
Markus 5:34

Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen 

van uw aandoening.

Ondanks alle pijn, bleef ze geloven, bleef ze de Heer loven.

Loven is dat je de Heer prijst, gelooft dat Hij de weg wijst. 

Soms zul je zeggen, hoe is het uit te leggen. 

Ik heb elke dag lichamelijke pijn, mag ik er wel zijn?

Je mag dan echter weten, de Heer is je niet vergeten. 

Hij zal het je leren dragen, in de moeilijkste dagen. 

Soms zul je zeggen, waar ben je Heer, ik voel en zie U niet meer. 

Leer net als de vrouw te geloven, dat God je zal beloven,

Dat je lichamelijk pijn, op een dag weg zal zijn. 

Hij zorgt dat mensen om je heen staan, die helpen je de juiste weg op te gaan. 

Door voor je te bidden, God is dan in ons midden.

Mark 5:34

Despite the pain, she kept believing, she kept praising God.

Praising is lifting up the Lord, believing He will lead the way.

Sometimes you will say, how would you explain.

I have pain in my body every day, do I even matter?

Then you may know, the Lord hasn’t forgotten about you!

He will teach you how to bear it, in the hardest days.

Sometimes you will say, lord where are You. I can’t feel or see you anymore.

Learn to believe, just like this woman, that God will promise you,

That your physical pain, one day will be gone.

He makes sure that there are people around you, help you head on the right journey!

By praying for you, God will be in your midst.

1  f e b r u a r i  |  L i c h a m e l i j k e  g e n e z i n g

p h y s i c a l  h e a l i n g



Gelooft iedereen waarvan jij houdt in God? Je familie, je vrienden? Als 

het antwoord ja is, is dat echt iets om heel dankbaar voor te zijn. Ik kan 

daar helaas geen ja op zeggen. In de Bijbel staat in Handelingen 1:8 dat 

de Heilige Geest ons helpt om te getuigen van Jezus. Wil je graag dat 

jouw familie en/of vrienden ook in Jezus gaan geloven, vertel ze dan 

over Hem en bid voor ze. Als je dat moeilijk vindt (zoals ik dat ook vind) 

mag je bidden tot God dat Hij je helpt om met hen te praten over het 

geloof. In de Bijbel staat namelijk ook “Wat bij mensen onmogelijk is, is 

mogelijk bij God” (Lucas 18:27). Ook al lijkt het voor ons onmogelijk dat 

iemand op een dag in God gaat geloven, het kan echt! Leef het goede 

voorbeeld uit, dien deze mensen vanuit de liefde die God in jou gelegd 

heeft en als er een gelegenheid is, praat over God met deze mensen. En 

bid voor ze, dat de Heilige Geest ze mag overtuigen dat God de enige 

echte Koning is.

Does everybody you love, believe in God? You family, your friends? If 

your answer is yes, then you really have something to be grateful for! 

I can’t answer that with yes unfortunately. In the Bible, in Acts 1:8, it 

tells us that the Holy Spirit will help us testify of Jesus. If you want your 

family/ your friends to start believing in Jesus, tell them about Him and 

pray for them. If you find that hard (like I do) you can pray and ask God 

to help you talk about your faith with them. In the Bible is tells us that 

what is impossible for men is possible for God (Luke 18:27). Even when 

it seems impossible that this person will one day start believing in God, 

it can happen! Life out a good example, serve these people with Gods 

love in you and if there is an opportunity for it: talk about God with these 

people! Pray for them that the Holy Spirit may convince them that God 

is the one and only real King!

2  f e b r u a r i  |  r e d d i n g  va n  d i e r b a r e n

s a l vat i o n  o f  l o v e d  o n e s



Wat vraagt Hij van ons? Dat we geloven in zijn Zoon Jezus Christus. En Hij vraagt óók dat 

we van elkaar houden, zoals Jezus ons heeft bevolen. (1 Johannes 2:23 Basisbijbel)

Eenheid, wat is dat eigenlijk. De Bijbel praat er best veel over. 

Eenheid betekent niet dat je altijd hetzelfde denkt en doet of dat je het overal mee eens 

bent. Het heeft te maken met je hart naar andere mensen toe. Wij maken deel uit van Gods 

familie. De Bijbel zegt dan ook dat we broers en zussen zijn van elkaar, want God is onze 

Vader. 

Hoe werkt dat dan in jouw gezin? Als je een broer of zus hebt, weet je dat het niet altijd 

gezellig is, meestal wel natuurlijk, maar soms kun je je ook echt irriteren aan elkaar, toch? 

Soms heb je een meningsverschil en ook wel af en toe ruzie met elkaar. Dat hoort er nat-

uurlijk ook een beetje bij. 

