
Kun jij ook zo blij worden van een weekje vakantie? Wat is het soms toch fijn om even 

geen huiswerk te hoeven maken en vrij te zijn. Toch gaat ‘vrij zijn’ veel verder dan een 

weekje vakantie hebben. Echte vrijheid zit namelijk in ons hart. Vrij van pijn, van verd-

riet, van zonde... En weet je wat het mooie is? Die vrijheid is er voor iedereen. Dankzij 

Jezus. Hij heeft ons vrijheid gegeven door aan het kruis te gaan. Hij heeft alle nare 

dingen op zich genomen. Daardoor mogen wij écht vrij zijn. Betekent dit dat je dan 

nooit meer bang of verdrietig bent? Waarschijnlijk niet... Maar je mag dan wel weten 

dat God bij je is en je verdriet én blijdschap bij Hem neerleggen. Je mag God danken 

– elke dag opnieuw – dat jij vrij bent dankzij Jezus’ offer aan het kruis.

Freedom

Don’t you just love a week of vacation? It’s so great not having to make homework 

and be truly free! But freedom is more than just having a week off. Real freedom is 

in your heart. Free from pain, sadness and sin. And you know what is awesome? That 

freedom is for everybody! Thanks to Jesus. He gave us freedom by taking up the 

cross. He took all the bad things upon Him. Through that we are truly free! Does this 

mean you are never scared or sad again? Probably not... but you now know that God 

is with you and that you can bring sadness AND happiness to Him. You can thank 

God, every day, that you are free thanks to Jesus’ sacrifice on the cross.
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Vragen om te bespreken | Questions to discuss.
1. Wat betekent vrijheid voor jou?

What does freedom mean to you?
2. Hoe heeft Jezus jouw vrijheid gegeven?

How did Jesus give your freedom?
3. Pray and thank God for that freedom!

Bid and dank God voor die vrijheid!



Heb je ooit wel eens iemand over Jezus willen vertellen? Dat kan, velen hebben dat al 

eerder gedaan en zijn naar de andere kant van de wereld gegaan om Jezus bekend 

te maken. Misschien heb je gehoord van Paulus die veel reisde en de liefde van God 

bekendmaakte aan hen die nog niet geloofden. Je hoeft niet helemaal naar de andere 

kant van de wereld te gaan om over Jezus te praten. Je kan ook vertellen op school, 

bij je sportclub en bij anderen wie Jezus voor je is en hen uitnodigen om eens naar de 

kerk te gaan. Zo bouw je aan Gods Koninkrijk en zorg je ervoor dat er meer zijn die 

in God gaan geloven, zoals Jezus ons aanspoorde dit te doen in Mattheus 28:19-20.

Have you ever wanted to tell somebody about Jesus? With you, many others have 

done that. Traveled to the other side of the world to share about Jesus. Maybe you 

have heard of Paul who traveled a lot and shared the love of God with those who 

didn’t believe yet. You don’t have to travel to the other side of the world, to talk about 

Jesus. You can share about him at school, at the sports club and with others who Je-

sus is for you and maybe even invite them to go to church with you! That is how you 

build Gods kingdom here on earth and you help others believe in God too. Just like 

Jesus asked of us to do in Matthew 28:19-20.
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W o r l d w i d e  m i s s i o n s

Vragen om te bespreken | Questions to discuss.
1. Heb jij weleens iemand over Jezus verteld?

Have you ever told somebody about Jesus?
2. Vind je dat lastig of makkelijk om te doen?

Do you find it hard or easy to do that?
3. Bid en vraag Gods hulp om over Jezus te delen!

Pray and ask God’s help to to share about Jesus!



Sommige kinderen die dit lezen worden misschien wel eens gepest op school. Voor sommige kinderen is het pesten zo erg dat 

het ervoor zorgt dat ze school niet leuk meer vinden en ze zijn erg verdrietig en alleen. Misschien doe jij wel eens (onbedoeld) 

mee met klasgenootjes in het pesten van een ander kind? Dan denk je alleen maar een grapje te maken over hoe zijn haar zit, of 

welke kleren het meisje uit je klas draagt of hoe een jongen uit je klas zich een beetje gek gedraagt. Maar, zonder dat je het weet, 

voelt het kind zich daardoor misschien wel erg verdrietig, alleen en gepest. En heeft hij helemaal niemand om mee te spelen.

Jezus is heel duidelijk wat hij hiervan vindt, pak de Bijbel er maar eens bij en zoek op wat Hij zegt in Mattheüs 22:37-40 (waar 

Hij herhaalt wat ook al in het Oude Testament genoemd staat in Leviticus 19:18). Wat zegt hij daar? Dat je net zo aardig moet 

zijn tegen een ander kind als dat je tegen jezelf zou zijn. Dat je net zoveel van elk klasgenootje moet houden als van jezelf! Denk 

daar maar eens goed over na, best wel moeilijk hé? Maar Jezus vraagt dit heel duidelijk van ons en zegt dat het zo belangrijk is 

dat het voor ons moet gelden als het tweede belangrijkste gebod in ons leven.

