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Verjaardagsnoedels

Geschreven door een werker uit Oost-Azië

I

k kon afgelopen nacht bijna niet slapen, want vandaag is mijn verjaardag. Mama heeft gezegd dat we het vanavond vieren. Nu is het
avond. Papa, mama en oma zingen, al klappend in hun handen:
‘Fijne verjaardag voor jou!’ Daarna krijg ik iets heel lekkers, wat
we alleen op verjaardagen eten. Lange noedels! Mama heeft ze
speciaal voor deze dag gemaakt. Ze zet
het schaaltje met noedels voor me. Ik
eet met stokjes. Terwijl ik de noedels opslurp, zegt papa: ‘Ik hoop dat je lang mag
leven, want dat is de betekenis van deze
lange noedels.’ Ik lach en ik kijk naar de
noedel. Ja, die is wel heel lang…
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Geschreven door Ine
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Je raakt helemaal in de
war van die lange noedels.
Weet jij welke woorden en
plaatjes bij elkaar horen?
De plaatjes zijn verspreid
door de hele kinderkrant.

EEN KNUFFEL
VAN DE JUF

Geschreven door Steven Baan

E

lke dag doe je dingen waar je
niet echt meer over na hoeft te
denken. Voordat je gaat eten,
vouw je je handen om te gaan
bidden. Een (goede) gewoonte.
Misschien ga je elke zaterdagmiddag
bij opa en oma op bezoek. Een (leuke)
gewoonte. Zo zijn er ook dingen die
echt bij Nederland horen, zoals iemand
een hand geven als je kennismaakt of
brood met beleg als ontbijt. In Ecuador
zijn weer heel andere gewoontes.

Doe eens gewoon!
Wat zou je vreemd kijken als je
na de kerstvakantie opeens een dikke
knuffel van de juf of een vriendinnetje
krijgt. Een arm om je heen en een dikke zoen. Niet op je wang, maar er net
langs. Dat wel. Misschien zou je wel
zeggen: doe eens gewoon! Toch doen
ze heel gewoon hier in Ecuador, als
ze elkaar zo begroeten. Het is namelijk een gewoonte om elkaar met een
abrazo (omhelzing) te verwelkomen.
Mensen raken elkaar hier sowieso wat
meer aan dan we in Nederland gewend
zijn. Kun je je voorstellen hoe lastig
Ecuadoranen het vinden om elkaar
vanwege het coronavirus geen knuffel
te geven?

Kijk uit!
Mag jij van je moeder alleen een
rondje fietsen? Een rondje om het huis?
Misschien fiets je al alleen naar school.
Geen probleem toch, zou je denken.
In Ecuador is dat een beetje anders.
Vaders en moeders vinden het lastig
om hun kinderen alleen te laten gaan.

Begroeting met
mondkapje
Geschreven door
Willemien van Schothorst

Het is vaak ook minder veilig
dan in Nederland. Ze zorgen ervoor dat
ze hun kinderen altijd goed in de gaten
houden. Vaak spelen kinderen thuis
en niet zomaar op straat. Soms met
kinderen uit hun eigen familie of, als
je elkaar heel goed kent, ook wel met
vrienden en vriendinnen van school.

Hoe gaat het?
Ga je wel eens met je moeder mee
boodschappen doen? Misschien wel.
En dan komen jullie vast wel eens iemand tegen die je kent. Je moeder gaat
in gesprek en ze blijft maar praten.
Wat duurt dat lang! Als je in Ecuador
mensen tegenkomt of aan de telefoon
hebt, ben je ook niet zomaar klaar. Ze
vinden het heel belangrijk om eerst
belangstelling te tonen voor jou. En
later kun je wel praten over andere
dingen. Eerst willen ze weten hoe
het met jou gaat. En daarna met je
gezin, je vader en moeder, je familie.
Nou, dat duurt wel even!
Wat vind jij een leuke
Ecuadoraanse gewoonte?

Als je in Albanië iemand op straat
tegenkomt, loop je even naar hem of
haar toe. Iedereen geeft hier elkaar
een paar dikke zoenen. Als je goede
vriendinnen bent, dan geef je vier
kussen en een paar dikke knuffels.
Als je iemand een beetje kent, geef je
twee kussen. In een kantoor geef je
alleen een hand.
O ja, pas op! Het is niet netjes als een
man en een vrouw elkaar kussen.
Na de begroeting komen er veel
vragen. Hoe gaat het met je? Met je
man? Met je kinderen? Met je ouders?
Met je gezondheid? Met je werk?
Hoe is het nu… tijdens corona? De
belangrijke mensen (ministers)
zeggen dat we niet dicht bij elkaar
mogen staan. En op school en in de
kerk moeten we een mondkapje op.
De juf van de club in de kerk let er
écht op. Dus daar doen we het, maar
buiten niet. Eigenlijk moeten we
overal voorzichtig zijn. Maar dat is
bést moeilijk als vaders en moeders
het ook niet doen.
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Pak jij meteen een cadeau uit
dat je krijgt? In Nederland is het
onbeleefd om dat niet te doen. In
Ecuador is het raar om een cadeau
direct uit te pakken. De mensen
vinden dat onbeleefd. Uitpakken
doe je later.

Een goede gewoonte
in het Spreukenboek

D

eze keer denken wij met elkaar na over
gewoontes. Iets wat wij altijd doen, omdat
wij het altijd zo doen. Denk aan het strikken van de veters in je schoenen. In het
begin moet je dat leren. Je moet iedere keer
heel goed nadenken hoe dat gaat. Maar later strik
je je veters zonder erover na te denken. Het is een
gewoonte geworden.

Geschreven door Dick Korpel

De schrijver van de Spreuken heeft iets moois
geschreven over gewoontes. In Spreuken 3 vers 6
schrijft hij: ‘Ken Hem (dat is de Heere) in al uw
wegen, en Hij zal uw paden recht maken.’ Begrijp
je dat het hier ook over een gewoonte gaat? De
gewoonte dat je bij alles wat je bedenkt en wilt de
Heere om raad vraagt. Je bidt: ‘Heere wat wilt U dat
ik doen zal?’
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Jij hebt lang gebeden voor iets dat je
heel graag wilt. Maar toch gaat het
niet zoals jij verlangt. Is dat erg? Lees
het tweede gedeelte van Spreuken 3
vers 6 voor het antwoord.
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Heb je weleens meegemaakt
dat Gods wil anders is dan jouw
verlangen?

Je kunt dit gebed af en toe bidden. Maar dan is
het nog geen gewoonte. Het is pas een gewoonte
geworden als het voor jou vanzelfsprekend is om de
Heere in alles te nodig te hebben. Dat gaat verder
dan bidden of de Heere wil doen wat jij van Hem
vraagt. De Heilige Geest leert je dat Gods wil hoger
is dan wat jij wilt. God is heilig, jij bent onheilig.
Wat een geluk als je ontdekt dat de gewoonte om de
Heere om raad te vragen, vrede geeft in je hart. Ook
als het moeilijk is, is Gods wil altijd goed.

Bidden
Bidden is een goede
gewoonte. Waar bid
jij voor?
Dit plaatje kan je
helpen om niets
te vergeten bij het
bidden. Bij welke
vinger bid je voor het
zendingswerk?
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