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Inleiding

Iets goeds, iets aardigs, iets liefs doen voor iemand is leuk! En voor iemand 
opkomen die onrecht wordt aangedaan, maakt je samen sterk. Toch lukt het 
ons niet altijd en doen we soms het tegenovergestelde.

Ook mensen uit de Bijbel kenden dat. 
Denk maar aan Kaïn die zijn broer Abel 
doodde, of Jonatan die opkwam voor 
zijn vriend David toen die in gevaar 
was. Wat fijn dat Jezus naar de aarde 
is gekomen. Hij heeft verteld en 
voorgedaan hoe je goed doet en 
rechtvaardig bent. Daarover lees je 
deze week en daarvoor kun je bidden: 
dat we goed doen en recht zoeken!
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Voor wie 
zorg jij?

Zondag 

15
januari

Je speelt lekker buiten. Maar je 
vriendje valt opeens. Au! Een bloe-
dende knie. Je helpt hem overeind en 
samen loop je naar huis. Nu ben je 
even extra lief voor je vriend! Want 
dat heeft hij nodig.

‘Wie is mijn medemens?’ 
Lucas 10, vers 29b

 Lees in je Bijbel Lucas 10, 
 vers 25-37

   Waarom hielp de Samaritaan 
de man die langs de weg lag? 
Wat zou de Samaritaan hebben 
gedacht of gevoeld?

Misschien ken jij mensen met wie het 
even niet zo goed gaat. Of hoor je 
verhalen over verder weg waar mensen 
het moeilijk hebben. Het is niet altijd 
leuk om zulke dingen te zien of te 
horen. 
Als het niet goed gaat met iemand, wil 
je helpen. Ken je dat gevoel? De 
Samaritaan voelde het ook. Je voelt dat 
het voor de ander even niet leuk is, en 
dan wil je daar iets aan doen!
Je kunt natuurlijk niet voor iedereen 
zorgen. Maar soms zie je iets gebeuren 
waarvan je denkt: daar wil ik iets aan 
doen. Dat is mooi! Dan denk en voel je 
zoals Jezus ook deed. Praat er maar 
eens over met je ouders, of met je 
meester of juf. Wat zou jij kunnen doen 
voor die ander?

    Voor wie wil jij extra lief zijn 
vandaag? Misschien kun je een 
kaartje of een mooie tekening 
langsbrengen. Een ander leuk 
idee is een glimlachsteen - kijk 
hier maar eens: 

 Tip
Leuk om naar te luisteren: het 
liedje ‘Doen wat Jezus zegt’. Zoek 
maar eens op op YouTube.

 Gebed

>> Dank God voor mensen om je 
heen die goed voor jou zorgen. 
Noem hun namen.

>> Heer Jezus, wilt U zorgen voor 
artsen en verpleegkundigen, voor 
de politie en de brandweer. Ik bid 
voor … (vul zelf maar in). Dank U 
wel dat zij er zijn voor ons. Amen.

>> Bid ook voor mensen van wie je 
weet dat het niet goed met ze gaat. 
Noem God hun namen namen.
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Eerlijkheid, 
liefde en trouw

Maandag 

16
januari

Gelden er bij jou thuis regels?  
Houd jij je daar aan, ook al zou jij zelf 
sommige dingen misschien wel heel 
anders willen? Weet jij ook hoe God 
wil dat wij ons gedragen?

…de belangrijkste regels van de wet: 
eerlijkheid, liefde en trouw.

Matteüs 23, vers 24b

 Lees in je Bijbel Micha 6, 
 vers 6-8

   Hoe weet jij of iets goed is of niet?

Ieder land heeft een wet. In die wet vind 
je drie verschillende dingen: wat moet, 
wat mag en wat niet mag. Als je je houdt 
aan wat moet en mag is dat goed. Maar 
als je iets doet wat niet mag, kun je 
daarvoor bijvoorbeeld een boete krijgen. 
Maar niet alles wat goed is om te doen 
staat in de wet. Bijvoorbeeld iemand 
eten geven die honger heeft, of iemand 
helpen met het opknappen van zijn 
tuintje, daarover staat niets in de wet. 
Maar daarmee doe je wel echt iets goeds. 
Als je je houdt aan de regels in de Bijbel 
dan doe je de dingen goed. Maar de 
Here God ziet graag dat we méér doen 
dan alleen ons aan de regels houden. 
Hij ziet graag dat we ook goed doen. 
Dat we eerlijk zijn voor elkaar en mensen 
proberen te helpen. Niet alleen omdat 
dat goed is, maar omdat je van God 
houdt.

