op vakantie gaat ontdek je 

soms dingen die de mensen daar heel anders doen. In 
sommige landen eten de mensen met stokjes, in weer andere 

landen zeggen ze op een speciale manier gedag tegen elkaar of 
dragen ze bijzondere kleding. Soms merk je dat geloof belangrijk is voor een 
bepaald land. Al die dingen die anders zijn, kunnen voor ons wel even wennen 
zijn. Het is zo anders.

Soms wordt er ook in Nederland wel 
eens naar je gekeken omdat je dingen 
anders doet omdat je gelooft. Misschien 
doe je niet mee met roddelen of zeg jij 
er iets van als anderen lelijke woorden 
zeggen. Dat kan best wel eens lastig 
zijn. En eerlijk is eerlijk, soms is het 
fijner om gewoon mee te doen. Wij zijn 
liever niet anders. Vandaag lezen we 
de geschiedenis van Daniël. Hij komt in 
een heel ander land terecht. Wat zal hij 
doen, past hij zich aan?

Doorpraten:Doorpraten:
   Kijk nog eens goed in de tekst. Wat was er in het paleis allemaal anders 

voor Daniel en zijn vrienden? 
   Welk woord vind je het beste bij Daniël passen?  
  dapper
  dom
  gelovig
  stoer
  naïef
  wijs
  gevaarlijk
  trouw
  moedig
  iets anders, namelijk:

   Op welke manier zorgt God voor Daniël en zijn vrienden?

Lezen uit de Bijbel: Daniël 1: 3-20Lezen uit de Bijbel: Daniël 1: 3-20
De koning van Babylonië is Jeruzalem ingevallen en heeft de stad 
belegerd. De mensen uit Jeruzalem worden meegenomen naar Babylonië. 
Een aantal jongemannen worden speciaal uitgekozen om mee te gaan 
naar het paleis van de koning. Een van hen is Daniël. Hij wordt samen 
met een aantal vrienden uitgekozen door de medewerkers van de koning. 
In het paleis krijgen ze een speciale opleiding. Wat een veranderingen 
allemaal. Toch is er één moment waarop Daniël ervoor kiest om niet mee 
te gaan met alle veranderingen. Dan kiest hij ervoor om zich niet aan te 
passen, niet anders te doen dan hij gewend was. Hij was gewend om 
God te eren door alleen rein voedsel te eten. Hij vraagt daarom om een 
aangepast dieet van alleen groente en water. Want dát is uiteindelijk voor 
Daniël het meest belangrijk: God blijven gehoorzamen en eren. En het 
mooie is: God zegent Daniël en zijn vrienden. Hij gaat met hen mee in dat 
vreemde land.
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   Daniël kiest ervoor om zich niet helemaal aan te passen aan de regels van 
het nieuwe land. Hij trekt een streep bij het eten van het voedsel, om zo 
God te blijven gehoorzamen. Bespreek met elkaar waar jullie wel eens een 
streep trekken in jullie leven als christen in deze tijd. 

   Wat hebben jullie nodig om meer op Daniël te gaan lijken?
  geloof
  vertrouwen
  moed
  dapperheid
  lef
  wijsheid
  kennis
  iets anders, namelijk:

Verhalen delenVerhalen delen
Bespreek met elkaar de volgende voorbeelden. Hoe zou jij hiermee om gaan?
Wat zou jij doen?

Tom en Jesse zijn buurjongens. Ze lijken veel op elkaar. Tom en Jesse zijn allebei 
10 jaar, ze wonen in dezelfde straat, ze gaan naar dezelfde school en ze houden 
allebei van voetballen. Maar er is één ding waarin ze toch verschillend zijn: Tom 
gelooft in God en Jesse niet. Meestal gaat dat prima samen, maar soms is het 
ook best lastig... ZingenZingen

   Laat zo je licht maar schijnen (OTH 538)
   God heeft een plan met je leven (OTH 496)
   Ik volg de Heer (OTH 519)

BiddenBidden
   Dank God dat Hij altijd met ons meegaat en voor ons wil zorgen net als Hij 

voor Daniël en zijn vrienden deed.
   Bid of God jullie moed wil geven om als het nodig is anders te zijn. Bid of 

God jullie wil laten zien wat de juiste keuzes zijn.
   Bid dat andere mensen iets van God zullen zien door jullie heen. 

