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Het is vakantie. Even ontspannen. Wandelen, een goed boek le-
zen, een mooie kerk bezoeken misschien. Nergens op de wereld 
staan zoveel kerken als in Europa. Ze maken duidelijk dat gelo-
ven hier ooit vanzelfsprekend was. Nu is dat anders. Onderzoe-
ken laten zien dat Europa God niet meer nodig lijkt te hebben.
Gelukkig is daarmee niet alles gezegd. Waar de ene kerk dicht-
gaat, opent een andere juist haar deuren. Op verschillende plek-
ken in Europa worden nieuwe gemeenten gesticht. De komende 
tijd zet de GZB deze kleine gemeenten in de schijnwerpers. Wij 
geloven dat God een nieuw begin kan maken. Daarom is ons 
jaarthema: De kerk begint opnieuw!
In dit vakantiebijbelstudieboekje ontmoeten we zoekers en 
christenen uit Europa. We lezen over twijfels, over wel willen 
maar niet kunnen geloven. We lezen ook over vertrouwen, 
enthousiasme en van betekenis zijn voor de mensen om je 
heen. Zo is dit boekje herkenbaar en bemoedigend tegelijk. De 
aansprekende bijbelstudies van ds. Niek Tramper verbinden de 
verhalen met een Bijbelse boodschap.
Dit boekje is compact en handig om mee te nemen op vakantie. 
Je kunt het alleen of met een groep gebruiken. We hopen dat 
het inspireert en helpt om als christen staande te blijven in een 
omgeving waar steeds minder mensen je begrijpen. En om te 
bidden voor alle zoekers en christenen om ons heen.

Dit vakantiebijbelstudieboekje is een uitgave 
van de GZB voor alle leden en donateurs.

De portretten op de linkerpagina’s zijn 
geschreven door Wim Dekker, Gerrit van Dijk, 
Maaike van der Graaf, Rik Lubbers en Mathilde 
Schouwstra. De overdenkingen op de rechter-
pagina’s zijn van ds. Niek Tramper, predikant 
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Achterin dit boekje lees je meer 
over het nieuwe GZB-jaarthema 
De kerk begint opnieuw.!



RUST

Rust! Je hebt er vast erg naar uitgekeken. Een poosje niet naar 
school. Even niet het slepende ritme van je dagelijks werk. Ein-
delijk vakantie! Eindelijk genieten van je pensioen!

Maik weet wat onrust is. Er woonde een gevaarlijke en geniepige 
gast bij hem in huis die hij steeds aandacht moest geven. Die 
gast, meneer Verslaving, maakte dat hij in twee werelden ging 
leven. Naar buiten toe leek alles goed, binnen eiste die logé alles 
op. Maik werd er doodop van.
De mensen in Jeremia’s tijd waren ook moe. Ze waren bang voor 
terroristen uit Babel en zochten hulp in Egypte. Ze hadden alles 
over voor hun veiligheid en welvaart. Ze waren eraan verslaafd, 
net als veel mensen in Europa vandaag. Ze zochten geen hulp bij 
de Heere God. Daarom zegt Jeremia: ‘Vraag naar de oude paden, 
waar de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden 
voor uw ziel.’ 
Maik heeft rust gevonden bij God, in de woorden van Jezus: ‘Kom 
naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust 
geven’. Jij ook?

Gebed: ‘Heere God, we zijn zo moe van alle zorgen, 
van alle verantwoordelijkheden. Wilt U ons laten 
zien hoe we in U de rust vinden die niemand 
anders ons geven kan?’

Lezen: Jeremia 6: 16-21
Dagtekst: ‘Vraag waar toch de goede weg is en bewandel die, dan 
zult u rust vinden voor uw ziel.’ (Jer. 6: 16)
Psalm van de dag: Psalm 63: 1-7

“Ik was verslaafd. Terwijl ik aan de grond zat, keek ik naar een 
christelijke televisiezender. Ik dacht: wat ze daar vertellen klinkt 
hoopvol! Ik ging naar een kerk en in 2014 ben ik gedoopt. Geloof 
betekent voor mij dat God er voor me is. Altijd. Hij geeft me rust. 
Bij God heb ik mijn waardigheid teruggekregen. Als christen heb 
ik geleerd dankbaar te zijn voor kleine dingen. Als kind heb ik me 
nooit helemaal alleen gevoeld. Ik dacht altijd: er móet toch meer 
zijn. Na een lange weg met veel dieptepunten heb ik ontdekt dat 
dat de God van de Bijbel is!”

Dag 1

MAIK AWE, DUITSLAND

!



