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Klein geluk

arkmission
bijbelgids

We plannen er in het dagelijks leven vaak op los. Of het nu gaat 
om werk, vakanties of andere activiteiten, we vinden het fijn om 
dingen in het vooruitzicht te hebben waar we ons op kunnen 
verheugen of ons op kunnen voorbereiden. Maar soms loopt het 
leven anders. Dan realiseren we ons ineens weer hoe weinig con
trole we werkelijk hebben. Daarom heeft Ark Mission dit jaar een 
speciale bijbelgids ontwikkeld. De Bijbelteksten en overdenkin
gen helpen je om geluk te vinden én te brengen in kleine dingen.

 is een uitgave van Ark Mission.

Ark Mission gelooft dat het verhaal van de Bijbel hét verhaal 
van liefde, hoop en vergeving is. Daarom willen wij dit verhaal 
vertellen aan mensen in moeilijke situaties: de arme, de eenzame, 
de gevangene, de zieke en de vluchteling. Juist zij hebben het 
hard nodig. Op een eigentijdse manier geven wij dat vorm met 
projecten en producten in binnen- en buitenland.



Terwijl ik dit schrijf, is mijn leven totaal veranderd. Veel van de 
geweldige plannen die ik maakte voor dit jaar gingen op de schop.  
De cursus die ik graag wilde doen, de masterclass, mijn huwelijksreis,  
de taken die ik in de kerk op me wilde nemen, alles kwam stil te liggen. 
Ik werd, net als vele anderen, gedwongen om stil te staan en het 
‘gewone’ leven los te laten. 

Opeens had ik weer tijd om te tuinieren, ’s avonds aan de keukentafel een 
spelletje te spelen, een boek te lezen, gesprekjes te voeren met de buren 
en echt aandacht te hebben voor anderen. De haast was weg; mijn nieuwe 
leven bracht toch ook iets moois met zich mee. 

Gisteren kreeg ik van lieve vrienden een bosje van mijn lievelings
bloemen: lelietjesvandalen. Een teer, klein, prachtig bloemetje dat 
heerlijk ruikt. Ik word daar heel gelukkig van. Ik moest gelijk denken aan 
Matteüs 6, waar Jezus ons wijst op de schoonheid van de bloemen in het 
veld. God heeft ze met zoveel zorg gemaakt, maar Zijn zorg voor ons is 
nog veel groter. Wij hoeven ons dus geen zorgen te maken voor de dag 
van morgen.

God is bij ons en zorgt voor ons, dat is een groot geluk. Daardoor kunnen 
we onze zorgen loslaten en ook het kleine geluk opnieuw waarderen.

Jolanda AbspoelKromhout

Algemeen Manager Ark Mission

Wanneer er in de wereld veel gebeurt, kun je je ineens heel klein voelen. 
Waar we in ons dagelijks leven vaak denken dat we de dingen aardig 
onder controle hebben, kan zomaar blijken dat er weinig is wat we 
werkelijk zelf in de hand hebben

Moedeloosheid kan dan zomaar op de loer liggen. Maar tegelijkertijd kan 
er op zulke momenten ook juist een nieuwe waardering ontstaan voor 
alles wat goed en mooi is, voor alles wat hoopgevend is en de moeite 
waard.

Aan de hand van drie Bijbelverhalen laat Klein geluk daar iets van zien. We 
lezen over mensen die bereid zijn de ander te dragen, over God die voor 
ons zorgt en over de lichtstraaltjes die wij zelf door mogen geven. We 
denken na over wat dat betekent voor ons eigen leven, ons geloof en onze 
verantwoordelijkheid.

De vaste onderdelen van de dagelijkse bijdragen zijn te herkennen aan  
de icoontjes:

Klein geluk wordt dit jaar verspreid in plaats van de Vakantiebijbelgids, ter inspiratie en 

bemoediging. De Bijbelteksten zijn met toestemming ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling 
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Om over na te denken

Gebed

Ark Mission hoopt dat dit boekje  
je bemoedigt en inspireert!



Gebed
Vader, dank U wel voor 
mensen die ons optillen 
en in de goede richting 
helpen.

Om over na te denken
Wie staat er voor jou klaar op 
momenten dat je je verlamd voelt?

Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, 
die door vier mensen gedragen werd.

Marcus 2:3

In het verhaal dat we deze week 
lezen, zijn we toeschouwers van 
een bijzondere genezing. Hoewel 
elk wonder dat Jezus doet in zich
zelf natuurlijk bijzonder is, zijn er 
in dit geval verschillende omstan
digheden die het verhaal extra 
opmerkelijk maken.

Het begint al voordat Jezus ook 
maar iets heeft gezegd of gedaan. 
Het enige wat is gebeurd, is dat 
men er in het stadje Kafarnaüm 
lucht van heeft gekregen dat Hij 
weer thuis is. De mensen bedenken 
zich geen moment: Jezus is er, dat 
willen ze niet missen!

Vaak is er een spektakel voor 
nodig om mensen geïnteresseerd 
te krijgen, maar Jezus heeft dat 
niet nodig. Hij doet waar Hij in 
Marcus 1 al mee begonnen was: het 
vertellen van Gods boodschap, het 
goede nieuws. Misschien herhaal
de Hij wel de boodschap die Hij 
eerder ook al verkondigde: ‘De tijd 
is aangebroken, het koninkrijk van 
God is nabij: kom tot inkeer en 
hecht geloof aan dit goede nieuws.’ 
(Marcus 1:15) Als die boodschap tot 
mensen doordringt, is elk huis te 
klein.