Vandaag eet Tom bij Jesse. Pannenkoeken! Thuis bidt Tom altijd 

voor het eten, maar bij Jesse thuis doen ze dat niet... Wat zou jij 

doen als je Tom was?

1

Tom en Jesse spelen samen een spelletje. Opeens vloekt Jesse. 

En later nog een keer. Tom schrikt.  Eigenlijk vindt hij het niet zo 

fijn dat Jesse dit zegt... Wat zou jij doen als je Tom was?

2

Morgen is het zondag. Tom en Jesse hebben dan een 
voetbalwedstrijd. Tom twijfelt, hij heeft zin in de wedstrijd, maar op 
zondag gaat hij ook naar de kerk... Wat zou jij doen als je Tom was?

3

Tom en Jesse kijken uit school samen film. Jesse wil graag een 

spannende film kijken met veel geweld. Tom wil eigenlijk liever 

een andere film kijken, maar Jesse blijft volhouden...Wat zou jij 

doen als je Tom was?

4

Wat zou jij doen..?
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Donderdag: Vertel…

Samen doen: herken de taalSamen doen: herken de taal
Zeg om de beurten iets in een andere taal. Herken je welke taal het is? En weet je 
ook wat het betekent?

Weet je wat onderstaande zin betekent? En welke talen herken je allemaal?

IntroIntro
Eén van de eerste dingen die opvallen als je in een ander land komt, is het 
verschil in taal. Misschien kun je al een beetje Engels, Duits of Frans spreken? 
Goed met mensen praten in een andere taal kan best lastig zijn! Dat merk je ook 
al in Nederland wanneer je met vluchtelingen uit bijvoorbeeld Oekraïne of Syrië 
praat. Hoe kun je elkaar dan toch goed begrijpen?

Doorpraten:Doorpraten:
   Wat vind je mooi en wat vind je lastig aan al die verschillende talen op de 

wereld?
   Stel dat jij één van de discipelen uit het Pinksterverhaal was: wat zou jij als 

eerste over God willen vertellen?
   Heb je wel eens het idee dat je een andere ‘taal’ spreekt dan de kinderen 

om je heen, dat je elkaar niet begrijpt? Wat zou je dan kunnen doen om 
dezelfde ‘taal’ te gaan spreken?

Verhalen delenVerhalen delen
Gabriëlle woont in Libanon, een prachtig land net boven Israël. Gabriëlle is 10 jaar 
oud en houdt erg van muziek, dans en verven. Maar het leven in Libanon is niet 
altijd makkelijk. Veel vluchtelingen uit Syrië zoeken er een plek en niet alle mensen 
kunnen werk vinden. Ook zijn de gewone dingen zoals eten, drinken en brandstof 
erg duur geworden. Maar Gabriëlle merkt dat Jezus bij haar is en haar wil helpen! 
Ze vertelt in haar eigen taal vol enthousiasme over Wie Jezus voor haar is:

Antwoord: Engels, Frans, Oekraïens, Spaans, Fries, Swahili, Arabisch, Duits, Latijn, Chinees, Noors

Lezen uit de Bijbel: Handelingen 2:1-13Lezen uit de Bijbel: Handelingen 2:1-13
Ken je het verhaal van de toren van Babel? Dat is het moment waarop 
God de taal van mensen verward. Veel mensen begrijpen elkaar niet 
meer en omdat ze elkaar niet meer snappen verspreiden ze over de 
hele aarde. In het verhaal wat je net gelezen hebt, gebeurt precies het 
tegenovergestelde!  Uit allerlei verschillende volken en culturen zijn de 
mensen bijeen in Jeruzalem. En dit keer kunnen ze allemaal juist wél 
verstaan wat er gezegd wordt. Vervuld met de Heilige Geest spreken de 
discipelen in allerlei verschillende talen. En daardoor kon iedereen in zijn 
eigen taal over de grote daden van God horen. De discipelen vertellen 
alles wat Jezus heeft gedaan. Dat Hij gestorven en begraven is, maar ook 
dat Hij weer is opgestaan uit de dood en tot op deze dag bij ons is. Mooi 
hè?! We mogen in alle verschillende talen die er op deze wereld zijn over 
God vertellen!

