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Met Jezus in gesprek

Kindernieuwsbrief
Beste kinderen,
Als Jezus je beste vriend is, is het logisch dat je met Hem praat. Dat doe je met je vriend(in) op school
tenslotte ook! Bidden kun je altijd en overal doen. Gods telefoonlijn is nooit 'in gesprek'. Je mag eerlijk
tegen Hem zijn, net zoals je dat bent tegen je vader en moeder. Jezus luistert naar je en is blij als je bij Hem
komt.
Veel bid, lees- en knutselplezier,

OM GRATIS MEE TE NEMEN
De afbeeldingen zijn van Pixabay of gemaakt door C.
Loenen. Het knutselwerkje is met toestemming
overgenomen van Samuel Advies.
Wil je deze gratis
nieuwsbrief ook met de
post thuis ontvangen?
Stuur een mailtje naar:
gezin@bisdombreda.nl.

Gods’ telefoonlijn
Ik weet niet of je het weet, dat er een telefoon
bestaat, die draadloos vanaf deze aarde,
rechtstreeks naar de hemel gaat.
Want ga je op je knieën, dan gaat in de hemel de
bel, en kun je rustig spreken, God hoort je stem
dan wel.
Je zult wel merken, de lijn is altijd vrij. "U bent
verkeerd verbonden", is er bij God niet bij.
Zoals een vader met zijn kind spreekt, zo luistert
Hij met open oor, God wil steeds voor zijn kind
het beste, daar is Hij Vader voor.

Echt gebeurd: “God heeft ons gebed
verhoord.”
Sophie (12 jaar): "Onze vriend Thai uit
Vietnam woonde met zijn gezinnetje in
Nederland. Hij mocht hier niet blijven en
was wanhopig: hij wilde niet terug naar
Vietnam. Hij wilde naar een land waar zijn
kinderen naar een goede school en
dokter konden. Dat is er wel in Vietnam,
maar alleen voor mensen met veel geld.

Een jaar lang was hij werkeloos. Hij heeft met zijn gezin geleefd van zijn spaargeld. Over de hele wereld zocht hij
werk. We hebben heel veel voor hem gebeden en het leek alsof God niets verhoorde.
Totdat Thai ineens een mooie baan kreeg aangeboden in Vietnam! Ook zijn vrouw kreeg daar een goede baan. Nu
wonen ze daar weer. Opa en oma zorgen voor hun kindjes en ze verdienen genoeg geld voor een goede school en
dokter.
God heeft ons gebed verhoord. Alleen anders dan dat wij en Thai bedacht hadden!"

Maak een gebedshoekje op je kamer
Je kunt op je kamer een gebedshoekje maken. Een plaatje van Jezus en Maria helpt je om echt aan ze te denken. Als
je een bijbel hebt kun je daar een stukje uit lezen. Heb je geen bijbeltje, stuur ons dan een mailtje. We kunnen het
Nieuwe Testament (met de verhalen over Jezus) gratis naar je toesturen.
Hoe doe je dat nou, bidden?

Denise (13 jaar):
Ik maak eerst een kruisteken. Dan begin ik altijd met een Onze Vader en een Wees Gegroet. Dan
dank ik God voor de dingen waar ik blij mee ben. Ik vraag vergeving voor wat ik fout gedaan heb.
Tenslotte vraag ik genezing voor mensen die ik ken. Of ik vraag Jezus of Hij mij helpt met dingen
die ik lastig vind."

Gebedje
Jezus, hier ben ik.
Ik vind het fijn om even met U te praten.
Ik weet dat U naar mij luistert,
zoals echte vrienden dat doen.
U weet wie ik ben en kent mij helemaal.
Zou ik net als U een beetje licht kunnen zijn
in het leven van anderen?
Wilt U mij daarbij helpen?
Amen

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de
hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en
vergeef ons onze schulden, zoals ook
wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving, maar
verlos ons van het kwade. Amen.

Lieke (11 jaar) vraagt aan Kapelaan Jochem:

“Wat is de beste
manier om te bidden?”

“Wat een goede vraag! Het is precies
dezelfde vraag als die van de eerste
leerlingen van Jezus. Als antwoord op deze
vraag leert Jezus ons, zijn leerlingen, het
‘Onze Vader’.

Als we dit gebed bidden luistert God naar ons en weet Hij precies wat we
nodig hebben. Hier mogen we ook om vragen, maar eigenlijk weet God het al.
Daarom is het ook heel belangrijk om God te bedanken in je gebed, voor alles
wat je van Hem hebt gekregen, voor alles waar God je mee helpt.
Wist je dat bidden niet alleen maar praten is met God, maar vooral luisteren?
Ik denk dat luisteren naar God nog belangrijker is dan praten. Maar dat is best
wel moeilijk, luisteren naar God die tot jou spreekt.
Jezus leert ons in de Bijbel hoe we dat het beste kunnen doen. We lezen dat Jezus zelf vaak ging bidden. Hij
ging dan naar een stille plaats waar Hij niet gestoord werd, zodat Hij echt alleen kon zijn en goed kon luisteren
naar wat God de Vader Hem wilde zeggen.
In deze nieuwsbrief staan ook een aantal tips om goed te kunnen bidden. Zo kun je net als Jezus naar een
stille plaats gaan (een gebedshoekje maken in je kamer). Je kunt hier het Onze Vader bidden, maar je kunt ook
tegen God zeggen: “hier ben ik” en dan even stil zijn. God werkt het liefst in de stilte.
Tot slot, heel belangrijk, bid met liefde, vol vertrouwen en heb voor God geen geheimen. God is jouw Vader en
jij bent zijn geliefde kind, kostbaar en altijd meer dan de moeite waard.”

Kapelaan Jochem

Voor in je agenda
Jij en je ouders zijn van harte uitgenodigd bij alle
feesten die we organiseren. Ook als je niet in het
Bisdom Breda woont en of je nu wel of niet katholiek
bent. Welkom! Houd onze site www.gezingengeloof.nl
in de gaten. Hier vast wat data:
29 maart Gezinsdag in
Oosterhout (NB)
4 juli Geloofsfeest
‘Koning te Rijk’ in
Roosendaal
11 juli Gezinsdag aan
Zee in Cadzand-Bad

Bijna 1.000 abonnees!
Sinds de start van deze kindernieuwsbrief ruim een
jaar geleden drukken we al bijna duizend nummers
per keer. Honderden kinderen en heel wat parochies
krijgen het. We horen dat ze de brief graag lezen en
daar zijn we heel blij mee.
Alleen kost het wel meer geld dan verwacht. Willen
jullie helpen zodat deze gratis brief aan nog veel meer
kinderen en parochies kan worden opgestuurd, maak
dan een gift over. Giften op dit rekeningnummer
kunnen worden afgetrokken van de belasting. Onze
gegevens: Bisdom Breda o.v.v. Franciscuscentrum donatie kindernieuwsbrief, NL91 RABO 0158 7840
22. Dit geld wordt voor 100% aan deze brief besteed.