 Tip
Vlecht met drie verschillende 
kleuren draad een armbandje. 
Elke keer als je naar het armband-
je kijkt, bedenk dan dat God vraagt 
om eerlijkheid, liefde en trouw.
 
Kijk hier voor een voorbeeld hoe 
je dat maakt.

 Gebed

>> Lieve Heer, dank U wel dat U altijd 
bij mij bent. Wilt U mij helpen het 
verschil te zien tussen of iets goed 
is of niet, zodat ik kan doen wat 
goed is en eerlijk. Amen.

>> Bid voor leiders in Nederland (en 
overal) dat zij eerlijk zullen zijn. 
En ook dat zij goed zullen zijn voor 
de mensen aan wie ze leiding geven. 
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Dinsdag 

17
januari

De regels 
van de wet

Stel: je krijgt 10 euro om iets leuks 
mee te doen. Vind je het dan leuk om 
1 euro weg te geven aan iemand die 
geen eten kan kopen? 

Toen zei die man: ‘Meester, ik houd me 
aan al die regels. Al mijn hele leven.’

Marcus 10, vers 20

 Lees in je Bijbel Marcus 10, 
 vers 17-22 

   Waarom denk je dat de man 
teleurgesteld was over het 
antwoord van Jezus?

De man bij Jezus hoopt dat hij straks bij 
God in de hemel mag wonen. Zijn hele 
leven doet hij al zijn best om de regels 
van God te volgen. Dat moet toch genoeg 
zijn? O ja, Jezus houdt van deze man die 
naar God luistert, maar toch zegt Hij: 
‘Verkoop alles wat je hebt en volg Mij.’ 
We moeten ons aan Gods regels houden, 
maar er is méér. We moeten ook eerlijk 
en goed leven, en delen wat we hebben. 
De rijke man vindt zijn geld en de 
comfortabele manier waarop hij leeft 
erg belangrijk. Maar Jezus leert dat we 
het goede mogen doen en rechtvaardig 
mogen leven. Dat is het mooiste wat je 
voor God en de mensen kunt doen.

 Tip
Verzamel in een schoenendoos 
wat mooie spulletjes: een nieuwe 
pen die je niet gebruikt, een leeg 
kleurboek, een spelletje, … Versier  

 
de doos en geef hem aan de 
voedselbank voor een jarig kind 
dat niet veel heeft. (Wel aan je 
ouders vragen of het mag!) 
Je kunt ook een vrolijke vlaggetjes- 
slinger maken of een gezellige 
verjaardagskaart. Want zeg nou 
zelf, wie vindt het niet leuk om 
zoiets te krijgen?

 Gebed

>> Dank God voor alle mooie en fijne 
dingen die jij hebt. Vertel Hem 
hoeveel plezier je daarmee hebt. 
En bid dat je altijd bereid bent om 
iets te delen met iemand die 
minder heeft.

>> Bid voor de schatrijke mensen 
op de wereld, dat zij hun geld 
zullen gebruiken om goede en 
rechtvaardige dingen mee te doen.
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Blij verdrietig 
zijn

Woensdag 

18
januari

Snel de tafel afruimen, spullen in 
de vaatwasser zetten en... op de bank 
neerploffen! Lekker chillen! Je zet de tv 
aan. Wat een ontspannen momentje 
zou moeten worden… de nieuws- 
berichten van het Jeugdjournaal 
flitsen voorbij, wat een ellende is er 
in de wereld.

‘Het echte geluk is voor mensen die 
verdriet hebben. Want God zal hen 

troosten.’
Matteüs 5, vers 4

 Lees in je Bijbel 2 Korintiërs 1,
 vers 3 tot 7

   Hoe troost jij mensen met 
 verdriet? 