 God is good
Antwoord

 Dios es bueno
Antwoord

 bonum est Deus
Antwoord

 Dieu est bon
Antwoord

 allah khayr
Antwoord

 God is goëd
Antwoord

 Shàngdì shì hǎo de
Antwoord

 Boh dobryy
Antwoord

 Gott ist gut
Antwoord

 Mungu ni mwema
Antwoord

 Gud er god
Antwoord
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‘Hoi allemaal, mijn naam is Gabriëlle. Ik 
kom uit Libanon en vandaag ga ik aan 
jullie vertellen wat ik van Jezus ervaar 
in mijn leven. Hij is de meest geweldige 
Persoon die je je maar voor kunt stellen. 
En als ik Hem wil aanbidden, voel ik me 
zo enthousiast en gelukkig. Om de enige 
God te aanbidden die we kennen. Het is 
alsof je Iemand aanbidt die geduldig met 
je is en die een puur hart van goud heeft. 
Hij is Iemand die je helpt in je werk, in 
je dromen, in je leven. Hij helpt je om de 
goede weg te gaan en niet de verkeerde 
weg. Hij is de beste Persoon die je je 
maar kunt voorstellen! Doei!’

Het verhaal van Gabriëlle 
is ook te bekijken op 

www.zomergezinsboekje.nl

ZingenZingen
   Vertel het aan de mensen (OTH 553)
   Alzo lief had God de wereld (OTH 426)
   We are one in de Spirit (OTH 365)

BiddenBidden
   Dank God voor alle mensen zoals Gabriëlle die in 

hun eigen taal vertellen over Hem.
   Bid voor alle mensen om je heen die een andere 

taal spreken, dat zij ook mogen horen Wie God is 
en wat Hij doet.

   Bid dat je de kinderen om je heen die je niet goed 
snapt, steeds beter mag begrijpen.

Gabriëlle

!



Lezen uit de Bijbel: Genesis 2:4-8 en Openbaring 21:1-5Lezen uit de Bijbel: Genesis 2:4-8 en Openbaring 21:1-5
We lezen in het begin van de Bijbel waar God met de mensen in een 
prachtige tuin, de Hof van Eden begint. Het is er paradijselijk! Wat een 
mooi begin, de rust en het plezier stralen ervan af. Adam en Eva leven er 
onbezorgd samen met hun Vader, met God. Zo is het bedoeld, dat voel je 
meteen aan. Maar we weten ook hoe het verder gaat. Al in dit hoofdstuk 
van Genesis gaat het mis. De eerste mensen zijn, net als wij vaak, niet 
tevreden en zondigen. Adam en Eva moeten die mooie tuin verlaten en 
een hard leven begint waarin ze zelf een goede plek moeten vinden om te 
leven. Ze krijgen kinderen en de Bijbel vertelt ons vele verhalen hoe ze het 
telkens zonder God proberen, maar dat gaat mis. Ze krijgen honger, doen 
elkaar vreselijke dingen aan zoals oorlogen of het aanbidden van afgoden. 
Maar God is de bedoeling met de mensen die Hij heeft geschapen niet 
vergeten: Hij blijft hen liefhebben, vergeven en telkens nieuwe kansen 
geven. Hij stuurt zelfs Zijn Zoon Jezus om voor onze zonden te sterven 
en weer op te staan. De Bijbel eindigt met een mooi toekomstbeeld: een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar geen pijn of verdriet meer is. 
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Vrijdag: Stad of platteland

Samen doenSamen doen
Ben je een stads- of plattelandsmens?

