
>Inlciding 
••••• •.................•••••••••••• 
Wat d06 jU h6t 1i6fst in j6 vrU6 tUd? 

Mijn top 3 

1 

2 

3 ........ .......... .... ......... .. ........ ..... ................................... ... .... ..... .. . 

Vraag nu twee personen uitjouw fam ilie naar hun top 3. 

ToP3 van .... .. .. .. .......... .. .. ..... ... .... ... .. ...... .. ........ .. ....... .... .. .......... . 

1 

2 

3 .... .. ..... .. ...... .... .. ..... ..... .. ........... ... ....... ... .. .... ... .. ....... ... .. .......... . . 

ToP3 van .. .... .. .... .... .. .... .. .... ...... .. ...... .... ...... .. .. .. .. .. ...... ..... ...... ... . 

1 

2 

3 .... .. ..... ... .. ... .. .. .. .. .. .... ... ... .... ... .. .... ... ......... ... ... ... .. .. ..... .. ... .. .... .. . 

Staat lezen in de bijbel ook in jouw top 3? 
Of in die van je vader of moeder? 
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Oké. Nog een testje. 

Je mag meer dan één antwoord aankruisen. 

Lezen in de bijbel is: 

o belangrijk 

o cool 

o mijn grootste hobby 

o niet mijn grootste hobby 

o saai 

Geef het maar toe. Bijbellezen is niet meteen het coolste wat 

je kunt bedenken. Anders zou je het wel de hele dag door doen, 

toch? 

En toch. Het meest verkochte boek ter wereld moet wel een 

goed boek zijn. Misschien wel het beste boekterwereld. 

Dit boekje is bedoeld als hulp bij het lezen van de bijbel. 

Om te zien wat de bijbel jou te zeggen heeft. 

Wat God jou te zeggen heeft. 
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weck> 1 
...........••...............•............ 
(I k jaar wordt in Zweden de Wereld Water Week gehouden. 
Een week lang praten mensen uit de hele wereld dan met elkaar over 
water. 
Over hoe je het water de baas blijft. 
Over hoe iedereen aan schoon drinkwater kan komen. 
Over riolen en afvoersystemen. 
Water is belangrijk. Zonder water is het leven niet mogelijk. 
Een paar waterweetjes: 

Je drinkt inje leven 75.000 liter water. 
Water verwijdert afvalstoffen uitje lichaam. 
Jij bestaat voor 66 procent uit water. 
Je hersens bestaan voor 75 procent uit water. 
Een olifant bestaat voor 70 procent uit water. 
Het grootste deel van de oppervlakte van de aarde bestaat uit water. 
Er is nog net zoveel water op aarde als toen de wereld gemaakt werd. 

In de bijbel wordt veel geschreven over water. Op de eerste bladzij 
van de bijbel lees je hoe de aarde er in het begin helemaal mee 
bedekt was. Aan het eind van de bijbel lees je over de tijd dat er geen 
zee meer zal zijn. 

Helemaal geen gek idee om eens een waterweek te houden. Om een 
week lang stil te staan bij het belang van water. Bij het gevaar van 
water. En bij het bijzondere water dat bij Jezus te krijgen is. 





Dorst 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ZODdag 

Er zijn mensen die beweren dat ze zonder eten en drinken 

kunnen. Ze leven alleen van licht en lucht. Zeggen ze. Het is 
ze alleen nog nooit gelukt om het te bewijzen. 

Een Australische vrouw, Ellen Greve, wilde wel meedoen aan 

een proef om te laten zien dat ze écht geen eten en drinken 

nodig had. Na vier dagen moest de proef gestopt worden. 

Ze was bijna dood. Zelf zei ze dat het aan de slechte lucht in 

haar hotelkamer lag. Er zaten te weinig voedingsstoffen in. 

Onzin natuurlijk. Ze kreeg geen vocht binnen. En een mens 

kan maar drie dagen zonderwater. 

L626D> 06D6SjS 21"14-21 

Daar ligt hij, in de woestijn, in de schaduw van een uitgedroogde 

struik. De zon staat hoog aan de hemel. Het zand zindert van 

de hitte. Dejongen kreunt. Lang zal het niet meer duren. 