Maar wat doe je dan aan het einde van de dag, als het even niet zo lekker loopt? Je raadt 

het al: dan maak je het weer goed, je praat het uit en legt het bij. Want je weet dat je bij 

elkaar hoort, dat je familie van elkaar bent, en dat die band veel belangrijker is dan de 

verschillen en irritaties. 

In een kerkfamilie en onder ons christenen hoort het ook zo te gaan. Vergeef elkaar en 

heb elkaar lief. God vraagt dat van ons, dat we in Hem geloven en dus Hem vertrouwen, 

maar ook dat we van elkaar houden, zoals Jezus dat van ons vraagt. Dat gaat met vallen 

en opstaan, zoals dat ook in een gezin gaat. Met Gods hulp en kracht lukt het! 

Kijk ook even naar dit filmpje, en vergeet niet, samen staan we sterk! 

What does He ask of us? That we believe in his son, Jesus Christ. And he also asks us that 

we love each other, like Jesus commanded us too. 

Unity, what does that actually mean? The Bible talks about it a lot actually.

Unity doesn’t always mean you always think the same or do the same things or agree on 

everything all the time. It’s about your hearts posture towards others. We are part of Gods 

family. The Bible says that we are brothers and sisters, because God is our Father.

How does this work in your family? If you have a brother and sister, you know it’s not al-

ways very fun, most of the time it is of course, but you do irritate each other, right? Some-

times you have a discussion and sometimes you fight with each other. But that’s normal! 

But what do you do at the end of the day, if things didn’t go that well? You might have 

guessed it: you make up, you talk about it and hash things out. Because you know that 

you belong together, you are family and that bond is more important than differences and 

annoyances.

In a church family and among Christians it’s supposed to go this way. Forgive each other 

and love one another. God asks of us, that we believe in Him and trust Him, and we also 

love one another, like Jesus asked of us. It’s a process of succeeding and failing, like in a 

normal family. But with Gods strength and help, you can do this!

Check out this video and don’t forget: together we stand strong!

3  f e b r u a r i  |  e e n h e i d  |  u n i t y



We zijn allemaal weleens bang. Het afgelopen jaar kan heel spannend 

voor je zijn geweest, veel dingen gingen niet zoals we hadden verwacht. 

De ene dag konden we wel naar school en de andere dag zaten we in-

eens thuis. Ondanks dat we soms bang zijn, hoef je niet in angst te leven. 

Je mag weten dat God jou zal beschermen. Hij is altijd bij je en Hij zal 

voor je zorgen. Het is goed om God te bidden voor bescherming, voor 

jezelf, je familie en je vrienden. Vraag Hem om je te helpen om niet bang 

te zijn en Hij zal je helpen!

We all are afraid sometimes. Last year might have been a little scary for 

you, many things didn’t go the way we expected. One day you were able 

to go to school and the other day you have to stay at home. Despite 

being afraid sometimes, we don’t have to live in fear. Know that God will 

protect you! He is always with you and will take care of you. It’s good 

to ask God for protection, for yourself, your family and your friends. Ask 

Him to help you not be afraid and He will help you! 

4  f e b r u a r i  |  B e s c h e r m i n g  |  P r o t e c t i o n .



Jesaja 26:3 | “Vertrouwen en vrede” 

Ben jij wel eens (toen je nog klein was) hoog in de lucht gegooid door bijvoorbeeld jouw vader? 

De eerste paar keren vind je het doodeng! Straks laat hij mij nog vallen! Maar na een paar keer 

ben je helemaal niet bang meer en roep je zelfs NOG EEN KEER na afloop. Je weet en gelooft dat 

jouw vader je niet zal laten vallen, hoe hoog je ook de lucht in gaat. Je hebt vertrouwen in hem. 

En doordat je vertrouwen in hem hebt, is jouw hart rustig en ben je niet bang als hij jou de lucht 

in gooit. Je hebt vrede.

Het afgelopen jaar was een jaar waarin veel mensen bang waren. Bang om ziek te worden, bang 

om iemand anders ziek te maken. Bang voor een virus. Misschien was jij ook wel bang. Dat is ook 

begrijpelijk. Maar gelukkig hebben wij een Vriend waarop wij kunnen vertrouwen. Aan wie wij 

kunnen vertellen wat ons bang of bezorgd maakt. En Hij zegt dan tegen ons: “Heb vertrouwen in 

Mij, hoe spannend en eng alles ook is, en Ik zal je vrede (rust) geven. Dat beloof Ik” Als wij de Heer 

helemaal vertrouwen, geeft Hij ons vrede en komen wij door deze spannende tijd heen.

Isaiah 26:3 | “Trust and peace”

Have you been - when you were little - been thrown in the air by for example your dad? The first 

few times you were very afraid! What if he might drop you? But after a couple of times you aren’t 

afraid at all and ask if he can do that one more time! You know and believe that your dad will not 

drop you, no matter how high in the air you go. You have faith in him. And because you have faith 

in him, your heart is peaceful and you are not afraid if he lifts you in the air again. You are at peace.