Vul de lijst hieronder in: zet een plusje als jij dit het fijnste vindt, een minnetje als 
het niet belangrijk voor je is. Als jullie het niet eens zijn, laat ieder dan eigen test 
invullen.

Ik vind het niet erg dat er weinig winkels dichtbij zijn.

Ik vind het fijn dat ik veel groen zie als ik naar buiten kijk.

Ik geniet van rust en stilte.

Ik speel liever buiten dan binnen.

Niet elke dag kunnen kiezen uit veel dingen om te doen zoals naar zwem-
baden, sportparken, winkelcentra, bioscopen en musea gaan, vind ik oke.

Ik houd er niet zo van als er veel mensen om me heen zijn en het verkeer 
druk is.

Ik wil graag een grote tuin bij ons huis.

Ik geniet ervan als we paarden, schapen of koeien zien als we in de buurt 
gaan wandelen.

Ik vind het fijn als ik de meeste mensen in de buurt ken.

Ik vind het fijn als familie en vrienden in de buurt wonen en hoef niet
zo nodig nieuwe mensen te ontmoeten.

Ik ga liever naar een kleine school dan een waar veel kinderen op zitten.

Heb je 5 plusjes of meer, dan ben je waarschijnlijk een plattelandsmens, heb je er 
minder dan 5, dan houd je meer van de stad als woonplaats.
Bespreek met elkaar of dat klopt en wat de voor- en nadelen van jullie 
woonplaats zijn.

IntroIntro
Mensen zijn zo verschillend en dat blijkt ook uit de omgeving waar we ons het 
meeste thuis voelen. In een bruisende stad die nooit lijkt te slapen of op een 
dromerig dorpje waar alles lekker hetzelfde blijft. Of ergens er tussenin! Sommige 
mensen vinden grotere steden heftige plekken: er lijkt meer aan de hand 
bijvoorbeeld wanneer het om criminaliteit, zoals geweld en drugs gaat. Er wonen 
veel mensen van verschillende afkomst dichtbij elkaar, dat kan onrust geven. 
Sommigen hebben maar weinig geld en het kan rommelig zijn. Toch kent ook het 
platteland haar eigen problemen. Zo lopen sommige dorpen leeg omdat er weinig 
werk en niet veel te doen is en daardoor hebben de paar winkels die er zijn nog 
minder klanten.
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Doorpraten:Doorpraten:
   God maakte de Hof van Eden zo mooi, waar zou jij vooral van genieten?   

Welke dingen zou je missen?
   Als je over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde leest, wat zie je dan voor 

je? Probeer dat eens te beschrijven aan de anderen. Hoe voel je je als je 
daaraan denkt?

   Als je van de stad houdt, denk je van alles over het platteland. En ben je 
meer van het dorp, dan heb je allerlei ideeën over de stad. Dat noem je ook 
wel vooroordelen. Kun je voorbeelden bedenken? Als God tuinen, laten we 
zeggen het platteland, maar ook de stad belangrijk vindt, hoe zouden wij 
dan naar de stad en het platteland en de mensen die daar wonen moeten 
kijken?

Verhalen delenVerhalen delen
Fleur en Lucile woonden op de 51ste verdieping van een wolkenkrabber in Tokio, 
de hoofdstad van Japan. Samen met 35 miljoen anderen in de grootste stad ter 
wereld. ‘Iedereen denkt dat zo hoog wonen heel eng is, maar het geeft juist een 
gevoel van vrijheid. Er kijken geen buren naar binnen en je kunt over de stad 
heen kijken. Ook zeggen ze dat met 5.000 anderen in een toren wonen druk is, 
maar samen met de mensen van de verdieping vorm je eigenlijk ook een dorp. We 
helpen elkaar als iemand ziek is door bijvoorbeeld een maaltijd te brengen. Of je 
maakt een praatje in de lift, of in de supermarkt op de begane grond. Na Japan 
hebben we een tijdje in een gewoon huis in Nederland gewoond. Dat vonden we 
ook leuk: lekker spelen op straat. Maar iedereen bemoeide zich wel met elkaar 
en keek naar binnen door de grote ramen van de huizen. Het lijkt erg belangrijk 
dat iedereen alles hetzelfde doet. Nu zijn we net weer verhuisd naar Chicago, 
in Amerika. Een iets minder grote stad met 8 miljoen inwoners, maar we wonen 

