SIJA-LIZE BLIJLEVEN

ORIGINEEL DAGBOEK
VOOR DE VAKANTIETIJD
• Wat is het reisdoel van jouw leven? Waar navigeer jij mee?
• Verken de sterrenhemel met een sterrenkaart.
• Heb je mooie reisherinneringen aan overleden geliefden? Deel ze met elkaar.

De vakantietijd biedt vaak gelegenheid om binnen het gezin met elkaar in gesprek
te gaan over geloof en leven. Dit boek wil daarbij op een originele manier helpen.
Het is in de eerste plaats bedoeld voor gezinnen met schoolgaande kinderen. Iedere
dag staat een tekst centraal, die meestal een link heeft met de vakantie. Daarover
is een meditatie of uitleg opgenomen. Daarna volgt een vraag om met elkaar over
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UITLEG ICONEN

Dit is het te lezen bijbelgedeelte voor vandaag.

Dit lied kunnen jullie vandaag zingen.
Het past bij het gelezen gedeelte.

Hier volgt een vakantietip.

Een leuke vakantie-activiteit om met elkaar
het gelezen gedeelte actief te verwerken.

Een weetvraag.

Een vraag om met elkaar verder over door te praten.
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TER INLEIDING

Vakantie. Heerlijk. Even helemaal niets doen. Dat is wat het Latijnse
werkwoord vacere betekent en waar ons woord ‘vakantie’ van afstamt:
‘leeg’ of ‘vrij zijn’.
Vroeger gaf men met het woord ‘vakantie’ aan dat iemand zich in geestelijke, spirituele en zelfs lichamelijke zin even helemaal ‘leeg’ kon en wilde gaan
maken. Men nam bewust tijd en ruimte voor God. Als je vandaag de dag aan
iemand vraagt: wanneer heb je vakantie? wordt er meestal geantwoord met
een datum, een periode waarin men vrij is van het werk. En al snel passeren
tal van geweldige plannen en voornemens de revue. Soms lijkt het of er van de
oorspronkelijke betekenis van vakantie – leegte, rust – weinig over is. Ik merkte
dit in ons eigen gezin en zocht naar een manier om zo’n periode van vrij-zijn
beter te gebruiken. Zo is het idee voor dit boekje ontstaan.
Elke overdenking begint met een bijbelgedeelte en wordt afgesloten met een
lied, een leuke opdracht, een tip of vraag.
Ik hoop dat het gebruik van dit boekje jullie plezier geeft.
Sija-lize Blijleven-Jongeneel
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Op Toonhoogte (Muziek- of tekstbundel)
Waterverf / acrylverf / kwasten
Tamboerijn met vel (2x)
Sterrenkaart (planisfeer)
Autobingo
Bijbeldwarsligger
Oude lakens (2x)
Opblaasbare wereldbol
Magneet / spelden / kurken
Zakmes / zaagje / touw
Ravensburger 3D-puzzel
Bouwpakket garnalenzeef
Audubon Bird Call (vogelfluitje)
Die rare Romeinen van Terry Deary (serie: Waanzinnig om te weten)
Karton / vliegerpapier / schaar / lijm
Wildplukken, eetbare planten van Peter Kouwenhoven
Sinaasappel / olijfolie
De Stitch Wereld Naaikaart
Emo’s reis van prof. Dick E.H. de Boer

ZO ZEGENT HIJ JOU

De God van de vrede
geeft jou Zijn zegen
op alle wegen
die je zult gaan.
Wanneer het meevalt
of soms ook tegen
bij zon en bij regen
zal Hij naast je staan.
Hij is als een schaduw
die met je meegaat
jou nooit alleen laat
want Hij is trouw.
Ontvang nu de vrede
en de genade
van God, onze Vader.
Zo zegent Hij jou.
MARCEL ZIMMER
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1. BEHOED ONS
Jesaja 11:15-16
De vakantie is begonnen. Je hebt ernaar uitgekeken. Op school had je het er
met elkaar over. ‘Hoeveel weken nog?’ En op het werk rondde je de dingen af.
Er werden lijstjes gemaakt, stapeltjes boeken klaargelegd, het oliepeil van de
auto werd gecheckt en de kampeerspullen uitgezocht.
Als je jong bent kun je het je haast niet voorstellen, toch kan er een periode in
je leven komen dat je er reusachtig tegenop ziet om op reis te gaan. Enige tijd
geleden sprak ik een oudere dame. Ze vertelde me over haar reis: ze ging haar
dochter bezoeken die al enkele jaren in een afgelegen dorpje in de VS woonde.
De vlucht van Amsterdam naar Winnipeg zou ruim tien uur duren. Dan was ze
er nog niet, want vanwege het beperkte wegennet reisde ze vanaf daar verder
met een kleiner toestel, een lange vlucht over moeras en toendra.
Dit keer maakte de dame de reis alleen en ze zag er als een berg tegenop.
Maar, zo vertelde ze me, ze putte veel troost uit het bijbelboek Jesaja. Vooral
deze woorden bemoedigden haar: ‘Dan zal de HEERE de inham van de zee
van Egypte met de ban slaan, en Hij zal Zijn hand opheffen tegen de rivier de
Eufraat door Zijn sterke wind. Hij zal haar uiteenslaan in zeven stromen, en
maken dat men er met zijn schoenen doorheen kan gaan’ (Jes. 11:15). ‘Wanneer ik ga staan in Zijn kracht, kan ik met een gerust hart door het water gaan,’
zei ze tot slot.
Mooi is dat, als ouderen jou vertellen over de dingen waarover ze tobben, als
ze bijvoorbeeld eerlijk erkennen dat ook zij God wel eens kwijt zijn geweest,
en tegelijkertijd bleven vertrouwen op Hem. Dit kan je helpen in periodes van
twijfel, of in tijden waarin je niets van God ervaart. De ontmoeting tussen generaties in het huisgezin van God is bijzonder waardevol.
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