
Beste kinderen,

God heeft als Schepper de wereld schitterend gemaakt: de aarde, de dieren, de planten en….jou en mij! God heeft 
ons geschapen naar Zijn beeld. We lijken op Hem! Zo heb jij ook zeker een paar mooie talenten van God gekregen. In 
deze nieuwsbrief mag je die ontdekken.

Veel bid-, lees- en knutselplezier! 

Diaken Egbert, Ineke, Kapelaan Jochem en Brechje Loenen

OM GRATIS MEE TE NEMEN

De afbeeldingen/foto’s zijn van:  W. Wullems, Pixabay,  Editions Emmanuel, Bob 
Leenders en privébezit. 

Wil je deze nieuwsbrief ook graag gratis thuis ontvangen? Stuur een mailtje 
naar: gezin@bisdombreda.nl.

Kindernieuwsbrief

Maart/April 2021

Tekening:  Alle rechten voorbehouden © Editions Emmanuel Bron: catechisme-emmanuel.com

God zag dat het 
heel goed was!

Joshua (9 jaar) heeft een visje uit de Noordzee gevist tijdens de gezinsdag. 

mailto:gezin@bisdombreda.nl
http://catechisme-emmanuel.com


God de Schepper  

Hieronder zie je een paar voorbeelden van wat God gemaakt heeft. Alles op aarde is zijn schepping: de zon, de 

maan en de sterren, de zee met alle dieren die erin leven, de planten, bergen en bossen en alle dieren: van de 

kleinste mier tot de grootste olifant.  

Misschien heb je zelf een hond of een cavia. Bekijk ‘m nog maar eens goed: kun jij zo’n dier verzinnen en 

maken? En het dan ook nog levend maken zodat het kan rennen, springen, graven of vliegen?  

We kunnen wel zeggen dat God heel veel fantasie heeft: elk dier, bloem en landschap ziet er weer anders uit. 

En dat Hij wel geweldig knap moet zijn dat Hij dit allemaal kan maken. Als Hij je beste vriend is, dan mag je 

daar trots op zijn! Daar kan een vriendschap met Koning Willem-Alexander niet tegenop! 

Het ALLER mooiste dat God gemaakt heeft..

…is de mens! Dat ben jij! Wij mensen zijn het hoogtepunt van Gods 

schepping, het allermooiste dat God gemaakt heeft! En nog mooier: juist 

als man en als vrouw lijken wij op God. Dus dan kunnen we ons een 

beetje voorstellen wie Hij is.  

Er is nog een groot verschil tussen ons en de dieren: een hond houdt 

van je omdat je hem eten en aandacht geeft. Maar wij kunnen van 

elkaar houden omdat we een hart van liefde hebben.  

God heeft ons nóg een groot cadeau gegeven: onze vrijheid. Wij kunnen 

kiezen om van Hem te houden of om eigenwijs te zijn en te doen wat we 

zelf willen. Adam en Eva waren gelijk eigenwijs: ze gingen tóch eten 

van de boom waar ze vanaf moesten blijven. God wilde graag dat wij 

mensen vrij van Hem zouden houden. Anders had Hij wel robotten van 

ons gemaakt! 
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Zet een cirkeltje om de talenten en kwaliteiten die jij van 

God gekregen hebt. 

Sportman/vrouw Zanger/zangeres

Goede knutselaar Tekenaar

Spelleider Schilder

Bakker Boetseerder

Computer 
deskundige

Natuurliefhebber

Muzikant Dierenvriend

Vindingrijk Nieuwsgierig

Vrolijk Geduldig

Beleefd Dienstbaar

Moedig Ordelijk

Attent voor 
anderen

Fantasierijk

Grappig Rustig

Onze opdracht

In Genesis, het eerste boek in de Bijbel staat dit allemaal geschreven. Daar geeft God ook de opdracht aan de 

mens -aan jou en mij- om goed voor de aarde te zorgen. Je moeder zorgt er vast voor dat papier, plastic en glas 

van elkaar worden gescheiden zodat we deze materialen opnieuw kunnen gebruiken. Van oud papier kan nieuw 

papier gemaakt worden en hoeven er geen extra bomen gekapt te worden. Belangrijk, want zonder een gezonde 

aarde kunnen wij ook niet leven. 

