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Kinderkrant
Een paar vaders stellen zich voor…

In de komende
kinderkranten maken we
kennis met vaders, moeders,
opa’s, oma’s en kinderen op
het zendingsveld. Wie leer jij
zo kennen?

Thema

Uit het leven
van... een vade
r

VADERS
V E RT E L L E N
Het is nog vroeg in de ochtend als
de wekker gaat. Vader staat op en
gaat naar zijn werk. Hij hoopt dat hij
genoeg geld kan verdienen om zijn
gezin weer eten te geven vandaag.
Wat voor werk doen vaders
in Ecuador, Oost-Azië of
Albanië?

Samen zingen
Geschreven door familie Elenbaas

H

oi, ik ben Ernesto Macias. Ik
woon in Ecuador. In de stad
Portoviejo. Op de foto zie je mij
samen met mijn vrouw Isela.
We hebben twee dochtertjes.
Drie jaar geleden ben ik de kerk gaan
bezoeken. Nu ga ik ook samen met Isela
naar de belijdeniscatechisatie. Ik werk
in de bouw. Helaas heb ik niet altijd
werk. Om toch genoeg te verdienen
heb ik ook nog een kapsalon. Ik vind
het belangrijk dat ik samen met
mijn vrouw en kinderen ook thuis nadenk over de
Heere en Zijn dienst. Dat doen we door drie keer in
de week huisgodsdienst te houden. We gebruiken
dan het boekje Leert van Mij van mevrouw Van
Hartingsveldt-Moree. Ook zingen we veel met elkaar.
Wat is het fijn dat onze kinderen daardoor in de
kerkdienst uit volle borst kunnen meezingen. Zing jij
ook graag mee in de kerk?

Met de taxi
Geschreven door een werker uit Oost-Azië

H

allo! Ik ben Ma. Ik ben taxichauffeur.
Ik werk elke dag, meestal van ‘s
ochtends zeven tot ‘s avonds negen
uur. Ik heb twee kinderen, Jiejie is
negen jaar en haar broertje Didi is
drie jaar oud. Die zie ik dus niet zo vaak. Als
ik ‘s avonds thuis ben is Jiejie vaak nog met
haar huiswerk bezig. Ze moet goed haar best
doen op school, dan kan ze later misschien
naar een hele goede school en dan ook een
hele goede baan vinden. Maar daar is wel geld
voor nodig, daarom werk ik zo hard. Ik wil
namelijk niet dat Jiejie en Didi later net zo’n
zwaar leven hebben als ik. Ik heb alleen maar
een klein beetje leren lezen en daarna moest
ik al van school en gaan werken.
Laatst zat er zo’n rare buitenlander bij mij
in de auto, die vond dat ik meer thuis moest
zijn. Zij dacht dat voor je kinderen niet alleen
geld belangrijk is, maar ook om tijd samen te
hebben. Zij snapt er niks van.
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ALS VADER WIL IK
EEN HERDER ZIJN
Ik ben Klement Rizallaraj uit Albanië. Ruim tien jaar
geleden ben ik getrouwd met Monda. Monda is juf op een
basisschool. We hebben een zoontje van vier. Emanuel
heet hij. Weet jij wat die mooie naam betekent?
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Geschreven door familie Wassink

n 1996 ben ik tot geloof gekomen. Van 2000 tot 2012 heb
ik in Griekenland gewoond. Eerst woonde ik er alleen. Na
ons trouwen woonde ik er samen met Monda. Ik heb in
Griekenland meer van de Heere leren kennen. Toen we in
2012 naar Albanië verhuisden, gingen we in Delvinë wonen. Dat is de plaats waar ik opgegroeid ben. We hebben
ons aangesloten bij de Kisha Ungjillore e Reformuar, de
gemeente van ZGG in die plaats. Ik help mee bij de jongerenclubs en ik vertel de mensen uit onze stad over de
Heere God.

Monda en ik
willen iets van de
Heere laten zien
door anders te
leven

Ik vind het heel belangrijk om Gods Woord
beter te leren begrijpen. Daarom lees ik elke dag
in de Bijbel en de bijbeluitleg van Matthew Henry. Daar denk ik dan goed over na en ik vertel
erover aan mijn vrouw. Zo leren we steeds meer
van Gods Woord. We willen ook dat Emanuel al
jong uit de Bijbel hoort. Zoals Christus de Herder
van Zijn schapen is, probeer ik een herder te zijn
in ons gezin. Dat betekent dat we Emanuel elke dag
uit de Bijbel vertellen en met elkaar bidden en zingen. We
hopen dat we zo als gezin een kleine kudde mogen zijn van de
grote Herder.

