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EEN BRIEFJE VAN MAX
Ik heb een vraag voor jou: op wie kun jij rekenen?
Als je bang bent, wie helpt jou dan om je angst te overwinnen? Als
iemand je pijn doet, naar wie ga jij dan toe? Of stel dat er iets fantastisch gebeurt in je leven en je wilt een gat in de lucht springen, met
wie wil je het dan vieren?
Misschien denk je daarbij aan je vader en moeder, broers, zussen,
opa’s en oma’s, vrienden, juffen en meesters. Dat zijn goede antwoorden. Ik hoop dat er mensen in je leven zijn om moeilijke en mooie
momenten mee te delen.
Toch hoop ik dat je hemelse Vader bovenaan je lijstje staat.
Waarom? Omdat God wil weten wat er gebeurt in jouw leven. Hij
wil dat je je angst, je pijn en je blijdschap met Hem deelt. Je hemelse
Vader vindt het heerlijk om feest te vieren met jou. Hij is je beste
Vriend als je verdrietig bent en je kunt al je zorgen bij Hem kwijt.
Wat er ook gebeurt, goede, slechte, gelukkige en verdrietige dingen, onthoud altijd: op God kun je rekenen.
Zeker weten!
Max Lucado
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VEILIG ONDER
GODS VLEUGELS
Hij zal je beschermen met zijn vleugels.
PSALM 91:4

H

eb je weleens gezien hoe een moedervogel haar kleintjes onder
haar vleugels beschermt? Die moedervogel zorgt ervoor dat
haar kuikens veilig zijn. De regendruppels kunnen hen niet raken. Ze
hebben geen last van de koude wind. En wat nog belangrijker is, geen
vijand krijgt hen te pakken. Niet als de moedervogel in de buurt is
tenminste.
Toen koning David nog een jongen was, zorgde hij voor de schapen van zijn vader. David was heel vaak in de velden. Hij zag vast ook
kleine vogeltjes onder de vleugels van hun moeder schuilen. Misschien
dacht David aan zo’n moedervogel toen hij schreef hoe God ons beschermt.
David wist alles van bescherming. Als herder moest hij ervoor zorgen dat de schapen veilig waren. Hongerige leeuwen loerden op de
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kudde, hopend een maaltje te kunnen stelen. Wilde beren wachtten
op een lekker hapje. Die leeuwen en beren waren veel groter en sterker
dan David. Het was Davids taak om de schapen te beschermen, maar
wie beschermde David?
Dat deed God!
Als er gevaar dreigde, beschermde God David, zoals een moedervogel haar kleintjes bedekt met haar vleugels. Maar Gods vleugels zijn
niet van veren gemaakt. Ze zijn gemaakt van zijn kracht, moed en
liefde. David wist dat God hem beschermde. Hij zei: ‘De HEER
[heeft] (…) me gered (…) uit de klauwen van leeuwen en beren.’
(1 Samuel 17:37)
De kans is klein dat je een beer in je achtertuin tegenkomt of een
leeuw op school. Maar misschien is er wel een beregroot examen waar
je je zorgen over maakt. Of misschien is jouw enge leeuw iemand die
naast je wil zitten op je nieuwe school. Wat je ook tegenkomt, bedenk
hoe God David beschermde. Je kunt erop vertrouwen dat Hij ook
jou met zijn kracht, moed en liefde zal beschermen.

GA AAN DE SLAG
Rol het hart van een ananas door pindakaas en daarna
door vogelzaad. Hang het buiten op. Kijk eens hoe de
vogels genieten van dit lekkere hapje en denk eraan
hoe God jou met zijn vleugels beschermt.
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BOVEN JE, ONDER JE,
OM JE HEEN
De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,
de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.
Psalm 19:1-2

