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Thema

D.V. zaterdag 15 juni is de zendingsdag… Kom je ook?

Samen met opa een 
schaap slachten 

voor het offerfeest. 
Wat doe jij samen 

met je opa of oma?



GEZELLIG
MET OPA 
EN OMA!

Wat doe jij als opa of oma komt? Een 

spelletje, voorlezen, de dieren voeren, 

lekker wandelen of misschien wel heel iets 

anders. Wat doen kinderen in Oost-Azië, 

Ecuador of Guinee met hun grootouders? 

Geschreven door een werker uit Oost-Azië

Opa slacht een schaap
Geschreven door familie Seppenwoolde

Oppasoma

D
ag allemaal! Mijn naam is Estela Vasquez. Ik 
ben 63 jaar en ik woon in Ecuador. Ik ben oma 
van tien kleinkinderen. Zij noemen me altijd 
‘mami Monse’, want mijn tweede voornaam is 
Monserate. ‘Oma’ klinkt zo oud, vind je niet? 

Overdag pas ik op de kinderen die nog niet naar 
school gaan. Ik kook het eten. En als de anderen 
uit school komen, pas ik ook op hen. De vaders en 

moeders werken. Daardoor 
krijg ik te eten. Soms krijg 
ik ook een klein beetje 
geld. Ik hoop dat mijn 
kinderen en kleinkinderen 
voor me zullen zorgen als 
ik oud mag worden. Zorg 
jij ook voor je opa of oma?

H
oi! Ik ben opa Bai. Weet jij waarom ik 
zo’n lange grijze jurk aan heb? Ik kom net 
uit de moskee en ben nu op weg naar de 
boerderij waar ik woon. Zie je die twee 
jongens daar boven op de berg? Dat zijn 

mijn kleinzonen: Mohamed en Ersa. Daar komen 
ze al aanrennen. Ze zijn altijd blij als ik weer 
terug kom. Eigenlijk ben ik een beetje hun opa 
en vader tegelijk. De vader van Mohamed en Ersa 
werkt in de grote stad. Zo probeert hij wat geld 
te verdienen. Ik ga nu eerst met de jongens 
de schapen voeren. En we gaan ook een mooi 
schaap uitzoeken, want over een week is het 
offerfeest. De vader van de jongens komt dan 
ook weer thuis. We slachten dan samen het 
schaap. Jij woont toch heel ver weg? Anders zou 
ik je uitnodigen om tijdens het offerfeest samen 
met de jongens te spelen, te praten en een stuk 
lamsvlees te eten! 

MIJN OPA

Hallo, dit is mijn 

opa.

Hij is al heel oud. 

De oudste van de 

familie. 

Dus ook de wijste. 

De hele familie 

vraagt hem raad. 

En zijn er ruzies? 

Hij lost ze op. 

Ik luister graag naar hem.

Elke morgen begint hij met lezen.

Uit de koran.

Dan zit hij buiten.

Hij weet er heel veel van. 

En helpt er ook anderen mee. 

Dan schrijft hij koranteksten op briefjes. 

Die beschermen.

Als mensen ziek zijn. 

Of bij problemen.

Dat is zijn werk.

Knap hè!

Zo, dat is mijn opa!

En die van jou?

Geschreven door 

familie Hakvoort

Bid jij of deze opa’s en 

oma de Heere Jezus leren 

kennen Die alleen kan 

redden en beschermen?



Geschreven door Dick Korpel

Wij gaan verder met onze bijbelstudie 

over koning David. We kijken in het 

bijbelboek Ruth. Waarom? Omdat Boaz 

en Ruth de overgrootouders van David 
zijn. Lees Ruth 4: 17 maar.

B
oaz trouwt met Ruth en zij 
krijgen een zoon. Wat heeft 
dat jou te zeggen? Boaz was 
een Israëlitische man. Joodse 
schrijvers zeggen dat hij een 

man met hoge morele eigenschappen 
was. Dat betekent dat Boaz Gods 
wetten wilde gehoorzamen. Ook 
wilde hij voor andere mensen zorg 
dragen. Is dat ook jouw verlangen?

