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Hallo, hello, bonjour, ciao, hola

Het eerste woord ken je wel. Het tweede denk ik ook wel, maar 
daarna wordt het wat lastiger. De woorden betekenen allemaal 
hetzelfde, maar zijn in verschillende talen geschreven. ‘Bonjour’ 
is Frans, ‘ciao’ is Italiaans en ‘hola’ is Spaans. Wist je dat? Er wordt 
geschat dat er tussen de 6000 en 7000 verschillende talen op 
de wereld zijn. Veel hè? Die kun je lang niet allemaal verstaan. 
Meestal ken je maar één taal, misschien twee, maar verder kom je 
niet. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. 

Heb je er weleens aan gedacht dat we allemaal, ondanks al die 
verschillende talen, familie van elkaar zijn? We zijn allemaal 
uit de eerste mens, Adam, geboren. Je weet vast wel dat Adam 
ongehoorzaam is geweest in het paradijs. Zei hij gelijk sorry, 
toen God hem er op aansprak? Nee, dat deed hij niet. Hij gaf God 
juist de schuld: “De vrouw, die Gij mij gegeven hebt…” Alsof het 
de schuld van God was. Erg hè? Maar jij en ik zijn niks beter dan 
Adam. We hebben juist zijn verkeerde dingen geërfd. Erfzonde 
noem je dat. Daarom vinden wij het ook zo moeilijk om lief voor 
elkaar te zijn, want we hebben liever onszelf lief en geven iemand 
anders de schuld als er iets mis gaat. Herken je dat? Als jouw vader 
of moeder tegen jou zegt dat je bijvoorbeeld niet te hard mag 
gooien met een bal, zeg je misschien: “Maar hij doet het ook?” Dan 
wijs je dus naar een ander. Adam deed precies hetzelfde. 

