
               

 

Maandag 30 maart    

 

Filippenzen 4: 6 

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in alle gebeden. 

  

Vandaag weer een nieuwe week. Wat gaat die ons brengen, misschien ben je wel bang of bezorgd dat je zelf ook ziek 

zult worden, of ben je bezorgd om iemand anders.  

Daarom willen we een dank en gebeden pot toevoegen aan je kijktafel. Dus zoek maar een potje op, en geef deze 

maar een mooi plekje. 

 

Vraag om over te praten/gebed. 

Waar ben je dankbaar voor? Schrijf jouw dankpunt op een briefje en stop hem in de pot. 

Waar zou je graag voor bidden, schrijf je gebedspunt en stop hem in de pot. 

Bid samen komende week voor al deze punten. 

 

Dinsdag 31 maart        

 

1 Petrus 4: 10a 

Laat ieder van u de gave die hij van God heeft gekregen, gebruiken om de anderen daarmee te helpen.. 

 

Vandaag gaan we het hebben over jouw talent, waar ben jij goed in, wat vindt je leuk om te doen. 

En kan je het ook vertellen over je broer/zus of je papa of mama? 

Zoek een voorwerp wat past bij jouw talent en leg deze op de kijktafel.  

Als je het lastig vindt om zelf een talent te benoemen, vraag het dan eens aan papa en mama, zij weten vast hele 

mooie en verrassende dingen over jou. 

 

Vraag om over te praten/gebed. 

Met welk talent zou je nu in deze tijd iemand kunnen helpen. Doen jullie dit misschien al, en hoe zou je dit nog meer 

kunnen doen? 

Vraag God om duidelijkheid over waar jij op dit moment of misschien in de toekomst jouw gaven en talenten nog 

meer mag inzetten. 

 

 

Woensdag 1 april 

 

Hebreeën 13:14 

Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. 

 

De stad of het dorp waar we wonen is misschien niet meer hetzelfde als een paar week terug. 

Het is rustiger op straat, geen kinderen meer op het schoolplein,  mensen blijven thuis. In sommige winkels is het 

rustiger en in sommigen juist extra druk. 

Wat wij gewend zijn of wat misschien altijd zo ging, het is niet blijvend…. 

Ook deze aarde is niet blijvend, wij zijn op reis, naar een nieuwe stad een hemelse stad. 

Vandaag mag je een reiskaart aan de kijktafel toevoegen. 

 

Vraag om over te praten/gebed. 

Vind je het lastig dat dingen anders zijn? Wat zou je graag nog hetzelfde blijven doen en wat mag van jou juist wel 

veranderen. 

Heb je het gevoel dat je op reis bent? Of juist niet? En zo ja waar gaat de reis dan heen? 

Praat met God over alle veranderingen, welke soms mooi zijn, maar welke ook heel lastig. 

Vraag hem maar of hij heel dichtbij jullie wil blijven op de reis naar een nieuwe stad! 



 

Dondag 2 april       

 

Jesaja 9 vers 5 

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders.                 

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 

 

Wie is jouw Superheld?, is dat iemand van televisie, een goede voetballer of bijvoorbeeld Spiderman. 

Vaak vinden wij deze mensen bijzonder omdat ze iets heel goed kunnen, heel knap zijn, of gewoon superstoer zijn. 

Jezus wordt in ons Bijbelgedeelte ook Held genoemd. Onze Goddelijke Held! Onze superheld. 

Maar Jesaja beschrijft hier Jezus als klein kindje, waaraan niemand nog kon zien dat Hij de wereld kwam redden. En 

toch deed hij dat. Wat een wonder. 

 

Vraag om over te praten/gebed. 

Waarom is Jezus jouw held? Wat heeft hij voor jou gedaan? 

Dank God voor het wonder van het kruis. 

 

 

Vrijdag 3 april    

 

 Psalm 36: 6 

Heer, hoog als de hemel is uw liefde, 

Tot in de wolken reikt uw trouw. 

 

Gods liefde voor ons is niet te meten, zoveel houdt hij van ons. Tot aan de hemel en terug! 

De trouw van God is tot de wolken, waar we zijn regenboog zien staan. 

Vandaag mag je op zoek naar een liniaal of een meetlint, die je op de kijktafel mag leggen. 

Maak je vandaag ook een foto voor op facebook? 

En misschien kun je het meetlint wel gebruiken om te kijken hoe groot iedereen is en hoe je misschien gegroeid 

bent? 

Als alles anders is, gaat de groei van het leven gewoon door, bij ons, maar je ziet het ook buiten in de bloemen en bij 

de dieren! Geniet er maar van! 

 

Vraag om over te praten/gebed. 

Wat merk jij van Gods liefde, en hoe kun je Zijn liefde aan een ander laten zien? 

Dank God voor het wonder dat Hij onmeetbaar veel van ons houdt! 

 

 

  

 

 

 

 

 