BRUGGENBOUWERS

Prachtig om te zien hoe Vianney zijn talenten en opleiding 
gebruikt om getuige te zijn. Hoe hij vanuit de kerk een brug 
wil slaan naar de wereld om hem heen. Zijn verlangen is om de 
mensen tot nadenken te brengen, en hen te laten zien dat ze 
God nodig hebben. 
Ooit schreef de profeet Jeremia een brief aan de mensen die 
gevangen waren genomen en naar Babel waren gebracht. Hij 
wist dat het Gods straf was dat dit was gebeurd. Toch zei de 
profeet dat ze het goede moesten zoeken voor de samenleving 
en moesten bidden voor de stad. Zonder de moed te verliezen, 
want God zou hen weer terugbrengen in Israël. 

Bruggenbouwers zoals Vianney zijn hard nodig. Hij woont in een 
vrij land. Toch lijkt hij een beetje op Jozef, of Daniël, of de slavin 
van Naäman, die tegen hun wil naar een vreemd land werden 
gebracht. Ver van huis in een vijandige wereld. Wat opvalt: dat 
ze de Heere God met heel hun hart bleven dienen én dat ze hun 
talenten gebruikten om het goede te zoeken voor de mensen in 
hun omgeving. Zo getuigden ze van de levende God.

Ken je bruggenbouwers zoals Vianney? Je kunt 
hen steunen door vandaag voor hen te bidden. 
Hoe kunnen we in onze eigen omgeving een (bete-
re) bruggenbouwer worden? 

Lezen: Jeremia 29: 7-14
Dagtekst: ‘Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in balling-
schap heb gevoerd.’ (Jer. 29: 7)
Psalm van de dag: Psalm 96

“Ik ben opgegroeid in een Rooms-katholieke familie, het geloof is 
altijd deel van mijn leven geweest. Ik ga nu naar een protestantse 
kerk. Ik ben theoloog en kunstenaar. Misschien geeft deze combi-
natie wel aan hoe belangrijk ik het vind om vanuit de kerk een brug 
te slaan naar de samenleving. Als kunstenaar stel ik vragen, laat 
ik mensen nadenken, en dat is ook de rol van iedere christen. Door 
een getuige te zijn, door je geloof uit te leven, hoop je dat mensen 
gaan nadenken. God kennen geeft je leven inhoud en betekenis, 
iedereen heeft Hem nodig.”

Dag 2

VIANNEY LEDIEU, FRANKRIJK
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DISCIPEL VAN JEZUS

Waarom zou je het volhouden om in Jezus te geloven? Vraag het 
aan Ariel! Zij is geraakt door Jezus. Vooral omdat Hij standhield 
toen Hij door de duivel op de proef werd gesteld. Zij wil Hem 
graag volgen. Waarom eigenlijk? Omdat Ariel zag dat deze Mees-
ter voor haar wilde lijden. Dat Hij een priester was die zichzelf 
als een lam offerde voor de schuld van mensen. Het was een 
grote stap voor Ariel. Ze wilde zich niet langer laten leiden door 
de voorschriften van de islam. Jezus werd haar gids en leidsman.

Als je een tocht door de woeste en gevaarlijke bergen van 
Noord-Albanië maakt, heb je een goede gids nodig. Iemand die 
de weg baant en de dreigingen kent. Deze gids moet je ver-
trouwen. Je moet letten op wat hij zegt en je helemaal aan zijn 
leiding overgeven. Zo’n gids is Jezus ook. Door en door betrouw-
baar! Omdat Hij Zijn leven voor je over had. En omdat Hij weet 
wat je meemaakt als je op de proef wordt gesteld. Hij kan je echt 
helpen om een doorzetter en geen afhaker te worden.

Welke ‘gevaren’ kom je tegen op ‘jouw bergtocht’ 
en wat of wie helpt jou om niet op te geven?

Lezen: Hebreën 4: 14-16
Dagtekst: ‘U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden 
door Uw raad.’ (Ps. 73: 23, 24)
Psalm van de dag: Psalm 73: 23-28

“Ik was moslim, net als de meeste mensen in mijn land. Maar met 
de wetten van de islam kon ik niets. Een vriend vertelde me over 
zijn kerk en ik ging met ‘m mee. Wat ik daar hoorde, sprak me 
meteen aan. Mijn lievelingsverhaal staat in Mattheüs 4 en gaat 
over de verzoeking van Jezus in de woestijn. Ik leer van dit verhaal 
hoe je een echte discipel van Jezus moet zijn. Hij heeft het zo zwaar 
gehad, daar in de woestijn, maar Hij zette door. Als ik me alleen 
voel in mijn geloof, bijvoorbeeld bij mijn familie, zet ik toch door, 
net zoals Jezus deed.”