Misschien heb je weleens iemand pijn gedaan, omdat je je zin 
niet kreeg of boos was. Moeilijk hè, om dan sorry te zeggen? 
We zeggen liever geen sorry. Daar zijn we te trots voor. Door de 
zondeval weten we niet goed meer hoe we van elkaar moeten 
houden. Dat is kapot gemaakt. Toch zijn we dus allemaal familie 
van elkaar. Moeilijk voor te stellen, hè? Dat iemand, die jij 
misschien helemaal niet zo lief vindt, familie van jou is. Je moet er 
misschien stiekem niet eens aan denken. Toch is het zo. Probeer 
maar lief voor diegene te zijn. Vraag God om hulp. 
Je kunt ook nog op een andere manier familie van elkaar zijn. 
Namelijk familie in Christus. Lea uit het verhaal hiernaast begrijpt 
dat niet zo goed. Jij wel?
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Lea fietst zo snel als ze kan naar huis. Ze wil eerder thuis zijn 
dan Thomas. Sinds Lea helemaal alleen naar huis mag komen, 
doet ze vaak een wedstrijdje ‘wie het eerste thuis is’ met haar 
broer. Meestal wint zij. Als ze thuis is, zet ze snel haar fiets op de 
standaard en rent naar binnen. Ze ziet door het raam dat haar 
moeder zit te lezen aan de keukentafel. Haar moeder schrikt op 
als Lea binnenstormt en kijkt op de klok. ‘Is het alweer zo laat?’ 
‘Ha mam,’ hijgt Lea. ‘Ik heb vandaag alweer… Wat is er?’ Ze ziet 
dat haar moeder tranen in haar ogen heeft. ‘Niks schat. Er is niks.’ 
Snel veegt ze haar tranen weg en staat op. ‘Wil je wat drinken?’ ‘Ja 
lekker!’ Lea laat zich op een stoel zakken. Ze kijkt naar het blad 
waar haar moeder uit aan het lezen is. Huilt ze hierom? Ze trekt 
het blad naar zich toe. Ze ziet allemaal vrouwen met hoofddoeken 
om. Die zien er arm uit, denkt ze. ‘Mam, wie zijn dit? Kent u ze?’ 
Haar moeder zet een glas limonade met een koekje voor Lea 
neer en gaat tegenover Lea zitten. Haar moeder slaakt een zucht. 
‘Deze vrouwen zijn gevlucht.’ ‘Gevlucht? Waarom?’ Deze vrouwen 
geloven, net als wij, in de Heere. Daarom moesten ze vluchten.’ 
Lea kijkt haar moeder verbaasd aan. ‘Waarom moesten ze dan 
vluchten?’ Lea snapt er niets van. Haar moeder legt uit dat je in 
sommige landen niet in de Heere mag geloven, want dan wordt 
je gestraft. Mensen worden daar boos om. ‘Maar waar kent u deze 
mensen dan van?’ ‘Ik ken ze niet persoonlijk, Lea, maar ik vind het 
gewoon verschrikkelijk wat deze mensen moeten doormaken. 
Moet je je voorstellen, dat ze mij weghalen bij jou, Thomas en 
papa vandaan, alleen maar omdat ik zeg dat ik de Heere geloof.’ 
Lea ziet weer een traan in haar moeders oog. ‘Huilt u daarom?’ 
Haar moeder knikt. Lea kijkt haar moeder met grote ogen aan. 
Ze probeert het te begrijpen. Ze denkt even na en zegt dan: ‘Dus 
omdat zij pijn hebben, heeft u ook pijn?’ Haar moeder knikt weer. 
Ze staat op en pakt de Bijbel. Als ze weer zit begint ze erin te 
bladeren. Haar moeder wijst een tekst aan. ‘Aha, hier heb ik het.’ Lea 
staat op en kruipt bij haar moeder op schoot. Haar moeder citeert: 
‘Gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.’ 
Ze kijkt Lea aan. ‘Ik snap het niet, mam.’ Ze krijgt een aai over haar 
hoofd. ‘Lastig hè?’ Lea knikt. ‘Het betekent dat we allen één in 
Christus zijn, daarom voelen we elkaars pijn.’ Lea kijkt alsof ze vuur 
ziet branden. ‘Kijk, als iemand wedergeboren wordt, wordt diegene 
opnieuw geboren in Christus. En iedereen die ook wedergeboren 
is in Christus worden dan jouw broeders en zusters genoemd.’ 
Elza zucht en schudt haar hoofd. ‘Ik begrijp er nog steeds niks van, 
mam.’ Haar moeder trekt haar dicht tegen zich aan. ‘Op een dag 

zul je het begrijpen, meid. Echt waar!’ Ineens gaat ze weer rechtop 
zitten en zegt: ‘Waar is míjn broer eigenlijk?’ Haar moeder begint 
te lachen. ‘Die ging toch gelijk uit school met Guus spelen?’ ‘Ow ja, 
dat is waar.’ Ze leunt weer tegen haar moeder aan. ‘Mam?’ ‘Hmm?’ 
‘Ik hoop niet dat ik ooit moet vluchten, want ik wil bij jullie blijven.’ 
Haar moeder trekt Lea nog dichter tegen zich aan. ‘Ik hoop het ook 
niet, meisje. Ik hoop het ook niet…’         

Bid je mee ?
Je kunt dit gebedslijstje 
gebruiken bij één van de 
maaltijden, ’s ochtends als 
je uit bed komt of ’s avonds 
voordat je gaat slapen.

Bid voor iemand die je niet 
zo aardig vindt

Dank God dat Hij van 
ons houdt

Bid voor iemand uit jouw 
klas die ziek is 

Dank God, omdat Hij ons 
wil vergeven

Bid dat de Bijbel bij alle 
mensen op de hele wereld 
terecht komt

Bid voor vervolgde 
christenen, dat ze de kracht 
van het gebed mogen 
ervaren

Dank God dat Hij er altijd 
voor ons is.

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag
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Verhaal: Gelijk het 
lichaam een is…

Tot de 
volgende keer!

Bekijk meer op
www.stichtinghvc.nl/maatjes
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