Er zijn in het leven momenten 
waarop je wordt stilgezet. Soms 
is dat heel zichtbaar, bijvoorbeeld 
doordat je ziek wordt of je baan 
verliest. Maar soms speelt het 
zich vooral af aan de binnenkant: 
je bent moe, je voelt je terneer
geslagen of je ziet het niet meer 
zitten. Op zulke momenten valt 
het niet mee om je actief tot God 
te blijven richten. Het kan dan om 
je heen zo donker lijken, dat je de 
kracht niet kunt opbrengen om je 
uit te strekken naar het licht.

Wat kan het dan waardevol zijn om 
mensen om je heen te hebben die 
je opbeuren en je in de goede rich
ting helpen. Mensen die niet bang 

zijn voor jouw gebrokenheid of 
neerkijken op jouw zwakte, maar 
die jouw kracht zien – ook nu die 
even verborgen is.

De verlamde in het Bijbelverhaal 
heeft ook zulke mensen om zich 
heen. Vier personen hebben het 
plan opgevat om deze man met 
bed en al bij Jezus te brengen, in 
het geloof dat Hij de persoon is die 
hun vriend kan helpen. Deze vier 
mannen veranderen het leven van 
hun vriend voorgoed, door hem op 
het juiste moment naar de juiste 
plaats te brengen.

Gebed
Here Jezus, dank U wel 
dat U ons het goede 
nieuws hebt gebracht.

Om over na te denken
Wat houdt ‘het goede nieuws’ in 
voor jouzelf?

Toen hij enkele dagen later terugkwam in 
Kafarnaüm, werd bekend dat hij weer thuis 
was. Er stroomden zo veel mensen toe dat er 
zelfs voor de deur geen plaats meer was, en 
hij verkondigde hun Gods boodschap.

Marcus 2:12Dag 1

Het goede 
nieuws

Dag 2
Opgetild

Week 1

Je wordt 
 gedragen

Week 1

Je wordt 
 gedragen



Week 1

Je wordt 
 gedragen

Week 1

Je wordt 
 gedragen

Gebed
Here Jezus, dank U wel 
dat wij op U mogen 
 vertrouwen.

Om over na te denken
Vind jij het weleens moeilijk om 
iets of iemand in Jezus’ handen te 
leggen? Hoe komt dat?

[…] en toen ze een opening hadden gemaakt, 
lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar 
beneden zakken.

Marcus 2:4b

Als je je ergens voor hebt inge
spannen, komt uiteindelijk het 
moment dat je al je harde werk ook 
weer moet loslaten. Misschien om
dat jouw taak erop zit of omdat er 
niet meer is wat je kunt doen. Het 
is dan tijd om te vertrouwen dat 
wat jij hebt gedaan, genoeg is – 
dat het niet voor niets is geweest.

Voor de vier mannen geldt dat ook 
zij hun taak afronden. Ze hebben 
hun vriend door de straten van 
Kafarnaüm naar het huis gebracht 
waar Jezus is. Ze hebben hun 
vriend naar het dak gebracht en nu 
hebben ze een opening gemaakt 
waardoor ze hem met draag
bed en al naar beneden kunnen 
laten  zakken. Ze moeten hem nu 

 werkelijk loslaten; ze geven hem 
uit handen.

Daar is moed voor nodig. Daar is 
het vertrouwen voor nodig dat 
 Jezus zich over hun verlamde 
vriend zal ontfermen. De man
nen leggen hun vriend in Jezus’ 
handen.

Dag 4

Loslaten

De vier mannen die de verlamde bij 
Jezus proberen te brengen, lopen 
tegen een muur aan. Een muur van 
mensen zorgt ervoor dat ze niet 
bij Jezus kunnen komen. Als ze op 
hun tenen gaan staan kunnen ze 
Hem misschien nog net zien, maar 
dat is het dan ook.

Jezus is onbereikbaar. Jammer, 
maar helaas – dat is wat de vier 
mannen hadden kunnen denken. 
Ze hadden onverrichter zake weer 
terug naar huis kunnen gaan. De 
intentie was goed, toch?

Soms is het inderdaad verstandig 
om je plannen te heroverwegen, 
wanneer obstakels te groot blijken 
en de kans op slagen te klein. Maar 
deze vier mannen weten dat daar 
in dit geval geen sprake van is. Ze 
zijn op een missie en ze zijn vast
beraden om die tot een goed einde 
te brengen. Ze besluiten om niet 
door de mensenmuur heen te gaan, 
maar er bovenlangs. Ze hebben er 
alles voor over om hun vriend bij 
Jezus te brengen.

Gebed
Heilige Geest, help ons 
om op de juiste momen
ten te volharden in onze 
plannen.

Om over na te denken
Wat doe jij wanneer je het gevoel 
hebt dat je tegen een muur aan
loopt?

Omdat ze zich niet door de menigte konden 
wringen, haalden ze een stuk van het dak weg 
boven de plaats waar Jezus zat […]

Marcus 2:4a

Dag 3

Volharding



Week 1

Je wordt 
 gedragen

Week 1

Je wordt 
 gedragen

Gebed
Here Jezus, vergeef ons 
onze zonden en schenk 
ons Uw liefde.

Om over na te denken
Hoe ga jij om met de ‘schrift
geleerden’ in jouw omgeving?