In onze wijk wonen bijna geen christenen. We weten dat de
mensen om ons heen op ons letten. We horen regelmatig dat
er in gezinnen rondom ons ruzie en zelfs haat is. Monda en ik
willen iets van de Heere laten zien door anders te leven. We
willen mensen die het moeilijk hebben en in nood zijn graag
helpen, want dat vraagt de Heere van ons. De deur van ons huis
staat voor hen open. Zo willen we aan de gezinnen om ons heen
laten zien Wie God is en wat vrede is. Ik hoop dat we in onze
kerk nog meer gaan nadenken over hoe we als christelijk gezin
met de Heere kunnen leven. Zo kan de kerk heel goed helpen bij
de christelijke opvoeding van onze kinderen.

Onze Vader,
die in de hemelen zijt;
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in
den hemel, alzo ook op de
aarde.
Geef ons heden ons
dagelijks brood. En vergeef
ons onze schulden, gelijk
ook wij vergeven onzen
schuldenaren.
En leid ons niet in
verzoeking, maar verlos ons
van de boze. Want Uw is het
Koninkrijk, en de kracht,
en de heerlijkheid in der
eeuwigheid.
Amen.
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Uit de Bijbel

Vragen voor jou

KONING DAVID

1
2
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 ees 2 Samuël 7 vers 15 en 16 aandachtig. Op welke manier heeft de
Heere Zijn belofte waargemaakt?
  De Heere doet wat Hij belooft. Heb
jij dat in je eigen leven al ervaren?
Geef een voorbeeld.
 Een moeilijke vraag: Waarom
mocht koning David de tempel niet
bouwen?

De komende kinderpagina’s van de Paulus
zullen gaan over vaders en moeders, opa’s en
oma’s, kinderen en pubers. Ik wil jullie iedere
keer laten kennismaken met een lid van een
familie die wij in de Bijbel ontmoeten. Het
is de familie van koning David.
Geschreven door Dick Korpel

Ontmoeting met David

W

ij ontmoeten koning

Is dat alles wat de Heere tegen David

het Nieuwe Testament. In Mattheüs

David in 2 Samuël 7 in

zegt? Nee, eerst vertelt de Heere

1 vers 1 lezen wij dat de Zoon van

zijn paleis te Jeruzalem.

aan David hoe goed Hij voor David

David, de Heere Jezus Christus

David kijkt om zich heen.

heeft gezorgd. Daarna volgt een

geboren zal worden. En in Lukas 1

Hij woont prachtig. Maar

bijzondere belofte. De Heere zegt dat

vers 32 lezen wij dat God aan de

de ark van de Heere staat in een tent. het nageslacht van David voor altijd

Heere Jezus de troon van Zijn vader

David besluit dat hij een huis voor de

zal blijven bestaan. ‘Uw Koninkrijk zal David zal geven. Met de geboorte

ark van de Heere moet bouwen. Hij

bestendig zijn tot in eeuwigheid!’

van de Heere Jezus is de belofte, die
de Heere aan David deed, vervuld.

bespreekt zijn plannen met de profeet Nathan. Nathan vindt het een

Maar hoe kan dat? Wij lezen in de

Jezus, Davids Zoon zal voor eeuwig

goed plan. Maar de Heere zegt tegen

Bijbel over het overlijden van David.

regeren. De Heere doet wat Hij

Nathan dat het geen goed idee is. Da- Heeft de Heere dan iets beloofd dat

Puzzel voor jou

Lees de kinderkrant goed en zoek de antwoorden op. In vakjes
met hetzelfde nummer, komt dezelfde letter te staan. Zo weet je
gelijk wat letters van een volgend antwoord.
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belooft.

Hij niet kon waarmaken? Kijk eens in

vids opvolger zal de tempel bouwen.
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Welke naam staat er de balk van boven naar beneden?

1. 	Stad waar Ernesto Macias
woont.
2. 	Wat de familie Macias drie keer
in de week thuis doet.
3. 	Het gebed dat de Heere Jezus
Zijn discipelen leerde.
4. 	Naam van het zoontje van
Klement Rizallaraj.
5. 	Profeet die bij koning David
komt.