Ruth is een Moabitische wedu-
we. Zij is getrouwd geweest met 
een Israëlitische man. Deze man 
was als jongen met zijn ouders 
Elimelech en Naomi en zijn 
broer naar Moab vertrokken. 
Na het overlijden van Naomi’s 
man en zonen gaat ze samen 
met Ruth terug naar Israël. Ruth 
zegt tegen Naomi: ‘Uw volk is 
mijn volk en uw God is mijn 
God.’ Ruths leven is veranderd. 
Zij heeft de Heere lief gekregen. 
Nadat Ruth en Naomi in Beth-
lehem zijn gaan wonen, werkt 
Ruth op de akkers van Boaz.

Het boek Ruth vertelt ons 
over ontmoetingen tussen 
Boaz en Ruth. Boaz gaat van 
Ruth houden, en anders-
om. De Heere brengt hen 
bij elkaar. In hoofdstuk 4 

vers 13 lezen wij dat Boaz Ruth tot 
vrouw neemt. De Heere zegent hun 
huwelijk met een zoon. Ze noemen 
hem Obed. Hij is de grootvader van 
koning David. Koning David heeft 
dus een Joodse overgrootvader en 
een heidense overgrootmoeder. Dit 
geldt ook voor de Heere Jezus, om-
dat Hij uit het geslacht van David is. 
Daar gaan we een andere keer over 
nadenken.

FGGHfgghUit de Bijbel

DE OVERGROOT-
OUDERS VAN 

DAVID 1          In de kerk wordt 

wel gezegd dat de 

ontmoetingen tussen 

Boaz en Ruth je iets 

kunnen leren over 

bekering. Vraag eens 

of iemand je dat wil 

uitleggen.

2          Lees Romeinen 1: 16. Leg 

uit waarom het huwelijk 

van Boaz en Ruth uit 

het Oude Testament een 

voorbeeld is van wat 

Paulus schrijft aan de 

Romeinse christenen.

3          Een vraag speciaal voor 

de oudere jongens en 

meisjes. Mag je zomaar 

trouwen met een aardige 

jongen of een leuk meisje? 

Of moet je de Heere 

vragen of Hij jou een man 

of vrouw wil geven?

Kleurplaat,  landschap Oost-Azië

Vragen voor jou



Gods Woord moet verteld worden. Ook aan de mensen op 
de zendingsvelden. Dat zijn landen waar zendingswerkers 
naartoe zijn gegaan om uit de Bijbel te vertellen. Heb je de 
wereldkaart er al weleens bij gepakt? Of de wereldbol? Probeer 
Papoea, Nigeria, Albanië, Guinee, Ecuador, Oost-Azië en Cam-
bodja eens aan te wijzen. 

Gods Woord moet verteld worden. Dan heb je dus een Bijbel 
nodig. Een Bijbel om in te lezen. Het is belangrijk dat de 
mensen de Bijbel kunnen horen en lezen in hun eigen taal. 
Daarom zijn er ook zendingswerkers die de Bijbel vertalen. 
Weet jij wat een bijbelvertaler allemaal doet? Dat hoor je op 
de zendingsdag. Jij komt toch ook naar Gorinchem?

ZIEN WE JE DAAR?

Door Marja van der Jagt

Beeld het thema van de zendingsdag 

creatief uit. Hoe? Kijk maar naar de 

foto's op deze pagina, dan heb je wat 

ideeën. En misschien weet je zelf nog 

wel leukere dingen te bedenken.

Lever je knutselwerk in bij de ZGG-

stand en je krijgt een leuk cadeautje! 

Veel plezier bij het knutselen!

Knutselopdracht

TOT ZIENS OP DE ZENDINGSDAG!

wereldbol

tekenen

Bijbel

klei

verven

papier-maché

KOM JIJ NAAR DE 
ZENDINGSDAG? 

D.V. ZATERDAG 15 JUNI 2019 

GODS 
WOORD IN 

DE WERELD!

THEMA:




