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Ha jij daar!
Wat leuk dat je de maatjespagina weer leest. Vandaag gaan we
het over iets heel spannends hebben. Namelijk over smokkelen!
Als ik dit woord hoor, krijg ik altijd een beetje een raar gevoel
in mijn buik. Misschien heb jijzelf weleens iets stiekem naar
je kamer gesmokkeld. Een snoepje die je lekker helemaal voor
jezelf wilde houden of een cadeautje dat nog niemand mocht
zien. Spannend was dat hè? Er schoten allerlei gedachten door
je hoofd: ‘Zou iemand me betrappen? Wat als iemand me ziet?’
Voelde je toen ook dat rare gevoel in je buik? Die spanning?
Er zijn ook mensen die Bijbels smokkelen. Bijbels? Ja, want is
sommige landen mogen de mensen geen Bijbels hebben. Denk
maar aan landen als China of Noord-Korea. Als ze in zo’n land
zien dat je een Bijbel hebt, wordt er heel boos tegen je gedaan
en word je soms zelfs in de gevangenis gestopt. Toch zijn er
heldhaftige mensen die het durven om Bijbels naar zulke landen
te brengen, zodat ze daar toch de Bijbel kunnen lezen. Weet
je hoe je zo iemand noemt die stiekem Bijbels naar zo’n land
smokkelt? Een bijbelsmokkelaar. Dat is heel gevaarlijk werk, want
als ze zien dat je Bijbels het land in smokkelt, kunnen ze je naar
de gevangenis brengen. Daarom denk ik dat zulke mensen ook
weleens van die rare kriebels in hun buik hebben. Maar ze weten

Woordzoeker!
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ook dat God hen helpt, dat geeft rust.
Ik heb je net verteld wat een bijbelsmokkelaar is. Zou jij in zijn
schoenen willen staan? Lijkt jou dit ook enorm spannend? Nou,
dan heb ik super spannend nieuws voor je. Wil jij met jouw
klas of vereniging ervaren hoe het is om een bijbelsmokkelaar
te zijn? Dat kan echt! Je kunt Stichting HVC uitnodigen bij jou
op school of op je vereniging om iets te vertellen over hun
werk en dan kunnen ze bijvoorbeeld met een escape room
langskomen, die gaat over bijbelsmokkel. Mij lijkt dit echt super
leuk en leerzaam. En jou? Ik zou
zeggen: nodig Stichting HVC
een keer uit en waag je, samen
met de anderen, in de rol van
bijbelsmokkelaar.
Tot de volgende keer!