Er zaten ook een paar schriftgeleerden  
tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: 
Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat gods
lasterlijke taal uit: alleen God kan immers 
zonden vergeven!

Marcus 2:67

Jezus noemt ons Zijn vrienden of 
vriendinnen, en Hij verzekert ons 
dat onze zonden zullen  worden 
vergeven. Wat een geweldig 
nieuws: Jezus houdt van ons, Hij 
vergeeft en geneest! Je zou denken 
dat niemand daar wat op tegen kan 
hebben.

Maar dan zijn er de schrift
geleerden. Zij trekken Jezus’ goede 
bedoelingen in twijfel en betwisten 
Zijn autoriteit. In ons eigen leven 
kunnen we ook zulke mensen 
 tegenkomen; mensen die ons 

geloof bestrijden en die de rol die 
Jezus in ons leven speelt gering
achten. Dat kan strijd opleveren. 
Zozeer zelfs dat je misschien wel 
wat ontmoedigd raakt. Maar Jezus 
roept ons juist op om  moedige 
mensen te zijn die op Hem ver
trouwen. Hij is in staat om het 
onzichtbare zichtbaar te maken. 
Hij vergeeft de verlamde zijn zon
den én nodigt hem uit om met zijn 
eigen twee benen getuige te zijn 
van Gods grootheid: ‘Sta op, pak 
uw bed en loop!’

Dag 6

Strijd

Wij mensen zijn vaak bezig met 
alles wat we moeten doen. We 
maken planningen, houden taken
lijstjes bij en meten ons succes 
vaak af aan alles wat we bereikt 
hebben.

In je geloofsleven kan dat soms 
ook zo werken. Je gaat naar de 
kerk, volgt leesroosters, staat klaar 
voor andere mensen, enzovoort. 
Maar Jezus draait alles om. Het 
gaat Hem niet om alles wat wij 
doen, het gaat Hem om hoe ons 
hart in elkaar steekt. En daarbij 

kijkt Hij niet alleen naar ons, maar 
ook naar de mensen om ons heen.

In Marcus 2:5 lezen we: ‘Bij het 
zien van hun geloof …’ Als wij 
soms zelf even niet meer zo goed 
kunnen geloven om wat voor reden 
dan ook, kan Jezus voortbouwen 
op het geloof en het gebed van de 
mensen om ons heen. Wij hoeven 
niet altijd iets ingewikkelds te 
doen of te zeggen. Jezus kijkt vol 
eenvoud naar ons hart en noemt 
ons Zijn vrienden en vriendinnen.

Gebed
Here Jezus, dank U wel 
dat U onze harten kent.

Om over na te denken
Wat betekent het voor jou dat 
Jezus je ‘vriend’ (of ‘vriendin’) 
noemt?

Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen 
de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u 
vergeven.’

Marcus 2:5

Dag 5

Geloof

‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’



Gebed
Vader, dank U wel dat U 
voor ons zorgt.

Om over na te denken
Waar ben jij God dankbaar voor 
vandaag?

‘Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon vol
macht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ 
Toen zei hij tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, 
sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ Meteen 
stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen 
die dit zagen, stonden versteld en loofden 
God.

Marcus 2:1012a

Elke nieuwe ochtend

is een nieuw begin

van ons leven.

Elke dag is een

compleet geheel.
Dietrich Bonhoeffer

Dag 7

Dankbaar

Week 1

Je wordt 
 gedragen

De verlamde, die door vier  trouwe 
mannen op zo’n bijzondere 
manier bij Jezus wordt gebracht, 
wordt genezen. Nadat Jezus hem 
opdracht geeft om op te staan en 
met bed en al naar huis te gaan, 
staat hij onmiddellijk op en verlaat 
het huis. De vier mannen kijken 
misschien wel toe vanaf het dak, 
terwijl ze hun vriend via de deur 
zien vertrekken.

Het is ongelofelijk, groots, en niet 
te bevatten. Alle aanwezigen zijn 

buiten zichzelf van verbazing; 
zoiets hebben ze nog nooit gezien. 
Dan kun je niet anders dan God 
loven!

In het leven van alledag zijn zulke 
wonderen zeldzaam. Toch mogen 
we dag in, dag uit God loven om 
Zijn goedheid. Want ook al zien we 
niet elke dag een verlamde opstaan 
en weglopen, er zijn wel telkens 
weer grote en kleine dingen waar 
we God voor mogen danken. Hij 
zorgt voor ons, elke dag opnieuw.



Gebed
Here God, help ons om 
elke dag te leven in 
 vertrouwen op U.

Om over na te denken
Hoe zou je dat concreet kunnen 
doen, leven in afhankelijkheid?

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet 
en oogsten niet en vullen geen voorraad
schuren, het is jullie hemelse Vader die ze 
voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Matteüs 6:26

Harde werkers, daar houden 
we over het algemeen wel van. 
 Mensen die de kantjes er vanaf 
 lopen of die denken dat alles ze wel 
komt aanwaaien, hoeven meestal 
niet op veel sympathie te rekenen. 
Flierefluiters, zo noemen we ze.

Maar waarom vraagt Jezus ons dan 
toch om naar de vogels te kijken? 
Is dat niet een beetje te makkelijk? 
Stel je voor dat de boeren zouden 
stoppen met zaaien en maaien, dan 
zouden we toch al heel snel in de 
problemen komen met elkaar?

