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Water

Water is heerlijk als je dorst 

hebt. Water is belangrijk om 

dingen die vies zijn weer te 

wassen. Water is ook nodig 

om planten en bloemen 

te laten groeien. Zou jij 

willen douchen tijdens een 

regenbui?

Water
Waar gebruik jij vandaag allemaal water voor? Schrijf het maar eens op...



‘Aah, heerlijk! Een lekkere frisse regenbui, na zo-
veel warmte.’ Dat heb je vast wel eens gezegd. 

Als het in Ecuador regent, dan regent het vaak 
heel hard. De meeste mensen hebben een huis 
met een douche, maar niet alle mensen. Bij zo’n 

stortbui kunnen ze opeens gratis douchen. Buiten op 
straat! Het water valt met bakken uit de lucht en het 
is lekker schoon water. Als het een poosje regent, is de 
straat soms opeens verdwenen en ligt er een rivier voor 
je huis. Gelukkig stroomt het water ook snel weer weg.

Soms gaan we op een vrije dag naar een plek waar 
ook veel water stroomt. Ecuador heeft veel heuvels en 
bergen. Vanuit de bergen stroomt het water naar de 
oceaan. Maar als de berg opeens ophoudt, waar gaat het 
water dan heen? Je raadt het al. Het stroomt door en 

dan ontstaat er een prachtige waterval. Zou je daaronder 
durven douchen? 

De Heere Jezus spreekt in de Bijbel over levend wa-
ter. Dat water maakt je niet van de buitenkant schoon, 
maar vervult je vanbinnen. Probeer dat maar eens uit te 
leggen...

K I N D E R K R A N T

ECUADOR

Doolhof
Chieng Chieng woont in Cambodja 
en wil graag gezond water drinken. 
Help jij haar bij het water uit de 
waterfilter te komen?

Geschreven door familie Baan

Gratis douchen



Heb je al geteld hoe vaak je water 
gebruikt per dag? Tel maar mee: je 
handen wassen, wc doorspoelen, 
drinken, douchen, een watergevecht 
houden. Het water is er gewoon. 
Maar hoe is dat voor kinderen in 
Guinee? 

Hoi, Ik ben Hawa. In Guinee heeft 
bijna niemand een kraan in huis. 
We halen water uit de put en 

bewaren het in emmers of flesjes. Als je 
naar de wc moet, vul je een gietertje met 
water. Met dat water spoel je door en was 
je ook je handen. Bij tanden poetsen gaat 
dat ook zo. Douchen? Onder de gieter 
natuurlijk! 

We zijn hier in Guinee allemaal heel 
zuinig met water. Vooral in de droge tijd, 

want dan staat er geen water in de put-
ten. We moeten dan heel ver lopen om 
water te halen. Als ik water mors, wordt 
mijn moeder boos. Pfft! 

In de regentijd is er water genoeg. 
We zetten onze emmers gewoon 
onder de dakgoot. Heerlijk is dat! 
Soms zijn er heel grote regenbui-
en. Dan stroomt het water ook 
wel eens ons huisje binnen. 
Soms tot aan onze knieën. 
Dat is echt niet leuk! Als er 
gaten in het dak zitten, regent 
het binnen ook. Brrr! Op die 
momenten blijf ik het liefst in 
mijn bed, daar is het tenminste 
lekker droog.

Doei! Hawa

Onder de gieter

Geschreven door Gerdine Zoeteman

Picknick bij zee

Of je nu naar links loopt, 
naar rechts of recht-
door, in Durrës kom 

je altijd wel een keer bij de zee 
uit. Vandaag hebben we onze 
tas volgestopt met lekkers en 
hebben we stevige schoenen aan. 
Er staat voor de meiden van de 
meidenclub een picknick op het 

programma. Vanaf de kerk 
lopen we via de heuvels 
naar de zee. Dat is echt 
wel een stukje klimmen, 
maar ook genieten! 