(tijdelijk) wel weer in een hoge toren middenin 
de stad. Op de 34ste verdieping deze keer. Dat 
voelt echt weer thuis, al kennen we nog niet 
zoveel mensen. Maar er is altijd wel iemand 
om een praatje mee te maken. En beneden op 
straat zijn vaak dakloze mensen, die vinden het 
fijn als we eten met hen delen. Ze herinneren 
ons eraan om God te danken dat Hij ons elke 
dag weer gezond eten en telkens een fijne plek 

geeft om te wonen. Waar we ook zijn ter 
wereld. 

Wil je meer van Fleur en Lucile’s 
verhuizing naar de grote stad Chicago 
zien, kijk dan naar deze aflevering van 

de EO-serie ‘Enkeltje Verweggistan’.

ZingenZingen
   In het begin (Marcel Zimmer)
   In het begin (OTH 450)
   Stil maar wacht maar (Alles wordt nieuw)

BiddenBidden
Zoek een landkaart op (bij het plaatselijke 
toeristenbureau of de VVV kun je gratis kaarten 
van de omgeving vinden) of print er een uit. 
Bekijk samen de kaart en kies in de stad en op 
het platteland twee dingen op waar jullie voor 
willen bidden. Schrijf deze gebedspunten op vier 
(of meer als je meer gebedspunten hebt) plakbriefjes en plak ze op de plaats 
op de kaart waar ze bij horen. Verdeel de gebedspunten en bid samen voor 
deze punten. Laat de kaart hangen zodat jullie er de komende tijd nog eens aan 
herinnerd worden en samen hiervoor kunnen bidden.

God woont dan weer bij ons in het nieuwe Jeruzalem. Deze keer, voor de 
eeuwigheid, niet in een tuin, maar in de stad. De Bijbel begint dus in een 
tuin, maar eindigt in de stad. Blijkbaar vindt God allebei belangrijk!
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Zaterdag: Generaties

Samen doenSamen doen
Maak samen met papa of mama eens een stamboom van jullie familie. Begin bij jullie 
zelf en ga dan steeds verder terug in de tijd. Hoever komen jullie? De stamboom die 
jullie hebben getekend bestaat uit mensen van verschillende generaties. Soms zijn 
er allerlei cultuurverschillen tussen de generaties. Denk aan muziek of kleding of 
aan iets als een computer. Kunnen jullie bij elke generatie van jullie stamboom iets 
kenmerkends bedenken? Teken of schrijf het bij jullie stamboom.

IntroIntro
Familie is voor de meeste mensen heel belangrijk. Je hoort bij elkaar. Ook al 
heb je een totaal andere kleur haar of heb je ander hobby’s, je hoort bij elkaar. 
Misschien heb je wel dezelfde achternaam. Wist je dat er families zijn die elk 
oudste jongetje in het gezin dezelfde naam geven? Dan wordt heel duidelijk dat 
deze mensen allemaal bij elkaar horen. Maar is misschien wel een beetje lastig als 
je iemand roept tijdens een familiefeestje...
In de kerk zijn we eigenlijk ook allemaal familie van elkaar. En het mooie is of je nu 
jong bent of oud, we horen bij elkaar én we kunnen heel veel van elkaar leren. 

Samen doorpratenSamen doorpraten
   Lees de Psalm nog eens een keer door. Welke zinnen vind je moeilijk? 

Vraag aan je ouders of je grote broer/zus wat het betekent.
   Timoteüs leerde het geloof van zijn moeder en zijn oma. Deel eens met 

elkaar van welke mensen jij iets hebt geleerd over God of over de Bijbel.
   Soms kijken we in de kerk alleen maar naar de verschillen tussen de 

generaties. Maar in dit gedeelte zien we juist dat we heel veel van elkaar 
kunnen leren. Bespreek met elkaar wat jullie kunnen leren van andere 
generaties. 