Dag 3

ARIEL MACI, ALBANIË
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EEN NIEUWE BESTEMMING

Kijk eens naar de voorwerpen om je heen. Wat ligt er voor 
het grijpen? Een bord, lepel, pen, krant, mobieltje? Van al die 
dingen weet je meteen waarvoor ze bestemd zijn. Nu wat verder 
gedacht… Waarvoor ben ik er? Wat is het doel van mijn leven? 
Vragen die Peter Cimala bezig hielden. 

Peter komt uit een atheïstisch gezin. Hij zocht op een heel 
andere manier dan de apostel Paulus naar zijn bestemming. 
Maar allebei wisten ze niet dat Jezus naar hen zocht! Totdat 
ze Hem leerden kennen en er een einde kwam aan de vruchte-
loze zoektocht. Dat doet Jezus! Hij neemt de last van het oude 
egoïstische verlangen weg. Hij maakt vrij. Hij geeft een nieuw 
verlangen en een nieuw doel!

Veel mensen verlangen hartstochtelijk naar een beter leven. Als 
ze aan het werk zijn, zien ze uit naar hun vrije tijd of vakantie. 
Op vakantie nemen ze hun onrustige hart mee. Ze houden nooit 
op te verlangen. Wie vertelt de mensen waar ze hun dorst kun-
nen lessen? Roept God misschien jou om iemand zoals Peter te 
brengen bij de onuitputtelijke bron van Gods genade? 

Zou je iemand kunnen helpen om rijkdom te vin-
den in God? Hoe en aan wie denk je concreet? 

Lezen: Filippenzen 3: 7-16
Dagtekst: ‘Vergetend wat achter mij is, strek ik mij uit naar wat 
voor is…’ (Fil. 3: 14)
Psalm van de dag: Psalm 40: 1-9

“Ik kom uit een atheïstische familie. Ik dacht niet na over God, de 
kerk was voor mij iets uit een ver verleden. Ik dacht wel na over een 
doel in mijn leven, maar ik wist niet goed waar ik dat moest zoeken. 
Op mijn school zat één christen. Ergens zag ik wel dat hij iets had 
wat ik miste. Hij nam me mee naar een evangelisatie-activiteit en ik 
kwam tot geloof. Mijn ouders zeiden: ‘We vinden alles best, maar 
niet dat je christen wordt!’ Mijn vrienden vonden me opeens sneu, 
maar ik voelde me voor het eerst vrij.”

Dag 4

PETER CIMALA, TSJECHIË
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DE KRACHT VAN GODS LIEFDE

Weet je nog dat je leerde lezen en schrijven? Hoe je letters 
tekende? Je eerste woordjes spelde? Zonder de hulp van school 
en je ouders was het vast niet gelukt. Maar Ziza deed moeite om 
het zichzelf te leren. Door haar grote verlangen om de Bijbel te 
kunnen lezen en er andere mensen over te vertellen. Ziza is ge-
dreven door de liefde van God, en door haar liefde voor kinderen. 

Liefde voor mensen kan enorm veel kracht geven, vooral als je 
tegengewerkt wordt. Liefde blijft geloven, hopen en verdragen, 
zegt de apostel Paulus. Toen ik als student verkering kreeg, 
fietste ik graag vijftig kilometer naar mijn vriendin. Harde tegen-
wind blies me soms bijna omver. Toch was het niet zwaar! Liefde 
duwde me vooruit…

Gods liefde is liefde uit één stuk, een onstuitbare stroom van 
genade. Die maakt je tegelijk verdrietig en blij. Verdrietig, omdat 
je beseft hoe vaak je Hem pijn deed. Blij, omdat je van Hem 
bent gaan houden met heel je hart, met heel je ziel en met al je 
kracht. Is het gebod uit Deuteronomium 6 dan nog zwaar?

Aan wie zou je Gods liefde vooral willen doorge-
ven en hoe? Wil je ook voor Ziza bidden en haar 
bemoedigen door haar een kaart te sturen? Via de 
GZB komt je post bij Ziza terecht. 

Lezen: Deuteronomium 6: 1-9
Dagtekst: ‘Wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft lief-
gehad.’ (1 Joh. 4: 19)
Psalm van de dag: Psalm 116: 1-9

“Samen met mijn familie woon ik in een islamitisch Romadorp in 
Kosovo. We zijn daar de enige christenen. Op mijn twaalfde kwam 
ik tot geloof en daarna wilde ik de kinderen in mijn dorp graag over 
God vertellen. Ik kon toen nog niet lezen en schrijven, maar met 
de Bijbel heb ik dat mezelf aangeleerd. Ik werk nog steeds met 
kinderen, ondanks plagerijen van dorpsbewoners die onze activi-
teiten vaak dwarsbomen. We zingen, knutselen en luisteren naar 
bijbelverhalen. Ik hoop dat ik zo iets van Gods liefde kan laten zien 
en dat veel kinderen Hem leren kennen.”