En lees eens Efeziërs 4:29 waar Paulus schrijft over welke woorden jij uitspreekt naar andere kinderen. Dus misschien ook wel als 

je denkt alleen maar een klein grapje te maken. Zeg geen dingen die andere kinderen niet leuk vinden! Zeg alleen de woorden 

die het andere kind helpen en waar hij zich beter van voelt! En onthoud dit: God heeft ons allemaal (dus elk kind in je klas en 

op je sportclub en in de kerk) zo gemaakt als wij zijn, speciaal en bijzonder. Hij houdt van ons allemaal en wij mogen allemaal 

Zijn beeld dragen! Dus waarom zou je iemand pijn doen die God ook Zijn eigen kind noemt? Waarom zou je vervelende dingen 

tegen het kindje uit de buurt zeggen als Jezus ook Zijn broer is? Bid ervoor dat God je helpt alleen maar woorden te zeggen 

waar andere kinderen blij van worden.

Some of the kids that read this, may get bullied at school. Sometimes the bullying gets so tough that it makes them not like 

school, feel sad and alone. Maybe you pull a prank on a classmate from time to time. You think you are just making a joke about 

how their hair looks or what clothes that girl in your class wears, or how funny that boy in your class acts from time to time. But 

maybe without you knowing, that kid gets sad because of it and feels alone and bullied. They have no one to hang out with.

Jesus is very clear on how he feels about this, go grab your Bible and find out what He tells us in Matthew 22:37-40 (where he 

repeats the words that He had said in Old Testament from Leviticus 19:18). What does He say there? That you should be nice to 

other kids, and treat them how you would wanted to be treated. That you should love your classmates as yourself! Think about 

that for a second, that’s pretty difficult isn’t it? But Jesus clearly asks this of us and says it is so important for us to follow.

Read Ephesians 4:29 were Paul writes about which words you speak over other kids. Maybe you think you are just making an 

innocent joke. Don’t say things other kids won’t like! Only say words that are uplifting and helping to other kids. And remember: 

God created us all (also those in your sports club, your class and church) just as we are, special and unique! He loves us all and 

we may bear his image! So why would you hurt anybody that God calls His child? Why would you say nasty things to those 

neighbor kids if they are also Jesus’ friend? Pray that God helps you say words to build them up and make them happy!
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Jullie kennen allemaal wel leiders. Je leraar of lerares is een leider je vader en/of 

moeder is een leider van je gezin. Wat vind jij een goede leider? Welke eigenschap-

pen moet een goede leider hebben volgens jou? Het beste voorbeeld van hoe een 

leider kan zijn, vinden we denk ik in de Bijbel. Dat is namelijk Jezus, Hij was een leider 

en een dienaar. Hij diende de mensen om zich heen, dit zie je bijvoorbeeld als hij de 

voeten van al zijn discipelen wast. Jezus was rechtvaardig, vol van genade, liefheb-

bend, eerlijk, onpartijdig (dus hij kiest geen kant) en heilig. Een Bijbeltekst die hierbij 

past is Mattheüs 20:25-28. Wil jij zelf ook graag een leider zijn? Nu al of later als je 

groot bent. Ga dan eens nadenken hoe je graag een leider zou zijn, welk voorbeeld 

wil jij geven als leider?

You all know leaders. Your teachers are leaders, your parents are leaders of your fam-

ily. Who do you find a good leader? Which characteristics does a good leader have? 

We find the best example on how to be a good leader, in the Bible. In Jesus! He was 

a leader but also a servant. He served the people around him and you see Him, for 

example wash the feet of the disciples. Jesus was just, full of mercy, loving, honest, 

impartial and holy. A bible verse that fits well with this is Matthew 20:25-28. Do you 

want to be a leader as well? Now or later when you are older? Think about what kind 

of leader you’d like to be, what example do you want to set as a leader?
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Vragen om te bespreken | Questions to discuss.
1. Wat voor leider zou jij willen zijn?

What kind of leader would you like to be?
2. Wat voor leider was Jezus?

What kind of leader was Jesus?
3. Bid en vraag God om je te helpen zoals Jezus te zijn!

Pray and ask God to help you be a leader like Jesus!



Wie is de Kerk?

We hebben heel veel kerken in Nederland, maar dat is niet de Kerk waar ik het hierov-

er heb. Ik heb het over iedereen die in God gelooft en gelooft dat Jezus gestorven 

is aan het kruis en na 3 dagen weer is opgestaan om ons te redden. Iedereen die dit 

gelooft hoort bij de Kerk, in de Bijbel staat dat ook mooi, in Romeinen 12:4-5. Hoe 

mooi is dat! Het gaat er dus niet om naar welke kerk je gaat en welke liedjes je zingt 

in de kerk. Iedereen is gelijk, je bent niet beter als je naar een bepaalde kerk gaat. God 

maakt geen onderscheid, lees maar eens Jakobus 2:1-4 (of het hele hoofdstuk). We 

horen allemaal bij elkaar en we hebben elkaar nodig.