Het toppunt van de wereld op z’n kop! 
Kort gezegd staat hier: je mag blij zijn 
als je verdriet hebt. Hoe is dat mogelijk? 
Zeg dat maar eens tegen iemand die net 
zijn vader begraven heeft, of tegen een 
kind dat met zijn moeder moet vluchten 
omdat er oorlog is. Daar moet je toch 
van huilen? Tóch staat deze tekst in 
de Bijbel. Maar let ook op de zin die 
erachter staat: God zal hen troosten. 
In 2 Korintiërs 1 staat dat God ons áltijd 
zal troosten en moed zal geven als het 
leven moeilijk is. God is juist heel dichtbij 
als je verdriet hebt, Hij slaat zijn armen 
om je heen. Het mooie is dat jij zo ook 
weer anderen mag troosten. Je mag 
vertellen dat God troost en moed wil  

geven. Dat maakt de ander vást weer 
blij!

 Lied
Luister en bekijk het mooie lied 
‘Kom aan boord’. Bedenk dat jij 
ook je hand mag uitsteken naar 
mensen met verdriet, zorgen en 
ellende. Ze hebben jouw liefde en 
zorg echt nodig! 

 Gebed

>> Bid God dat je andere mensen mag 
troosten en dat jij mag omzien 
naar mensen in verdriet en ellende.

>> Heer, ik dank U dat uw liefdevolle 
armen om mij heen zijn, juist als 
ik het moeilijk heb. U troost mij en 
geeft mij moed om door te gaan.

>> Dank God dat Hij jou liefde geeft 
om uit te delen, een glimlach, 
luisterend oor of een knuffel...
Het kost niks, maar laat zoveel 
van zijn liefde zien!



 A = A 

 d = D 

 E = E 

 f = F 

 G = G 

 H = H 

 I = I

 J = J 

 L = L 

 M = M 

 N = N 

 o = O 

 p = P 

 r = R 

 S = S 

 T = T 

 u = U 

 v = V

 w = IJ 

 z = Z 
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Puzzel

Los de puzzel op met de lettercode hieronder:

HELp     ArME     MENSEN     ALS     

- - - -      - - - -   - - - - - -   - - -
zE     oM     HuLp     roEpEN

- -      - -   - - - -   - - - - - -
ANdErS     zAL     NIEMANd     

- - - - - -      - - -  - - - - - - -
LuISTErEN     ALS     Jw     

- - - - - - - - -  - - -   - -
zELf     oM     HuLp     vrAAGT

- - - -      - -   - - - -  - - - - - -

Oplossing: Spreuken 21, vers 13
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God beloont 
de gever

Donderdag 

19
januari

Rijke mensen geven geld aan goede 
doelen. Hun namen staan op uni- 
versiteiten, ziekenhuizen of op 
voetbalstadions. Daarmee hopen  
ze dat mensen hen zullen herinneren 
als goede mensen. Maar wat vindt 
God hiervan?

Als je arme mensen geld geeft, laat het 
dan niet aan iedereen weten.

Matteüs 6, vers 2a

 Lees in je Bijbel Handelingen 9, 
 vers 36-42

   Wat heeft Tabita gedaan dat 
God dit bijzondere wonder doet 
in haar leven?

Jezus zegt dat niet iedereen hoeft te 
weten wat je doet voor iemand anders. 
Hij zegt dat als iemand erover opschept 
tegen de mensen hoe goed hij is geweest, 
hij zijn beloning hier op aarde al heeft 
gehad. Hij zal er niet meer voor beloond 
worden door God, nu niet en in de hemel 
niet. Dat is nogal wat, vind je ook niet? 
Hoe kun je dan wel mensen helpen op 
een goede manier? Heel simpel. Help 
anderen alsof het de gewoonste zaak 
van de wereld is. En als je geeft, helpt 
of vriendschap sluit, dank God dan dat 
Hij jou helpt bij alles wat je nodig hebt.

 Tip
Bedenk iets aardigs dat je voor 
een vriend(in) of broer of zus kunt 
doen, gewoon omdat het leuk is.

 Lied
Luister naar of zing mee met 
‘Gewoon maar een knecht’ 
van Opwekking Kids, cd 1.