Wie weleens echt een tijdje heeft 
gekeken naar de vogels in de lucht, 

weet dat zij absoluut niet stil 
zitten. Ze bouwen nesten, zoeken 
naar eten en voeden hun  jongen. 
Toch is er één groot verschil 
met ons mensen: vogels leven in 
voortdurende afhankelijkheid. Ze 
verbeelden zich niet dat ze met 
meerjarenplannen de toekomst 
naar hun hand kunnen zetten, en 
maken zich dus ook geen zorgen 
als dingen anders lopen dan ge
pland. Ze nemen elke dag zoals hij 
komt en iedere ochtend opnieuw 
zingen ze het hoogste lied, in 
afwachting van wat God hun die 
dag geeft.

Dag 2

Flierefluiters

Week 2

God zorgt  
voor jou

In tijden van grote  veranderingen 
kun je soms bepaald worden bij 
wat echt belangrijk voor je is. 
Sommige dingen waar je aan 
gehecht dacht te zijn, blijk je hele
maal niet te missen. Maar andere 
dingen die je altijd voor lief nam, 
waardeer je pas echt als ze er niet 
meer zijn.

Daarbij blijken tastbare dingen, 
spullen, vaak veel minder van 
belang te zijn dan we onszelf 
 misschien soms voorhouden. Want 
het leven is zoveel meer dan dat: 

wat brengen we graag tijd door 
samen met anderen; wat halen 
we veel plezier uit het opdoen 
van nieuwe ervaringen; wat is het 
mooi om in alle vrijheid te kunnen 
genieten van Gods schepping!

Hoe druk we ons soms ook kunnen 
maken om uiterlijkheden en bezit, 
als het erop aankomt is dat niet 
waar het leven om draait. God 
heeft veel meer in onze levens 
gelegd dan dat. Echte levenskunst 
is daar oog voor leren hebben.

Gebed
Vader, dank U wel voor al 
het goede dat U ons geeft.

Om over na te denken
Wat is voor jou belangrijk in het 
leven?

Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen 
over jezelf en over wat je zult eten of drinken, 
noch over je lichaam en over wat je zult aan
trekken. Is het leven niet meer dan voedsel en 
het lichaam niet meer dan kleding?

Matteüs 6:25Dag 1

Levenskunst

Week 2

God zorgt  
voor jou

‘Maak je geen zorgen over jezelf’



Als er in de wereld of in je leven 
veel aan de hand is, kun je soms 
zomaar vergeten om je heen te 
kijken. Je ziet vooral de nieuws
updates en hoort de berichten van 
familie of vrienden; je volgt elke 
ontwikkeling op de voet. En het 
kan dan zomaar gebeuren dat je 
leven uit weinig meer gaat bestaan 
dan dat. Je wordt heen en weer 
geslingerd tussen goed nieuws 
en slecht nieuws, tussen hoop en 
vrees.

Jezus nodigt ons uit om onze blik 
te verbreden. Hij ontkent niet dat 

er moeilijkheden en problemen 
zijn, maar hij vraagt ons om ook 
verder te kijken. En dat kan heel 
dichtbij: maak eens een rondje 
door de tuin of kijk eens goed naar 
de berm. Wat zie je? Wat groeit er, 
zomaar vanzelf? Welke schoon
heid is er te vinden, zomaar om de 
hoek? Elke bloem is een teken dat 
er een God is die voor deze wereld 
zorgt. Hij is er voor Zijn hele 
schepping: elke vogel, elke lelie, 
elk mens. 

Gebed
Here God, help ons om 
onze blik te verbreden.

Om over na te denken
Welke schoonheid zie jij in je 
directe omgeving?

En wat maken jullie je zorgen over kleding? 
Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in 
het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg 
jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet 
gekleed als een van hen.

Matteüs 6:2829

Sommige nachten kun je de slaap 
maar niet vatten. Je draait je voor 
de zoveelste keer om en je gedach
ten gaan in de richting van weer 
een nieuw scenario.

Wat als …
Stel nou dat …
Had ik maar …

De volgende ochtend sta je uit
geput op – zowel je lichaam als je 
geest heeft weinig rust gehad. En 
dat is vaak ook direct het enige wat 
het gepieker je oplevert. Want hoe 
vaak je al je zorgen ook de revue 

laat passeren, de werkelijkheid 
blijft onveranderd. Sterker nog, 
met een goede nachtrust kun je de 
werkelijkheid in ieder geval wat 
beter het hoofd bieden.

Zomaar stoppen met je zorgen 
maken, dat is natuurlijk nog niet 
zo eenvoudig. Maar Jezus wijst ons 
in dit Bijbelvers wel op een eerste 
belangrijke stap: realiseer je dat je 
door bezorgd te zijn geen centi
meter verder komt. Leg liever je 
zorgen bij Hem neer. Hij weet er 
wel raad mee.

Gebed
Heilige Geest, troost ons 
en geef ons rust wanneer 
wij bezorgd zijn.

Om over na te denken
Van welke zorgen kun jij  wakker 
liggen? Wat doe je op zulke 
 momenten?

Wie van jullie kan door zich zorgen te maken 
ook maar één el aan zijn levensduur toe
voegen? 

Matteüs 6:27

Dag 4

Schoonheid

Week 2

God zorgt  
voor jou

Dag 3

Zorgen maken

Week 2

God zorgt  
voor jou



We vullen onze dagen met allerlei 
bezigheden, maar het zoeken 
van Gods Koninkrijk is over het 
algemeen niet iets wat we dage
lijks doen. Misschien denk je ook 
wel dat dat Koninkrijk iets is voor 
 later, voor als Jezus terugkomt. 
Maar wist je dat je nu al op zoek 
kunt gaan naar het Koninkrijk van 
God en dat je het ook kunt vinden?