Who is the Church? 

We have a lot of churches in the Netherlands, but not the Church we are talking about 

here. I am talking about everybody who believes in God and believes Jesus died on 

the cross and rose again after three days. Everybody that believes in this, belongs to 

the Church, like it says so beautifully in Romans 12:4-5. How awesome is that? It’s not 

about which church building you go to, what songs you sing in your church. Every-

one is equal, you are not better if you go to a particular church. God doesn’t make a 

distinction, read James 2:1-4 (or the whole chapter). We are all the same and need 

each other!
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Er zijn nog veel mensen op de aarde die nog nooit over God gehoord hebben. God 

wil heel graag dat iedereen van Hem gehoord heeft en in Hem gaat geloven. Dat staat 

mooi in 2 Petrus 3:9. Nu denk je misschien, ik ben nog maar een kind en kan niet in het 

vliegtuig naar Verweggistan vliegen, om daar de mensen over God te vertellen. Dat 

klopt, maar waarschijnlijk zijn er veel dichterbij ook kinderen die nog nooit over God 

gehoord hebben, omdat hun ouders niet in God geloven en ook andere familieleden 

niet. Weten jullie nog de digitale kerstdienst met de engel met een emmer op haar 

hoofd? Wij zijn het licht van Jezus hier op aarde en dat moeten we niet verstoppen 

maar wij mogen dat juist uitstralen naar iedereen die we tegenkomen. (Mattheüs 5:15-

16). Schaam je niet voor God, want door over Hem te vertellen aan anderen, kunnen 

zij juist ook gered worden en eeuwig leven bij God krijgen. (Romeinen1:16)

There are so many people on earth that haven’t heard about Jesus yet. God really 

wants that everybody has heard of Him and believes in Him. That’s written beautifully 

in 2 Peter 3:9. Now you may think, I am only a child and can’t hop on a plane to Tim-

buktu to tell people about Jesus. That’s true. But there’s probably many kids around 

you that also haven’t heard about God, because maybe their parents don’t know Je-

sus or their family members. Remember the digital Christmas video when the angel 

had the bucket on her head? We are the Light of the world and we shouldn’t have to 

hide but shine His light for everybody we come across. (Matthew 5:15-16). Don’t be 

ashamed of God, because by sharing about Him to others, they can also be saved and 

have eternal life with God. (Romans 1:16)
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Jouw identiteit: Wie ben jij? 

Als je opgroeit ga je vaak nadenken over jouw identiteit: Wie ben ik? Soms denk je dat je bent 

waar je goed in bent, bijvoorbeeld een voetballer, een danser of een vlogger. Of dat je bent wat 

anderen over je zeggen, zoals een coole meid of een stoere jongen. Maar wat als je je been breekt 

en niet meer kan dansen of voetballen? Of als in een nieuwe klas de kinderen anders over je gaan 

praten. Wie ben je dan? Als je niet oplet, kun je twijfelen over wie je bent en daardoor moeilijker 

vrienden maken of is het lastig om gelukkig te zijn. Wij zullen altijd fouten maken en vervelende 

dingen meemaken, daarom moeten we onze identiteit vinden in God, die perfect is en altijd de-

zelfde. Jij bent een kind van God, jij bent waardevol en jij bent door Hem geliefd. Jij mag aan je 

vriendinnen en vrienden laten zien dat jij familie van Jezus bent en laten zien wie God is! Twijfel 

hier dus nooit over en vraag aan God om je hierbij te helpen, jij bent Zijn geliefde kind. 

Your identity: who are you?

When you grow up, you start to think about your identity: Who am I? Sometimes you believe you 

are what your good at, for example being a soccer player, dancer, or a vlogger. Or things others 

say you are like: a cool girl or a tough guy. But what if you break your leg and you can’t dance or 

play soccer anymore? Or you are in a new class and kids talk differently about you? Who are you 

then? If you don’t pay attention, you can start to doubt who you are and have a hard time making 

new friends or even be happy. We will always make mistakes, go through hard things and that’s 

why we should have our identity in God. Who is perfect and always the same. You are a child of 

God, you are valuable and loved by Him. You can show your friends and family that you are family 

of Jesus and let them know who God is. Don’t doubt yourself and ask God to help you do this! 

You are his beloved child!
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Vragen om te bespreken | Questions to discuss.
1. Wie ben jij in Gods ogen?

Who are you in Gods eyes?
2. Wie is God voor jou?

Who is God for you?
3. Bid en dank God voor wie Hij is in jouw leven.

Pray and thank God for who He is in your life.