A

ls je wilt weten of God echt bestaat, kijk dan boven je, onder
je en om je heen. Kijk eens goed naar een grassprietje of een
boomblaadje. Hoe komt het aan zijn eigen kleur? Kijk eens naar de
vorm van een sneeuwvlok. Wie heeft die bedacht? Voel de wind in je
gezicht. Hoe weet die waarheen hij moet waaien? Volg de vlinder die
langs fladdert. Wie heeft haar vleugels beschilderd met al die kleuren?
Wie heeft de sterren een plekje gegeven in de lucht? Wie vertelde de
maan dat ze moest schijnen? Hoe zijn de zeeën, de vissen en de anemonen ontstaan?
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Kijk boven je, kijk onder je en kijk om je heen. Het bewijs is overal!
Je kunt duizenden vragen stellen – en nog meer – over hoe het allemaal zit. Het antwoord op al die vragen is hetzelfde: God.
Sommige mensen zeggen dat het heelal, de aarde, en alles wat erbij
hoort – zelfs jij en ik – gewoon zijn ontstaan. Ze zeggen dat het toeval
is, een raadsel. Maar als je om je heen kijkt, zie je dat dat niet klopt.
God wil dat zijn mensen Hem kennen. En dus gaf Hij in iedere
bloem en boom het bewijs dat Hij echt bestaat. Hij schreef zijn naam
in ieder sneeuwvlokje. Hij schilderde die op iedere vlindervleugel. Zijn
trouw – zijn belofte om er altijd te zijn – zie je in de stralen van de
zon die iedere morgen opgaat en in de maan die de nacht verlicht.
Zijn liefde zorgt ervoor dat zelfs het kleinste vogeltje eten heeft en een
warm nestje.
Als je je dus ooit afvraagt of God echt bestaat, of Hij echt om je
geeft, kijk dan boven je, kijk onder je en kijk om je heen. Het bewijs
is overal! God bestaat echt. God is de Schepper. En God houdt van
zijn schepping, en vooral van jou en mij.

GA AAN DE SLAG
Pak een vergrootglas en ga naar buiten. Bekijk een
blad, een bloem of een vlindervleugel. Kijk naar je
eigen vingers. Zie je Gods prachtige ontwerp?
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BONDGENOTEN
Als we onze zonden eerlijk aan God vertellen, zal hij ons vergeven.
1 Johannes 1:9 (BGT)

S

chuld. Dat woord dook voor het eerst op in het paradijs, bij
Adam en Eva. De duivel glipte naar binnen als een slang en verleidde die twee om te eten van de ene vrucht waarvan God had gezegd
dat ze die niet mochten eten. De duivel zei dat ze dan zouden worden
als God. Hij loog. (Dat doet de duivel heel vaak.)
Toen Adam en Eva God hoorden lopen door de tuin, wisten ze
dat ze iets slechts hadden gedaan. Ze voelden zich schuldig. Het was
een verschrikkelijk nieuw gevoel voor hen. Toen begonnen ze zich ook
zorgen te maken. Wat zou God zeggen als Hij erachter kwam wat ze
hadden gedaan? En dus renden Adam en Eva weg om zich te verstoppen.
Natuurlijk vond God hen. De waarheid kwam aan het licht. En
ja, ze kwamen in de problemen. Maar zelfs toen zorgde God voor hen.
Hij gaf hun kleren om te dragen en een manier om voedsel te krijgen.
En Hij had al een plan om hun zonden weg te wassen.
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Als je dingen doet waarvan je weet dat ze verkeerd zijn, komt als
eerste het schuldgevoel. Je wist dat je die leugen niet had mogen vertellen, dat je geen ruzie had moeten maken, dat je niet had mogen
doen alsof je ziek was, zodat je niet naar school hoefde. Maar je deed
het toch, en nu voel je je verschrikkelijk. Je schuldgevoel is zo groot
dat je denkt dat iedereen het ziet. En met de schuld komt ook de bezorgdheid. Zal ik betrapt worden? Komt iemand erachter?
Schuld en bezorgdheid. Ze horen bij elkaar. Het zijn bondgenoten.
Als je ervoor hebt gekozen om iets verkeerds te doen, vallen deze gevoelens je aan.
Er is een betrouwbare manier om van deze twee kameraden af te
komen. Belijd je schuld. Vertel wat je hebt gedaan. Ik weet dat het gek
klinkt, maar vertrouw me nu maar. Als dat waar je het meest bang
voor bent gebeurt – als de waarheid aan het licht komt – verliezen
schuld en bezorgdheid hun kracht over jou. Vertel dus alles aan God
en vraag Hem om je te vergeven (Hij zal dat doen!) Vertel degene die
je verkeerd hebt behandeld dat het je spijt. En doe daarna alles wat je
kunt om het weer goed te maken.

GEBED
God, ik heb spijt van de verkeerde dingen die ik heb
gedaan. Dank U wel dat U mij vergeeft. Amen.
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