   Bedenk met elkaar hoe je als gezin iets kunt betekenen voor mensen van 
een andere generatie. Denk aan een kaartje, mooie tekening of bak een 
lekkere taart. Voor wie gaan jullie dit doen?

Verhalen delenVerhalen delen
Misschien heb jij wel een opa of oma die in God gelooft. Daar kun je veel van 
leren. Ga met z’n tweeën op pad en interview jouw opa of oma (of die van je 
vriend of vriendin)! Of vraag een ouder iemand bij jullie uit de gemeente.

Lezen uit de Bijbel: Psalm 78: 1-8 en 2 Timoteüs 1:5Lezen uit de Bijbel: Psalm 78: 1-8 en 2 Timoteüs 1:5
Op verschillende plekken in de Bijbel kun je lezen hoe belangrijk God het 
vindt dat we zijn Evangelie doorgeven aan anderen. Vandaag lezen we 
hoe ouders en opa’s en oma’s de woorden van God door moeten geven 
aan hun kinderen. Als ze dat doen dan worden de grote daden van God 
niet vergeten. Ondanks dat er misschien wel verschillen zijn tussen je opa 
en oma en jou, bijvoorbeeld in de manier waarop je bidt of over God praat 
of welke liederen je mooi vindt. Uiteindelijk is het het allerbelangrijkste dat 
we aan elkaar vertellen wat God betekent in ons leven!

Interview met jouw opa of oma
Vertel dat je het fijn vindt om je opa/oma te mogen interviewen. 
Vraag of je weten mag hoe oud hij/zij is. Stel daarna de vragen, 
terwijl de ander de antwoorden opschrijft. 

   Hebt u altijd in God geloofd? 
   Hebt u wel eens iets bijzonders in uw leven meegemaakt? 
   Merkte u toen dat God erbij was? 
   Wie is God voor u? 
   Wat is uw mooiste Bijbeltekst? 
   Hebt u voor mij nog een goede ‘tip’ als het gaat om geloven? 

Bedankt voor dit interview! 
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ZingenZingen
   Hiney ma tov ooma nayim (OTH 62)
   Ik zal er zijn ( OTH 189)
   Wij willen samen vieren (OTH 562)
   Vertel het aan de mensen (OTH 553)

BiddenBidden
   Dank God voor je familie en voor alle mensen uit de kerk die ook een soort 

familie zijn.
   Dank God voor alle mensen die jou iets over Hem hebben verteld.
   Bid God dat jullie in de familie en in de gemeente goed kunnen praten over 

wat God voor jullie betekent.
   Bid voor familieleden die niet in God geloven. Vraag of God jullie wil helpen 

om getuigen te zijn.

Kijk ook eens op de website 
www.zomergezinsboekje.nl
Daar vind je een interview van 
Benjamin met zijn oma.

15

Ook Benjamins oma vast wel eens. Ze zegt: ‘Ik vind 
het mooi om een dag apart te zetten om te vasten. 
De tijd dat ik normaal eet, kan ik dan opvullen met 
bidden of Bijbellezen.’

Benjamin is wel enthousiast geworden over vasten. 
Hij zegt: ‘Ik zou nog weleens willen vasten van de 
tablet of van eten. Dan kan ik tijd nemen voor God.’

Op welke manier kan jij net als Anna God 
dienen in jouw leven?

‘Ik kan God dienen door aardig 
te zijn en geen ruzie te 

maken’, zegt Benjamin 

nadenkend. ‘Ik heb ook een nieuw drumstel en ik 
houd van muziek, daar zou ik God ook mee kunnen 
dienen.’ 

Als we dezelfde vraag aan Benjamins oma stellen 
zegt ze: ‘Ik kan God dienen door tot zegen te zijn 
voor anderen, dankbaar alles van God te ontvangen 
en Hem daar de eer voor te geven.’