 Gebed

>> Vandaag kun je bidden dat je 
bescheiden blijft en niet trots 
wordt door op te scheppen hoe 
goed of aardig je bent.

>> Bid dat God je mensen laat zien 
die jouw hulp kunnen gebruiken.

>> ‘God, uw goedheid is zo groot als 
de wereld. U hebt wonderen gedaan, 
niemand is zo machtig als U!’ 
(Psalm 71, vers 19)
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Goed doen 
voor een ander

Vrijdag 

20
januari

Help jij weleens met de tafel 
afruimen, stoepje of balkon vegen of 
de was vouwen? Het zijn misschien 
geen leuke dingen om te doen, maar 
je maakt wel je ouders, verzorgers of 
buren er blij mee. Vaak krijg je ook 
nog een beloning van ze! 

‘Luister goed naar mijn woorden: Elke 
keer dat jullie iets goeds deed voor één 

van de gelovigen die hier naast mij 
staan, deed je iets goeds voor mij.’

Matteüs 25, vers 40b 

 Lees in je Bijbel Matteüs 25, 
 vers 34-40 

   Waar is Jezus blij mee, wat lees 
je daarover in dit gedeelte?

Goed doen voor een ander lijkt best 
moeilijk. Maar met een klein gebaar  
kun je je medemens al blij maken: thuis 
helpen met de afwas, de hond uitlaten 
voor een oudere buurvrouw/buurman 
of een medeleerling helpen. Jezus is  
blij als jij anderen helpt. Hij ziet zelfs  
de allerkleinste dingen die je voor een 
ander doet. Hij zal jou belonen voor het 
goed en rechtvaardig handelen.
Een beloning is leuk, maar moet niet de 
enige reden zijn waarom je goed en 
rechtvaardig handelt. God wordt er nog 
blijer van als je zomaar, en met een blij 
hart, anderen helpt. 

 Tip
Maak een lijstje van vijf karweitjes 
die je kunt doen waar anderen  
en de Here Jezus blij van worden.  
Ga aan de slag met één taak per 
dag. Hoe reageren mensen als  
jij hulp aanbiedt? Heb je een 
beloning gekregen? 

 Lied
Luister naar ‘Ik was hongerig’ van 
Elly en Rikkert, dat wordt gezongen 
bij ‘Nederland Zingt’.

 Gebed

>> Here Jezus, dankjewel dat al de 
goede dingen die ik voor een ander 
mag doen door U worden gezien 
en gewaardeerd. Ik wil U vragen 
mij te helpen om goed te blijven 
doen vanuit een hart dat U wil eren. 

>> Dank voor de mooiste beloning: 
dat Jezus je een plekje in zijn 
koninkrijk belooft. 

>> Bid voor mensen die gevangenen 
bezoeken, voor arme mensen 
zorgen, die hun voesel en kleding 
delen met anderen.
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Gewoon 
belangrijk

Zaterdag 

21
januari

Alle kerstspullen weer opgeruimd 
en stiekem kijk je al uit naar het 
voorjaar. Toch duiken we vandaag 
nog een keertje in het kerstverhaal. 
Want wat heeft Maria een prachtig 
lied geschreven toen ze baby Jezus in 
haar buik had. Een lied waar we veel 
van kunnen leren...

‘Trotse mensen jaagt hij weg en 
koningen pakt hij hun macht af. Maar 
gewone mensen maakt hij belangrijk.’ 

Lucas 1 vers 51b-52

 Lees in je Bijbel Lucas 1,
 vers 46 tot 55

    Hoe maakt God jou als gewoon 
 mens toch heel belangrijk?

Wat zullen het negen bijzondere 
maanden geweest zijn voor Maria. 
Ze was in verwachting van Jezus, de 
Zoon van God. Dat zal ze vást vol trots 
tegen iedereen verteld hebben. 
Maar nee, het lied dat je vandaag hebt 
gelezen laat iets heel anders horen. 
Maria is verbaasd dat God juist háár 
heeft uitgekozen om de moeder van 
Jezus te zijn. Zo’n gewone vrouw… 
Ze wist dat haar baby Jezus door God 
was beloofd om goede en rechtvaardige 
dingen te doen. Juist voor mensen die 
in deze wereld niet belangrijk zijn en 
niet rijk of machtig zijn. We kunnen 
van Maria leren dat je niet trots, 
machtig of belangrijk hoeft te zijn om 
iets voor anderen te betekenen.  