Zonder water overleef je het niet in de woestijn. Drie dagen 

haal je niet eens. 
Ismaël gaat dood. Zijn moeder weet het. Haar kind is er geweest. 

Maar de God van hemel en aarde luistert. Naar iedereen. 

Ook naar een kreunend kind, dat eenzaam ligt te sterven. 

Hij zorgt voor water. Hij heeft een plan metdezejongen. 

Een plan voor de toekomst. 

God luistert ook naar jou. Alsje pijn hebt. Alsje dorst hebt. 

Als je hem nodig hebt. Of als je hem gewoon wilt vertellen dat 
je van hem houdt. Hij heeft ook een plan met jouw leven. 

Vraag: Eigenlijk had Hagar niet bang hoeven te zijn. 

Waarom niet? Zoek het antwoord op in Genesis 16:10-12. 
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Als een hert 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maandag 
Tijdens een voetbalwedstrijd in Indonesië fluit de scheids
rechter elke tien minuten voor een waterpauze. Alle kinderen 
rennen dan naar de kant, en drinken een paar slokken water. 
En dan rennen ze weer terug naar het veld . Water drinken 
moet. Zonder water houd je het geen wedstrijd lang vol. 
Weet jij nog wanneer jij voor het laatst echt dorst hebt gehad? 
Weetje nog hoe het was om toen te kunnen drinken? 

Lezen> 

Niemand weet wie dit lied heeft gemaakt. Misschien was het 
iemand die in ballingschap moest leven. Ver bij Jeruzalem 
vandaan. Ver bij de tempel vandaan. Het was iemand die zich 
ver bij God vandaan voelde. Iemand die smachtte naar God. 
Op dezelfde manier als een hert dat veel te lang niet heeft 
kunnen drinken. Een hert dat smacht naar water. Als je je 
probeert voor te stellen hoe dat hert zich voelt, krijgje vanzelf 
dorst. 

Wij hebben geen tempel meer nodig. We weten dat God overal 
is. Datje overal even dicht bij hem bent. Dat hij altijd en overal 
naar je luistert. 
Maar heb jij dat ook wel eens, dat God soms zo ver weg lijkt? 
Datje ernaar verlangt om te voelen dat God dicht bijje is? 
Dan weetje precies wat die dichter van lang geleden bedoelde. 
En dan bid je met hem mee: 
Als een hert dat verlangt naar water 
zo verlangt mijn ziel naar u ... 
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Zoals d6 Z66 vol is van wat6r ... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dinsdag 
1. Hoeveel water zit er in alle oceanen? 

a. 508 miljoen liter 
b. 508 miljoen kubieke meter 

c. 508 miljoen kubieke kilometer 

2. Hoeveel christenen zijn er op de wereld? 

a. 118 miljoen 

b.2 miljard 

c. 5 miljard 

LClcn> C. l\j'l1'-1-10 

Jesaja krijgt een kijkje in de toekomst. Er komt een tijd dat 
iemand uit de familie van Isaï* over de aarde zal regeren. 

Een rechtvaardige koning. Een eerlijke koning. Hij straft de 

misdadigers. Maar hij neemt het op voor de zwakken. 

Als hij regeert, hoeft niemand meer bang te zijn. Dan is er 

geen geweld meer. Geen dood. Geen ellende. Zo vol als de zee 

is van water, zo vol zijn de mensen dan van God. Alle mensen. 
Iedereen zal God kennen. Iedereen zal van hem houden. 

Ben jij helemaal vol van God? Van Jezus? Of ben je vol van iets 
anders? 

Bidden: Heer jezus, wilt u snel terugkomen op aarde? 

Geef dat ik vol ben van u, zoals de zee vol is van water. 

Dat u de belangrijkste wordt in mijn leven. 

* Isaï: de vadervan David,lsraëls grote koning 



Ik beD büje 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

WocDsdag 
Ben jij bang voor water? Vast niet. In Nederland leer je al heel 

jong zwemmen. Omdat water zo gevaarlijk is. En omdat er 

hier overal water is: rivieren, sloten, meren, grachten, de zee. 