Gods Koninkrijk is namelijk 
 dichterbij dan we soms denken: 
het is aanwezig in de wereld om 
ons heen, in de mensen om ons 

heen, en ja, ook in onszelf. Overal 
waar mensen naar elkaar omzien, 
waar gerechtigheid heerst, waar 
God groot wordt gemaakt, waar 
Jezus wordt aangenomen als Gods 
Zoon, daar wordt een stukje van 
Gods Koninkrijk werkelijkheid.

Elke dag kunnen we ons dus 
 richten op het zoeken van dat 
 Koninkrijk, en ook op het mee
bouwen daaraan. Dat kan heel 
klein: in het gezin, in de buurt, in 
onze dorpen en steden. Als we dat 
doen, zal de rest volgen.

Gebed
Heilige Geest, open mijn 
ogen en mijn hart voor 
het Koninkrijk van God en 
Zijn gerechtigheid.

Om over na te denken
Waar of in wie zie jij iets van Gods 
Koninkrijk?

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en 
zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere 
dingen je erbij gegeven worden.

Matteüs 6:33

Stel dat je een lijstje zou moeten 
maken van de dingen die je echt 
nodig hebt. Wat zou daar dan 
op komen te staan? Sommigen 
zouden heel praktisch beginnen: 
een dak boven je hoofd, een bed, 
eten, drinken en kleding. Anderen 
zouden het misschien op een ander 
vlak zoeken: liefde, waardering, 
geborgenheid en veiligheid.

Het is belangrijk om te weten dat 
God niet ontkent dat wij zulke 
dingen nodig hebben. Hij is zelf 

als mens naar de aarde gekomen, 
en weet dus als geen ander hoe 
belangrijk het is dat er in je basis
behoeften wordt voorzien. Daarom 
belooft God ook dat Hij daar oog 
voor zal hebben. Hij zal nooit 
vergeten wat wij nodig hebben. En 
dat is ook direct de reden waarom 
Jezus ons op het hart drukt om ons 
niet te verliezen in allerlei zorgen. 
Hij vraagt ons om op Hem te ver
trouwen, want Hij weet nog beter 
dan wijzelf wat wij nodig hebben 
in ons leven.

Gebed
Vader, dank U wel dat 
U oog hebt voor onze 
noden.

Om over na te denken
Wat heb jij nodig in jouw leven?

Vraag je dus niet bezorgd af: ‘Wat zullen 
we eten?’ of: ‘Wat zullen we drinken?’ of: 
‘Waarmee zullen we ons kleden?’ – dat zijn 
allemaal dingen die de heidenen najagen. 
Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat 
alles nodig hebben.

Matteüs 6:3132
Dag 6

Koninkrijk

Dag 5

Nodig

Week 2

God zorgt  
voor jou

Week 2

God zorgt  
voor jou

‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God’



Wij mensen kijken graag voor
uit; het is heerlijk om plannen 
te  maken en te genieten van de 
voorpret. Maar soms kan die 
neiging om vooruit te kijken ook 
een andere wending nemen. Dan 
maken we ons ergens druk om 
voordat iets überhaupt aan de orde 
is. Of we vergeten te genieten van 
de dag van vandaag omdat we met 
ons hoofd al in de toekomst zijn.

Dat is zonde, vertelt Jezus. Hij 
moedigt ons aan om vandaag 
te  leven. Om vandaag het  goede 

en het kwade in Zijn hand te 
 leggen. Wij zijn niet bij machte 
om verleden, heden en toekomst 
te overzien. Hij wel. Laten we in 
dat vertrouwen ook dankbaar onze 
ogen de kost geven en genieten 
van dat wat we vandaag uit Zijn 
hand ontvangen. Kijk om je heen, 
luister, ruik en proef! Er is op één 
dag genoeg om je zorgen over 
te maken, maar ook om van te 
 genieten. Vergeet dat niet.

Gebed
Vader, dank U dat U alles 
overziet.

Om over na te denken
Hoe zou je meer van vandaag 
kunnen genieten?

Maak je dus geen zorgen voor de dag van 
morgen, want de dag van morgen zorgt wel 
voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn 
eigen last.

Matteüs 6:34

Dag 7

De dag van 
morgen

Week 2

God zorgt  
voor jou

Kleurplaat

‘Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld.’



Om over na te denken
Zijn er momenten waarop je het 
moeilijk vindt om je tot God te 
richten?

Gebed
Vader, wees onze bron. 
Vul ons, telkens weer. 

Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe  
kan het dan weer zout gemaakt worden?  
Het dient nergens meer voor, het wordt 
 weggegooid en vertrapt.

Matteüs 5:13b

Om over na te denken
Hoe kun jij een ‘smaakmaker’ zijn 
in jouw directe omgeving?

Gebed
Here Jezus, help ons 
om te leven naar Uw 
 voorbeeld.

Jullie zijn het zout van de aarde. 

Matteüs 5:13a

Als kinderen van God, als volge
lingen van Jezus, hebben we een 
bijzondere plek in deze wereld. We 
zijn namelijk allemaal stuk voor 
stuk een essentieel onderdeel in 
Gods plan met de wereld. Jezus 
gebruikt onder andere zout als 
symbool van de rol die voor Zijn 
volgelingen is weggelegd.