Gewone mensen maakt God juist 
belangrijk!

 Tip
Hoe kun je gewoon belangrijk zijn?
>> Knutsel een mooie kaart en 

geef de kaart aan iemand die 
je er blij mee wilt maken.

>> Bak voor iemand een taart. 
Niks te vieren? Bak dan zéker 
een taart!

>> Zing een liedje voor iemand. 
Live of maak er een filmpje van.   

>> Help je vader of moeder met 
koken. Of doe écht alles zelf en 
laat je ouders even uitrusten.

 Gebed

>> Heer Jezus, U vraagt van mij om 
door gewone, eenvoudige dingen 
iets van Jezus te laten zien. Help 
mij bij deze speciale taak.

>> Dank God dat Jezus juist gekomen 
is voor mensen die in de wereld 
niet zo belangrijk zijn. Bid voor alle 
mensen zijn goedheid zullen zien.

>> Heer, wilt U mij leren om niet trots, 
machtig of belangrijk te willen 
zijn. Maar juist heel gewoon en 
eenvoudig.
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Geef nooit op

Zondag 

22
januari

Als jij iets heel graag wilt doen of 
hebben, hoe vaak vraag je er dan om 
aan je vader of moeder? Misschien 
wel zo vaak dat ze zeggen: ‘Hou nu 
eens op met zeuren.’

Mensen die dag en nacht om zijn hulp 
bidden, laat hij niet wachten.

Lucas 18, vers 7b

 Lees in je Bijbel Lucas 18, 
 vers 2-7

   Denk jij dat God er last van 
heeft als we dingen blijven 
vragen aan Hem?

De rechter, een vervelende man, wilde 
eigenlijk niet luisteren naar de vrouw 
die bleef vragen. Toen ze niet ophield 
gaf hij uiteindelijk maar toe. Zo is God 
dus niet! Jezus bedoelt juist met dit 
verhaal dat we niet op hoeven te houden 
met bidden. Dag en nacht mogen we 
Hem om hulp vragen. God is toch altijd 
wakker, Hij staat altijd voor ons klaar.
Deze week hebben we gebeden. 
Misschien zien we niet of God antwoord 
geeft en onze gebeden verhoort. 
Of het lijkt soms alsof Hij ons niet 
gehoord heeft. Maar vergis je niet. 
God doet veel meer dan wij kunnen zien! 
Hij is groter en beter dan wij denken.
Dus geef nooit op en blijf bidden zoals 
je deze week gedaan hebt.

 Tip
Schrijf God een brief over de dingen  

die je Hem wilt vragen. Blijf hier tot 
de voorjaarsvakantie voor bidden 
– geef niet op, hè? – en leg de brief 
dan in je Bijbel. Bekijk de brief in 
de zomervakantie nog eens. Heeft 
God gebeden verhoord?

 Lied
In de Bijbel waren ook mensen die 
niet opgaven. Luister naar ‘Geef 
nooit op’ van Opwekking Kids, cd 8.

 Gebed

>> Dank God dat jij Hem dag en nacht 
om hulp mag vragen; hulp voor 
jezelf, voor mensen dichtbij en 
mensen ver weg.

>> Heer Jezus, dank U wel dat we deze 
week speciaal mochten bidden. 
Wilt U mij helpen om het goede te 
blijven doen en om rechtvaardig te 
zijn. Amen.

>> ‘Heer, U bent een goede God. 
U vergeeft ons en U bent geduldig, 
U bent trouw en vol liefde.’
(Psalm 86, vers 15)



Deze week word jij uitgenodigd  
om te bidden! Waarom? 
 
Omdat we als christenen voor  
elkaar en voor alle mensen op de 
wereld het goede willen doen en 
rechtvaardig willen zijn. 
Dat kunnen we niet zonder  
Gods hulp. 
 
Samen mogen we God om hulp 
vragen en Hem danken voor de  
goede dingen die Hij doet.  
Doe je (weer) mee?
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