Het allermooiste dat God gemaakt heeft, is de mens. Hij heeft ons geschapen als man of als vrouw, als jongen of als 

meisje. Als het al zo belangrijk is om goed voor de aarde te zorgen, is het nog veel belangrijker om ook goed voor de 

mens te zorgen. Om dat te kunnen, heeft God iedereen unieke talenten gegeven. En bij veel talenten kunnen we 

zien dat we die van God gekregen hebben: bijvoorbeeld als je creatief bent en goed kan knutselen of tekenen! Daar is 

God kampioen in!!!  



Deze kindernieuwsbrief is gratis, maar kost natuurlijk wel geld.  Als je een gift overmaakt kunnen meer 
kinderen ‘m lezen. Dat kan via: Sint Franciscuscentrum, donatie kindernieuwsbrief, NL91 RABO 0158 7840 
22. Dit geld wordt voor 100% aan deze brief besteed.

Vraag van Daniël (11 jaar) aan Kapelaan Jochem:

GA E D AN

Iedere woensdag- en 
zondag om 19.00 
uur:  

Facebook Live

www.facebook.com/gezinspastoraat

17 juli Geloofsfeest 
Koning te Rijk! 

24 juli Gezinsdag aan 
Zee

www.gezinengeloof.nl

Hallo Daniël,

God heeft de wereld gemaakt (geschapen) om zijn eigen heerlijkheid te laten zien en ons hier in te 
laten delen. God heeft geen andere reden om de wereld te maken dan zijn liefde en goedheid. God wil ons dus 
laten delen in zijn goedheid en liefde. Er was dus geen noodzaak om de wereld te maken, de wereld is er ook niet 
toevallig. Hij heeft de wereld gemaakt uit het niets. De schepping is door God gewild als een heel groot cadeau aan de 
mens. God wil ons laten delen in wie Hij is, in zijn wijsheid en goedheid. 

God heeft aan de mens de schepping toevertrouwd en gevraagd om er goed voor te zorgen. Door goed voor de wereld 
te zorgen, laten we zien dat we blij zijn met dit cadeau van God.  Wij laten onze liefde zien aan God en daardoor 
verheerlijken wij God. Daar gaat het helaas vaak mis. 
We vergeten vaak dankjewel te zeggen voor alles wat God voor ons heeft gedaan en nog steeds doet. En we zorgen niet 
goed voor de aarde, door de vervuiling die we achterlaten en doordat we alles wat God ons geeft niet goed verdelen 
onder alle mensen. God heeft ervoor gezorgd dat er voor alle mensen genoeg te eten is, maar de mensen denken helaas 
vaak eerst aan zichzelf en dan pas aan de ander.  Zo gaat er veel verloren. We zeggen wel:  “Eten weggooien is diefstal van 
de tafel van de arme mensen.” Paus Franciscus heeft vijf jaar geleden een hele mooie brief hierover geschreven. Voor alle 
mensen op de wereld (Laudato Si). De paus is met veel mensen bezorgd hoe wij omgaan met de aarde.

Heb jij God al bedankt voor de mooie wereld waarop je mag leven? Voor alles wat God je iedere dag geeft?
Zing maar eens een mooi lied voor God en dank Hem dat Hij jou gemaakt heeft. Als je YouTube opent en in de balk typt: 
‘God kent jou vanaf het begin (met dans en lyrics)’ dan kun je Hem danken door mee te swingen! 

Kapelaan Jochem

Waarom heeft God de wereld eigenlijk gemaakt? 