Zout is namelijk de smaakmaker, 
het ingrediënt dat veel gerechten 
beter tot hun recht laat komen. 
Maar het is nog veel meer dan 
dat. Zeker in Jezus’ tijd was zout 
 onmisbaar om eten lange tijd te 
kunnen bewaren en het te be

schermen tegen bederf. Boven
dien werd het gebruikt als iets of 
iemand gereinigd moest worden.

Als wij het zout van de aarde zijn, 
dan mogen wij dus extra smaak 
geven aan het leven van de  mensen 
om ons heen. We mogen een 
beschermende laag zijn wanneer 
bederf dreigt en we mogen zorgen 
voor frisheid en zuiverheid op 
de plaatsen waar wij komen. Zo 
 mogen wij het zout van de aarde 
zijn, in navolging van Hem die ons 
al die dingen voordeed.

Soms kun je als mens je vuur een 
beetje kwijtraken. Door omstan
digheden binnen of buiten jezelf 
heb je dan moeite om te zien 
waar je het allemaal voor doet. 
De problemen lijken zo groot en 
jij zo klein. Je kunt je dan zomaar 
afvragen of het wel zin heeft wat 
je doet en zegt. Misschien twijfel je 
ook wel aan de waarde van wat je 
bidt en gelooft.

Als je zulke vragen hebt, stel 
ze dan niet alleen aan jezelf. Je 
bent namelijk wel het zout van 
de aarde, maar dat ben je niet uit 
jezelf. Jouw smaak, jouw kracht, 

komt bij God vandaan. Alleen Hij 
kan jouw vragen beantwoorden en 
alleen Hij kan ervoor zorgen dat jij 
je smaak niet zult verliezen. Keer 
je tot Hem, telkens weer. Want als 
je Hem jouw bron laat zijn, kun je 
blijven uitdelen zonder ooit uit
geput te raken.

Dag 1

Smaakmakers

Dag 2

De bron

Week 3

Laat je licht 
schijnen

Week 3

Laat je licht 
schijnen



Om over na te denken
Hoe ga jij om met de taak om 
doorgever van Gods licht te zijn?

Gebed
Heilige Geest, laat mij 
zien hoe ik vertegen
woordiger kan zijn van 
Gods goedheid.

Een stad die boven op een berg ligt, kan niet 
verborgen blijven.

Matteüs 5:14b

Om over na te denken
Wie is voor jou een bron van licht 
in het donker?

Gebed
Vader, dank U dat er door 
U altijd lichtpuntjes zijn.

Jullie zijn het licht in de wereld.

Matteüs 5:14a

Hoeveel je ook hebt om dankbaar 
voor te zijn, soms kan het lijken 
alsof het vooral heel donker is om 
ons heen. Als we kijken naar het 
nieuws, is er zoveel wanhoop en 
verdriet. Er gaat zoveel mis, er 
is zoveel duisternis, dat we ons 
soms af kunnen vragen waar het 
goede gebleven is. We zoeken naar 
lichtpuntjes om ons heen, maar we 
zien ze niet.

Op zulke momenten mogen we 
ons realiseren dat wij gemaakt zijn 
om zelf een licht te zijn. God heeft 
ieder van ons gemaakt met de be

doeling dat wij licht zullen brengen 
in de wereld. Dat licht hoeft niet 
vanuit onszelf te komen. Hij die 
het zout van de aarde van smaak 
voorziet, schiep ook eigenhandig 
het licht in Zijn schepping. Hij 
maakte het licht om onderscheid te 
maken tussen dag en nacht. En Hij 
zag dat het goed was.

Zo maakte Hij ook ons, om een 
bron van licht te zijn in de wereld. 
Hij maakte ons als lichtpuntjes in 
het donker. En Hij zag dat het goed 
was.

We zijn allemaal bedoeld als 
lichtbrengers in deze wereld, als 
doorgevers van Gods stralende 
licht. Dat betekent dat we soms op 
zullen vallen. We steken immers 
in bepaalde opzichten af bij de rest 
van de wereld. We bekennen kleur, 
we leggen ons niet neer bij het 
kwaad dat er in de wereld is. We 
zijn vertegenwoordigers van Gods 
goedheid. Dat betekent niet dat we 
beter zijn dan anderen, maar het 
brengt wel met zich mee dat we 
zichtbaar zijn en ook een bepaal
de verantwoordelijkheid dragen. 
Mensen kunnen niet om ons heen, 
we zijn als een stad die boven op 
een berg ligt.

Dat is niets om bang voor te zijn. 
We hoeven het immers niet alleen 
te doen; God helpt ons, en er zijn 
vele anderen die samen met ons 
diezelfde verantwoordelijkheid 
dragen. Het is daarom juist iets om 
blij mee te zijn: we mogen stralen, 
we mogen iets laten zien van Hem 
die alle begrip te boven gaat. Hij 
brengt hoop, vrede en vreugde, en 
wij mogen dat zichtbaar maken in 
deze wereld. Iedereen die ons ziet, 
ziet Hem!

Dag 3

Lichtpuntjes

Dag 4

In het zicht

Week 3

Laat je licht 
schijnen

Week 3

Laat je licht 
schijnen

‘Jullie zijn het licht in de wereld’



Gebed
Here Jezus, help ons om 
oog te hebben voor de 
nood dichtbij.

Om over na te denken
Hoe kun jij een licht zijn voor 
ieder die in jouw directe omgeving 
is?