Er komen donkere wolken 
aan en er vallen al wat spetters. 
‘Geeft niks, hoor’, zeggen de 
meiden dapper. Kijk eens wat ze 
doen. Het picknickkleed hou-
den ze boven hun hoofd. Dat is 
slim! Zo valt ons uitje niet in 
het water. Na wat klimmen en 
klauteren komen we terecht bij 
een prachtig strandje. Onder een 
kleedje smullen we al het lekkers 
op en natuurlijk genieten we 
ook nog even van het heerlijke 
zeewater.

Geschreven door familie Hakvoort
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UIT DE BIJBEL 

Water dat levend maakt
Wanneer je in Israël door de woestijn van Judea 
reist, word je overweldigd door de droogte van 
het landschap. Kan daar iets groeien? Maar dan 
opeens is daar de oase Engedi. Je hoort, ruikt en 
ziet een waterval met kristalhelder water. De om-
geving is groen en leeft! Levenschenkend water!

Johannes 4 vertelt ons dat de Heere Jezus naar 
Samaria reist. Op het heetst van de dag komt Hij bij 
de Jakobsbron aan, moe en dorstig. Hij ontmoet er 

een vrouw. Direct vallen drie verschillen op. De vrouw 
dient de goden van haar land, de Heere Jezus dient 
Zijn hemelse Vader. De vrouw staat slecht bekend bij 
de mensen, maar de Heere Jezus is de Zoon van God. 
De vrouw is een Samaritaanse en de Heere Jezus komt 
uit Israël, het door God uitverkoren volk. De vrouw 
verwacht dat Jezus niet met haar zal praten. Maar Hij 
doet het wel.

Lees vers 10 eens. De Heere Jezus spreekt over 
levend water. Dat is goed, zuiver en fris water. Geen 
water dat lang is bewaard in zakken van dierenhuiden 
en dus niet meer vers is. Nee: levend water, dat zo 
opborrelt uit de grond. Of als een waterval uit de rotsen 
stroomt, zoals in Engedi. Levenschenkend water. Be-

tekent dit dat de Heere goed water wil geven aan deze 
vrouw? Dat zeker, maar het betekent veel meer.

De Heere legt het zelf uit in Johannes 7 vers 37 en 
38. Het gaat hier om de geestelijke betekenis. Als je 
sterft zonder van dat levende water te drinken, zul je 
omkomen. Want je bent een zondaar. ‘Maar’, zegt 
de Heere Jezus, ‘Ik beloof je levend water. Ik 
beloof de Heilige Geest, Die het hart van een 
zondaar wil vervullen.’ De Heilige Geest vervult 
het hart van een zondaar met Jezus Zelf. Hij 
alleen wast de zonden af. Verlang jij daarnaar?

1 Zoek Handelingen 2 op. Met welke 

beelden wordt de Heilige Geest 

daar uitgebeeld?

2 Waarom vergelijkt de Heere Jezus 

in Johannes 7 vers 37 een zondaar 

met iemand die dorst heeft?

Vragen voor jou

Geschreven door Dick Korpel

In de bijbelgedeelten hieronder gaat het ook over water. 
Zoek de bijbelgedeelten op. Welk zinnetje past bij dat 
gedeelte? Schrijf de bijbehorende letter in het vakje achter 
het bijbelgedeelte. Welk woord komt tevoorschijn?

Puzzel

Johannes 4: 14

Psalm 42: 2

Johannes 7: 38

Spreuken 27: 19

Genesis 1: 1-2

Psalm 63: 2

Jesaja 43: 2

Amos 9: 6

God 
roept de 

wateren en 
giet ze weer 

uit op de 
aarde (t)

Een hert 
schreeuwt 

naar water-
stromen (a)

Als u door 
het water 

zult gaan, Ik 
zal bij u zijn 

(u)

De Geest 
Gods zweefde 
op de wateren 

(r)

Stromen 
van levend 

water (t)

Een 
fontein 

van water 
(w)Een land 

dor en mat, 
zonder water 

(p)

Water 
weerspiegelt 
je gezicht (e)