Groetjes van
Juf Paulien
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Verhaal: Durf jij?
De vier vrienden Thomas, Jacob, Tim en Kees staan bij het hek van
boer Pleunis. Deze boer staat bekend als een hele gemene boer.
Als je ook maar één stap in zijn weiland zet, en hij ziet het, komt
hij je gerust achterna met de riek. ‘Wie durft die vogelverschrikker
daar aan te raken?’ vraagt Kees. Even blijft het stil. ‘Tuurlijk
durf ik dat!’ zegt Jacob dan ineens stoer. ‘Ik ook’, zeggen Tim en
Thomas in koor. ‘Wat krijgen we als we het halen?’ vraagt Jacob
nieuwsgierig. ‘Even denken’, zegt Kees. Hij krabt even op zijn
hoofd. ‘Wie het haalt’, zegt hij dan, ‘die mag een snoepje uit de
winkel van mijn vader uitkiezen.’ ‘Goed!’ zeggen de jongens. ‘Ik
begin wel’, zegt Jacob.
Ineens horen ze een flinke klap. Ze kijken in de richting van de
boerderij.De gemene boer is gevallen en ligt languit op de grond.
De boer grijpt naar zijn been. ‘Kom jongens’, zegt Thomas, ‘we
moeten hem helpen.’ De jongens denken gelijk niet meer aan de
vogelverschrikker. Thomas klimt gelijk over het hek en springt er
aan de andere kant af. ‘Wat moet dat in mijn weiland!!!’ schreeuwt
de boer. Thomas schrikt van zijn stem en klimt zo snel als hij kan
weer terug over het hek. ‘We willen u alleen maar helpen,’ roept
Thomas. ‘Ga weg jullie! Ik heb jullie hulp niet nodig! Als ik jullie
nog één keer hier zie zwaait er wat!’ roept de boer. Hij trekt een
pijnlijk gezicht.
‘Wat moeten we nu doen?’ vraagt Jacob. ‘We kunnen hem toch
niet zo laten liggen?’ ‘Ik ga wel’, zegt Tim dan opeens. De andere
jongens kijken hem alle drie met grote ogen aan. Ben je gek?
Je hebt toch net gehoord wat hij zei!’ zegt Kees. Tim haalt zijn
schouders op. Hij denkt aan het verhaal dat zijn moeder gisteren
heeft voorgelezen. Tim doet zijn ogen dicht en fluistert iets. De
jongens horen niet wat. Tim klimt over het hek en springt eraf.
Hij is best een beetje zenuwachtig. Hij staat even stil. Niks… geen
geschreeuw. Hij loopt heel rustig naar de boer toe. De jongens
kijken vol spanning toe. Ze horen dit keer geen gemene stem. De
boer ligt nog steeds languit op de grond, maar nu met zijn ogen
dicht.
‘Boer Pleunis?’ zegt Tim zachtjes, als hij bij de boer is aangekomen.
De boer doet langzaam zijn ogen open. ‘Kom, laat mij u helpen.’
Zonder mokken laat de boer zich helpen. Tim helpt de boer
overeind. Het schijnt allemaal mee te vallen, want met een beetje
hulp kan hij gewoon naar binnen lopen. Daar zet Tim hem op een
stoel. De boer kijkt hem aan. ‘Wat moeten jullie van me?’ vraagt
de boer, die helemaal buiten adem is. Tim staart naar de grond.
‘We waren eigenlijk van plan om iets stouts te doen. Het spijt
me. We weten dat we niet in uw weiland mogen komen.’ De boer
kijkt hem nog steeds aan. Dan steekt hij ineens zijn hand uit en
zegt: ‘Jullie mogen af en toe wel op de boerderij komen helpen.’
Verbaasd kijkt Tim hem aan. ‘Jullie vinden mij gemeen, hè?’ Tim
knikt langzaam. De boer zucht. ‘Het spijt mij ook.’ Tim schudt hem
de hand. Er verschijnt een glimlach op het gezicht van de boer.
Dat had hij nog nooit gezien.

H V C maat j es
Als Tim weer tussen zijn vrienden staat zegt hij: ‘Ik had gevraagd
of God mij wilde helpen, net zoals de bijbelsmokkelaars
deden uit het boek wat mijn moeder gisteren voorlas. Die
bijbelsmokkelaars baden ook om hulp en ze kregen het. Hij helpt
je bij grote overwinningen, maar ook bij de kleine dingen.’ Tim
vertelt ook nog dat de boer had gezegd dat ze hem af en toe
mochten komen helpen. De vrienden kijken Tim vol bewondering
aan. Ze zijn er alle drie stil van… Heel wonderlijk!

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.

zondag

Bid voor Stichting HVC, dat
God het werk wat ze doen
wil zegenen.

maandag

Dank God, omdat Hij
nog steeds gebeden
verhoort.

dinsdag

Bid voor bijbelsmokkelaars,
dat ze mogen weten dat
God met hen meegaat.

woensdag

Dank God omdat Hij nog
steeds wonderen doet.

donderdag

Bid voor de Bijbel, dat deze
op veel plaatsen verspreid
zal worden.

vrijdag

Bid voor vervolgde
christenen die honger
lijden, dat ze mogen opzien
naar het Levende Brood.

zaterdag

Dank God dat Hij er altijd
voor ons is.

Tot de
volgende keer!
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