Hoe kan jij aan oma zien dat ze God dient?
‘Ik kan zien dat oma God dient, omdat ze aardig is en 
altijd voor mij klaar staat. Toen ik van de trap 
af was gevallen, heeft oma mij geholpen. 
Dat vond ik erg fijn!’

Vasten
Wat is vasten?Vasten betekent dat je je ergens van onthoudt. Je doet iets 

niet, wat je normaal wel doet. Het kan zijn dat je niet eet, of 
iets een tijdje niet doet, zoals spelletjes op de tablet of TV kijken.

Waarom zou je vasten?Vaak vasten mensen rondom de lijdenstijd van Jezus. Door te vasten 
heb je meer tijd om na te denken, en om je te richten op God door 
het gebed en de Bijbel. Mensen eten soms een periode niet om te 

laten zien dat ze stilstaan bij mensen die geen eten hebben.
TO DOHoe zou jij kunnen vasten? Wat zou jij best voor een periode niet kunnen doen? Probeer dat eens een tijdje niet te doen en besteed deze tijd aan bidden en Bijbellezen.

15

Hebt u voor mij nog een goede ‘tip’ als het gaat om geloven? 

Wat is uw mooiste Bijbeltekst? 

Wie is God voor u?

Merkte u toen dat God erbij was?

Hebt u wel eens iets bijzonders in uw leven meegemaakt? 

Hebt u altijd in God geloofd? 



Superleuk 
kwartetspel

om op een speelse manier kennis te maken 
met het zendingswerk.

Samen met grappige stripfi guurtjes reis je de 
wereld over en bezoek je landen waar de GZB 

werkt. Vraag het spel nú aan en speel deze 
zomer onderweg naar je vakantieadres, op de 

camping of gewoon thuis samen kwartet.

Gratis!

Je kunt het GZB-kwartetspel bestellen via 
www.gzb.nl/kwartetspel
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Elk blokje 
staat voor 
een letter. 
Kijk maar 

in het  
lettervak. 

Kun jij 
ontdekken 
welke zin 

hier staat?

Oplossing invulpuzzel: Ieder zijn taak 

Ontcijferen

Oplossing Ontcijferen: Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn Uw werken. Psalm 139:14.

Elk blokje staat voor een letter. Kijk maar in het lettervak. Kun jij 
ontdekken welke zin hier staat?

Ontcijferen
Antwoord:
Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. 
Wonderlijk zijn Uw werken. Psalm 139:14.
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Schrijf een gedichtje.
Het mag overal over

gaan. Het mag rijmen,
maar dat hoeft niet.

Gebruik korte zinnen.

Geloven kun je in allerlei verschillende culturen en geloven kan op allerlei manieren. 
Welke talenten heeft God aan jou geven? Ontdek het door deze talenten-challenge! 
Misschien ontdek je wel een nieuw talent    Kijk daarna eens of je je je talent ook kunt 
gebruiken om iets voor of met iemand anders te doen.

Verzamel wilde
bloemen

en laat ze drogen. Knutsel
een mooie kaart met de

gedroogde bloemen en geef
de kaart aan iemand die je

er blij mee wilt maken.

Welke sport
zou je graag

eens willen proberen? Vaak
mag je een proefles volgen,

zodat je kunt ontdekken
of het is wat je ervan had

verwacht.

Kijk op YouTube
een filmpje over hoe je
bijvoorbeeld een tijger

tekent en teken mee. Vraag
wel even aan je ouders of je

op internet mag.

Bak voor iemand
een taart.

Niks te vieren? Bak dan 
zéker een taart! In de winkel 

heb je makkelijke kant-
en-klare mixen of zoek op 

internet een (makkelijk)
recept.

Ga je buiten
spelen?

Geniet ervan! Kun je
iemand vinden die met

je mee wil doen?

Help je vader
of moeder

met het koken of de
schuur opruimen.

Zing een liedje
voor iemand.

Live of maak er een
filmpje van.