[…] nee, men zet hem op een standaard, zodat 
hij licht geeft voor ieder die in huis is.

Matteüs 5:15b

Om over na te denken
Wanneer maakte iemand door een 
klein gebaar voor jou het verschil?

Gebed
Vader, geef ons de moed 
om ons licht te laten 
schijnen en ons niet te 
verstoppen.

Men steekt ook geen lamp aan om hem 
 vervolgens onder een korenmaat weg te 
zetten […]

Matteüs 5:15a

Het klinkt heel mooi, die  woorden 
over licht en hoop in donkere 
tijden. En je wilt vast graag iets 
betekenen voor de mensen om je 
heen. Maar hoe weet je of je het 
goed doet? Hoe weet je of dit wel is 
waar God jou voor bedoeld heeft? 
En is er niet iemand anders die dit 
net wat beter zou kunnen dan jij?

Het kan best verleidelijk zijn om  
je te verstoppen. Dan kun je ten
minste ook niets verkeerd doen. En 
misschien word je niet eens gemist 
… Jij als eenvoudig mens voegt ook 
weer niet zoveel toe, toch?

Als zulke gedachten de kop op
steken, is het goed om de zaak 

eens om te draaien. Denk aan de 
keren dat iemand jou een hart 
onder de riem stak, misschien wel 
door iets heel kleins: een kaartje, 
een vriendelijk woord, of simpel
weg een glimlach. Bedenk wat dat 
met jou deed en wat jij dus had 
gemist als diegene zich verstopt 
had.

Laat jouw lichtje dus schijnen voor 
andere mensen. Verschuil je niet, 
maar kijk naar de kleine dingen 
waarin jij het verschil kunt maken. 
Er is maar één lichtstraaltje voor 
nodig om de diepste duisternis te 
doorbreken.

Wanneer we denken aan onze taak 
in de wereld, dan komen we al 
gauw uit bij de grote voor beelden: 
mensen die naar een ver land 
gaan als zendeling, mensen die al 
hun spullen weggeven of mensen 
die grote bedragen ophalen met 
sponsor acties.

Dat is natuurlijk prachtig! Maar 
tegelijk is het niet voor iedereen 
weggelegd. En er zijn ook  periodes 
waarin reizen of grote acties op
zetten helemaal niet aan de orde 
is. Op zulke momenten mogen we 
ons gesterkt weten door de tekst 
van vandaag. De lamp wordt op 
een standaard gezet, zodat hij 
licht geeft voor ieder die in huis is. 

De lamp hoeft niet de hele straat 
te verlichten, laat staan de hele 
stad of de hele wereld. Nee, de 
lamp geeft licht voor zijn directe 
omgeving.

Dichtbij je licht laten schijnen, dat 
is genoeg. Ver weg en groots is 
mooi, maar soms is er dichtbij en 
in het klein al meer dan genoeg 
nood. Laat daar je licht maar op 
schijnen.

Dag 5

Verstoppen

Dag 6

Dichtbij

Week 3

Laat je licht 
schijnen

Week 3

Laat je licht 
schijnen



Als je je in een moeilijke situatie 
bevindt, hoor je mensen nog 
weleens zeggen dat je eerst voor 
jezelf moet zorgen, voordat je iets 
voor anderen kunt betekenen. 
Het is hetzelfde idee als met een 
noodsituatie in een vliegtuig: zet 
eerst je eigen zuurstofmasker op 
en kijk daarna om je heen om 
anderen te helpen.

In een tijd waarin veel mensen 
overbelast zijn en tegen burn
out klachten aanlopen, is dat 
natuurlijk een belangrijke en 
ware boodschap. Als je al dreigt 
te bezwijken onder je eigen last, 
is het onverstandig en onmogelijk 
om ook nog de last van een ander 
met je mee te dragen. Soms is 
het dan juist goed om je te laten 
dragen door anderen, net als de 
verlamde die door de vier mannen 
bij Jezus werd gebracht.

Maar er zijn ook situaties waarin 
het andersom kan werken. Door 
er te zijn voor een ander die net 
als jij in het donker zit, kun je niet 
alleen licht brengen in zijn of haar 

situatie, maar ook in de jouwe. 
Door een ander te herinneren aan 
het licht, krijg je er zelf ook meer 
oog voor.

Al doe je de gordijnen maar op een 
kiertje open, dan kan God Zijn licht 
al laten schijnen en jou wijzen 
op het kleine geluk dat soms zo 
verrassend voor het oprapen ligt. 

Lianne van Dijk

Gebed
Here Jezus, dank U dat U 
het duister overwon.

Om over na te denken
Hoe kunnen jouw daden ervoor 
zorgen dat anderen God eer 
 bewijzen?

Zo moet jullie licht schijnen voor de  mensen, 
opdat ze jullie goede daden zien en eer 
 bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Matteüs 5:16

We lazen deze week over de 
onmis baarheid van zout, over een 
stad op een berg en een lamp op 
een standaard. Dat zegt veel over 
de taak die wij van God ontvangen 
hebben en over het vertrouwen 
dat Hij ons geeft; we mogen het 
verschil maken in kleine en grote 
dingen, dichtbij en ver weg.

Tegelijk schuilt daarin ook een 
valkuil. We zouden onszelf zomaar 
kunnen gaan zien als gewichtige 
mensen die met kop en schouders 
boven de rest uitsteken. Jezus 
voegt daarom nog een belangrijk 
zinnetje toe aan Zijn betoog. Ja, 
we mogen ons licht volop laten 
 schijnen en anderen mogen onze 

goede daden zien. Maar het doel 
is niet dat wij daarvoor geprezen 
worden; het doel is dat alles wat 
we doen terugverwijst naar onze 
bron, naar de Vader in de hemel.