Last year many people were afraid. Afraid to become sick, to make somebody else sick. Afraid for 

the virus. Maybe you were afraid as well. I can understand that well. Thankfully we have a Friend 

who we can trust. We can tell him if we are afraid or concerned. And then He tells you: Have faith 

in Me, no matter how scary everything is, and I’ll give you peace and rest. I promise you that. If 

we all will trust in the Lord, He’ll give you peace and we can get through scary times together!

5  f e b r u a r i  |  v r e d e  |  p e a c e



1 Kor.9:26 > Daarom ren ik niet als iemand die geen DOEL heeft

Misschien zit je op een sport. Voetbal, tennis of hockey? Of speel je graag een partijtje tafelvoet-

bal of sjoelen? Dan gaat het vaak om scoren.

In de Bijbel wordt sport als een voorbeeld gebruikt om ons iets te leren over leven met God. Waar 

leef jij zelf voor? Goed zijn in sporten, muziek maken, hoge cijfers halen op school, aardig gevon-

den worden, er mooi uitzien?

Waarvoor heeft God jou gemaakt? Het doel is om God te eren, dat is het belangrijkste in je leven. 

God heeft je gemaakt tot Zijn eer (Jesaja 43).

Jij bent kostbaar in Zijn ogen, zo waardevol en Hij houdt zo veel van jou!

Lied bij afbeelding:

Weet je dat de Vader je kent

Weet je dat je van waarde bent

Weet je dat je een parel bent

Een parel in Gods hand

1 Cor 9.26 > Therefore I run thus: not with uncertainty. 

Maybe you are doing sports. Soccer tennis or hockey? Or you like to play table football or maybe 

shuffleboard? Then it’s all about scoring points! In the Bible sports is used to teach you something 

about learning to live with God. Where do you live for? Being good in sports, making music, get-

ting good grades in school, being liked, looking good?

What did God create you for? The goal is to honor God, that is the most important thing in your 

life. God has made you for His honor. You are precious in his eyes, so valuable and He loves you 

so much.

There is a Dutch kids song that says:

Do you know that the Father knows you?

Do you know that you are of great value?

Do you know that you are a precious pearl?

A pearl in Gods hand.

6  f e b r u a r i  |  d o e l  |  p u r p o s e



Groeien, wie wil nou niet groeien. Misschien heb jij wel 

een grotere broer of zus en wil jij ook ouder worden, 

zodat je bijvoorbeeld later naar bed mag gaan.

De Bijbel praat ook over groeien, maar niet de groei 

in centimeters. Hoewel dat ook wel tof is, als je bij de 

snoeppot boven in de kast kunt komen.

De Bijbel heeft het over groeien in geloof. Gods 

woord vertelt ons dat wij veranderen in nieuwe 

mensen als Jezus in ons hart woont en dat gebeurt 

door te groeien in geloof. 

Maar vertel, hoe doe je dat dan? Groei je in je geloof 

door beter je best te doen? Nee, dat is niet hoe God 

het bedoelt. Je groeit in geloof omdat de Geest van 

God in jou woont.

Geef hem de ruimte! God wil zo graag tijd met je 

doorbrengen. Geef hem die momenten elke dag, op 

je kamer, in het bos, op je fiets of waar dan ook. Plek-

ken waar je stil kunt worden en je je ervan bewust 

wordt dat God met je is. God is een liefdevolle Vad-

er, bij Hem mag je zijn wie je bent. En wie tijd door-

brengt met Hem zal groeien en elke dag een beetje 

meer lijken op Hem.

Growing, who doesn’t want to grow? Maybe you have 

a big brother or sisters and you also want to get old-

er, so that you for example can go to bed late as well. 

The Bible talks about growing as well, but not grow-

ing in centimeters. Although that would be great so 

that you can finally reach that pot full of candy at the 

top of the cabinet.

The Bible talks about growing in faith. God’s word 

tells us that we change into new people if Jesus lives 

in our heart and that happens by growing in faith.

But tell me, how do we do that? Do you grow in your 

faith by trying harder? No, that’s not what God is 

talking about. Growing in your faith happens when 

the Holy Spirit lives in you.

Give Him space! God really wants to spend time with 

you. Give him moments during the day, in your room, 

in the forest, on your bike wherever you are. Places 

where you can become quiet and realize God is with 

you. God is a loving Father and with Him you can be 

exactly who you are. And who spends time with Him 

will grow, every day look more like Him.

7  f e b r u a r i  |  c o n t i n u e  g e e s t e l i j k e  g r o e i

c o n t i n u i n g  g r o w i n g  s p i r i t u a l l y