Bak koekjes 
en verkoop ze

voor een goed doel. Liever 
iets timmeren? Je kunt ook
fotolijstjes van hout maken 

voor een goed doel.

Leer haken!
Begin met iets makkelijks, bijvoorbeeld een hartje.
Op internet kun je allemaal handige filmpjes vinden.
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Houvast voor jongeren
en hun gemeenten

1

Deze             is van:

Jaar 11
2020/2021

2
hgjb.nl

Knappe David

ben jij?jaloersjaloers

Clikvoor jou!

Echte

vriendschap!
Tie-dye je

Hoe

1

Deze             is van:

Jaar 11
2020/2021

3
hgjb.nlClikvoor jou!

Vier je

Broodje aap 
Cupcake met

muisjes

DOoP

Meet & Greet  De bijzondere ontmoetingen van Johannes de Doper

het kinderblad voor thuis én op de club!

Clik: vol leuke  
interviews, interessante  
weetjes, bijbellees- 

opdrachten en spelletjes!

Vraag een proefabonnement aan  
voor maar ¤ 7,50

5x
Verschijnt 

www.hgjb.nl/clik
q

per jaar

HGJB-Kindervakanties
Leuke, actieve en  
gezellige kampen voor  
kinderen van 8-12 jaar

Een vakantie van de HGJB is een mooie 
combinatie van leuke activiteiten en 
tijd voor het geloof. Met christelijke 
leeftijdsgenoten beleven je kinderen 
dus een geweldige tijd op een van de 
HGJB-kampen.

Kijk voor meer informatie op  
HGJB.nl/vakantiest
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Schrijf een reactie...

#zokanhet

0 reacties

wo 18 nov 2020 Ga naar #zokanhet

Blijf elkaar daarom moed inspreken (1 Tess. 

5:11). We kunnen elkaar helaas nog steeds

niet ontmoeten. Bedenk eens wie bij het

horen van jouw stem blij zou worden. Je

kunt degene natuurlijk bellen, maar je kunt

ook een bemoediging inspreken. Stuur dat

bericht via WhatsApp of e-mail als

verrassing. Je kunt er zelfs een mooi

muziekje bij doen - of zelf een liedje zingen

Geven
Agenda

Mijn IZB

Leden Profiel

Gezien?

12:34

Schrijf een bericht...

Gezien?
7d

Reageer

De gastvrije kerk en de crisis.

Wie geen trek heeft in corona-gerelateerdnieuws kan de kerkelijke bladen beter nog eenpaar maandjes dicht laten. Het is crisis voor,crisis na. ‘Crisis’ is het Griekse woord voor o...

Geven
Agenda

Mijn IZB

Leden Profiel

PDF

Mijn IZB Gezien? FirstLove De Binnenkamer Woord voor de...

2472 leden - tik voor meer informatie

IZB Connect

12:34

Schrijf een bericht...

FirstLove
Ga naar FirstLove 5d

Reageer

Koesteren wat je vertrouwd  is, kun je zomaar 
vergeten. Dat geldt voor de gewone dingen in 
het leven, maar ook voor de kostbare.

Lees de volledige bijdrage hier: https://
firstlove.izb.nl/ bijdragen/eerste-liefde/

GevenAgendaMijn IZB Leden Profiel

PDF

Mijn IZB Gezien? FirstLove De Binnenkamer Woord voor de...
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Kinderen uit alle culturen hebben het licht van God 
nodig. Ze gaan op zoek naar een ster. Welk kind vindt 

de ster in dit doolhof?

Doolhof Geloven. Hopen. Liefhebben.
Daar kun je wel wat hulp bij gebruiken.

IZB

Je wilt Jezus volgen. Je weet hoeveel 
vreugde het geeft en hoeveel volharding 
het vraagt. Leven in afhankelijkheid 
van God. Zonder bidden en bijbellezen 
wordt het niks. Inzichten en verhalen 
van medegelovigen kunnen je helpen. 
Daarom maken we IZB Connect voor je. 
Altijd bij de hand, onderweg. 

Download gratis
voor iOS

Download gratis
voor Android
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