Hij bracht het licht in de wereld, 
en Hij gaf Zijn Zoon als het Licht 
in hoogsteigen persoon. Hij door
brak het duister van de dood, Hij is 
degene die al het kwaad overwon. 
Laten ook wij dus eer bewijzen aan 
onze Vader in de hemel, de bron 
van licht en leven.

Dag 7

Eer aan Hem

Week 3

Laat je licht 
schijnen

Op een kiertje



Ark Mission vertelt het verhaal van de Bijbel, juist aan hen die 

dat zo hard nodig hebben. Voor kinderen in Wit-Rusland zorgen we 

bijvoorbeeld dat er elk jaar weer voldoende middelen zijn om hen een 

fijne Vakantiebijbelweek te laten hebben. Hier horen ze, misschien wel 

voor het eerst, de Bijbelverhalen over God die van hen houdt.

 

Ark Mission ondersteunt de Vakantiebijbelweken jaar in, jaar uit. 

En hoewel de kampen dit jaar door de omstandigheden misschien 

uitgesteld moeten worden of in aangepaste vorm plaatsvinden, willen 

we de kinderen in Wit-Rusland toch blijvend ondersteunen met 

materialen. Samen met onze donateurs willen we hen blijven bereiken 

met het verhaal van de Bijbel. 

Ark Mission is volledig 

afhankelijk van giften van 

donateurs. Samen met u 

willen we het verhaal van 

geloof, hoop en liefde 

blijven doorgeven. 

Helpt u mee om het verhaal van de Bijbel door te geven?

Uw gift overmaken?
Dat kan op NL 91 TRIO 0379 4730 70 o.v.v. verhaal

Jolanda Kromhout

Scan de code 

en doneer

Het verhaal doorgeven…Klein geluk is geschreven door Lianne van Dijk. Zij is theoloog en 
freelance projectleider, en is betrokken bij diverse projecten van  
Ark Mission.

Lianne is het liefst buiten in weer en wind, houdt van hardlopen 
en maakt graag lange tochten door de bergen. Op haar website 
blogt ze over haar leven en wat ze tegenkomt wanneer ze 
onderweg is.

Meer lezen van Lianne:

Hier vind je hoop 

Ieder van ons maakt weleens een moeilijke 
periode in zijn of haar leven mee of ziet het 
even niet meer zitten. Dit boek biedt korte, 
bemoedigende gedachten, Bijbelteksten en 
gebeden voor ieder die behoefte heeft aan hoop 
en perspectief.

Van stress naar stilte 

We rennen vaak van afspraak naar afspraak 
en proberen zoveel mogelijk te doen in zo 
min mogelijk tijd. Tegelijk kent elk van ons 
een verlangen naar innerlijke rust. De tien 
Bijbelstudies in Van stress naar stilte helpen je 
om te begrijpen wat stilte nu werkelijk is. 

www.liannevandijk.nl @LiannevanDijk.nl



Geef je antwoord vóór 1 december 2020  
door aan Ark Mission, via  

www.arkmission.nl/woordzoeker.  
Je kunt hier ook aangeven  
welke van de drie prijzen  
je het liefste wilt winnen.

BRON

DANKBAAR

DICHTBIJ

EVANGELIE

FAMILIE

GELOOF

GELUK

GENEZING

GENIE TEN

HOOP

KLEIN

KONINKRIJK

KRACHT

LEVEN

LICHT

LIEFDE

MOED

SCHEPPING

SCHOONHEID

STRALEN

VANDAAG

VERTROUWEN

VRIENDEN

WERELD

ZOUT

Woordzoeker
Prijzen
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Kijk eens naar de bloemen

Sarah Beth Marr

Gelukkig ben je

Grace

De drie Bijbelverhalen uit dit boekje zijn ook in veel kinderbijbels  
te vinden. Kinderbijbels.nl helpt bij het kiezen van een kinderbijbel.  

Ga naar www.kinderbijbels.nl en vind er één die bij jou past!

Er is zoveel dat niet hoeft

Tomas Sjödin



We plannen er in het dagelijks leven vaak op los. Of het nu gaat 
om werk, vakanties of andere activiteiten, we vinden het fijn om 
dingen in het vooruitzicht te hebben waar we ons op kunnen 
verheugen of ons op kunnen voorbereiden. Maar soms loopt het 
leven anders. Dan realiseren we ons ineens weer hoe weinig con-
trole we werkelijk hebben. Daarom heeft Ark Mission dit jaar een 
speciale bijbelgids ontwikkeld. De Bijbelteksten en overdenkin-
gen helpen je om geluk te vinden én te brengen in kleine dingen.

Klein geluk is een uitgave van Ark Mission.

Ark Mission gelooft dat het verhaal van de Bijbel hét verhaal 
van liefde, hoop en vergeving is. Daarom willen wij dit verhaal 
vertellen aan mensen in moeilijke situaties: de arme, de eenzame, 
de gevangene, de zieke en de vluchteling. Juist zij hebben het 
hard nodig. Op een eigentijdse manier geven wij dat vorm met 
projecten en producten in binnen- en buitenland.

 www.arkmission.nl

 info@arkmission.nl

 035 647 45 00

arkmission
bijbelgids

arkmission