Hoe gevaarlijk water kan zijn, zagje in december 2003, toen 

een grote vloedgolf de kustgebieden van Azië overspoelde. 

Meer dan tweehonderdduizend mensen en kinderen kwamen 

om. Het water zoog ze mee, trok ze onder, en ze verdronken. 

LC2CD> JcSaja 49.1-7" 

De Israëlieten zijn weggevoerd naar Babel. Moeten ze daar 

nu altijd blijven? Is God hen vergeten? Nee. Natuurlijk niet. 
De Israëlieten horen bij God. Ze zijn Gods speciale volk. 

God houdt van ze. En hij zal ze redden. Wat er ook gebeurt. 

Hoe gevaarlijk het ook is. God zal hen veilig thuisbrengen. 

Als het moet door het water heen. 

Als het moet, dwars door vuur heen. 

En zoveel als God van de Israëlieten hield, zoveel houdt hij 

van jou. Hij is bij je en beschermt je. En hij zegt tegen je: 
Moet je door het water gaan - ik ben bij je; 

of door rivieren -je wordt niet meegesleurd. 

Want ik, de HEER, benje God. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Donderdag 
Je draait de kraan open en er komt water uit. Je staat er niet 

eens bij stil hoe bijzonder dat is. Regenwater dat 40 tot 200 

meter diep onder de grond zit, wordt omhooggepompt en 

gezuiverd. Op sommige plaatsen in Nederland komt het water 

uit rivieren. Dat water is minder schoon dan grondwater. 

Er moet veel aan gebeuren voor het drinkbaar is. Maar overal 

in Nederland komt schoon water uit de kraan. 

Een miljard mensen op deze wereld is heel wat minder gelukkig. 

Die hebben geen kraan of pomp in huis. Elke dag sjouwen 
miljoenen vrouwen en kinderen met jerrycans en emmers 

water. Ze halen dat soms kilometers ver uit een meer, een 
rivier of een bron. Net als de mensen in Jezus' tijd. 

Lezen> an m: : -

De Samaritaanse vrouw snapt er niets van. Belooft deze on

bekende man haar nu een eigen bron? Hij heeft niet eens een 

emmer. Kan hij soms meer dan Jakob, die de put gegraven heeft? 

Jezus kan inderdaad meer dan Jakob. Veel meer. Hij geeft je 

water waar je nooit meer dorst van krijgt. 

Geen echt water. Maar iets dat minstens zo belangrijk is als 
water: de heilige Geest. 

Gewoon water zorgt ervoor datje dorst overgaat. De heilige 

Geest zorgt ervoor dat er geloof i n je opborrelt. Liefde voor 

God. Voor de mensen en kinderen om je heen. Hij zorgt ervoor 
datje het ook aan anderen wilt gaçln vertellen : hoeveel Jezus 

van ze houdt. 

Bidden: Heer, wilt u mij ook het levende water geven? 

Wilt u mij de heilige Geest geven? 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

>Vrijdag 
Hoe zou jij het vinden als er geen zee meer bestond? 

o Prima, ik houd niet van de zee. 

o Lekker veilig, je weet maar nooit in een land dat onder de 

zeespiegel ligt! 

o Balen. 

Wat zou jij het meest missen als er geen zee was? 

Er was een tijd dat het water de hele aarde bedekte. Dat de 

aarde één grote oceaan was. 

Op dit moment is meer dan zeventig procent van het aard

oppervlak bedekt met water. 

Maar er komt een tijd dat er geen oceanen en zeeën meer 
zullen zijn. 

L6Z(m> cnbarind 21: -5 

Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een aarde 

zonder zeeën en oceanen. Jammer? Volgens mij niet. Want als 

God iets nieuw maakt, maakt hij het altijd nog beter dan dat 

het was. 
Het wordt een wereld waar God bij de mensen woont. 

Een wereld zonder overstromingen, zonder aardbevingen, 
zonder orkanen, zonder oorlog. 

Een wereld zonder tranen, zonder verdriet, zonder pijn, 

zonder dood. 
Een wereld die mooier is dan jeje kunt voorstellen. 

Krijgjij er al een beetje zin in? 
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