Dag 5

ZIZA KEKERESHI, KOSOVO 
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ONMISBAAR GELOOF 

Je twijfels herken ik wel, Damian. Je kunt moeilijk geloven dat 
alleen het christelijk geloof goed is. Wat je zegt hoor ik je mede-
studenten ook vaak zeggen. Dat zijn net als jij mensen die goed 
nadenken, die ook echt om andere mensen geven. Jullie willen 
iets goeds van je leven maken! 

Toch valt het op hoe de apostel Paulus mensen wilde ‘bewegen 
tot geloof in Christus’. Een van de redenen die hij noemt is de 
‘vrees voor het oordeel van God’. Eenmaal zullen alle mensen 
Christus als rechter ontmoeten. Daar schrik ik wel van. Ik red het 
niet met ‘Ik heb mijn best gedaan’ of ‘Ik heb wel goed geleefd’. 

Hij noemt ook nog iets anders: ‘de liefde van Christus die dringt’. 
Liefde die ‘pusht’. Echte liefde is niet vrijblijvend. Er is Iemand 
die je zo liefhad, dat het nodig was dat Hij Zijn leven voor je 
gaf. Dan is Hij het helemaal, of Hij is het helemaal niet! In de 
supermarkt kies je vrij wat je nodig hebt. Als je doodziek bent, 
helpt de supermarkt niet. Je hebt de apotheek dringend nodig 
voor dat ene medicijn! 

Hoe kunnen we vrienden, studiegenoten, mensen 
op ons werk concreet uitnodigen om met ons mee 
te gaan ‘van de supermarkt naar de apotheek’? 

Lezen: 2 Korinthe 5: 11-21
Dagtekst: ‘Nu wij deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij 
de mensen tot geloof.’ (2 Kor. 5: 11)
Psalm van de dag: Psalm 22: 23-32

“Ik studeer Chinees en daarom ga ik af en toe naar China. Altijd 
als ik daar ben, ga ik even naar een boeddhistische tempel. Terug 
in Parijs, ga ik af en toe naar de kerk. Ik vind het fijn om naar mijn 
predikant te luisteren, hij zegt goede dingen die mij helpen om 
beter te kunnen leven. Het contact met de mensen in de kerk vind 
ik ook fijn. Maar ik vind het moeilijk om te geloven dat alleen het 
christelijke geloof goed is. Ik vind het lastig om uit te leggen wat 
mijn geloof voor mij betekent. Ik denk dat je best in meerdere 
religies kunt geloven.”

Dag 6

DAMIAN BONNAUD, FRANKRIJK
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STA OP, BID!

Waarom vragen studenten aan Inka om voor hen te bidden? 
Denken ze dat ze over een speciale kracht beschikt om hun 
problemen op te lossen? Al kennen ze de levende God niet, door 
Inka zien ze toch iets van Hem. Net als de zeelieden door Jona in 
aanraking kwamen met de God van Israël.

Wat doe je als iemand je vraagt om te bidden? Zou die ander (je 
klasgenoot, je medestudent, je collega) in jou iets van God kun-
nen zien? Je voelt je misschien als Jona. Je zou moeten getuigen, 
maar je vlucht ervoor weg. Je twijfelt zelf en wacht liever tot je 
geloof sterker is… 

Jona, Inka, jij en ik, wij voelen ons vaak zwakke mensen. Hoe 
kunnen we anderen echt helpen? Door te bidden! Gebed is een 
‘geheime deur’, de toegang tot de Bron van kracht. Misschien 
ben je de enige in je klas, in je werkgroep of onder je collega’s die 
deze toegang kent. God kan geven dat klasgenoten en collega’s 
net als de mannen op het schip ontzag krijgen voor Hem.

Voor wie wil je in het bijzonder bidden? Noem 
allemaal een naam. 

Lezen: Jona 1
Dagtekst: ‘Misschien zal uw God aan ons denken, zodat wij niet 
vergaan!’ (Jona 1: 6b)
Psalm van de dag: Psalm 86: 1-10

“Er wonen niet veel christenen in Tsjechië. In je klas of op je werk 
ben je vaak de enige. Dat maakt het ingewikkeld om ervoor uit te 
komen. Je bent bang dat anderen je raar vinden. Ik was dat ook. 
Maar nu niet meer. Ik geef les op een universiteit en daar weten 
ze dat ik christen ben. Het mooie is dat studenten me soms vragen 
om voor hen te bidden, ook al geloven ze zelf niet. Als je christen 
bent, ben je inderdaad een beetje anders, maar dat is juist mooi. Je 
hebt iets wat anderen niet hebben en kunt daarom iets voor hen 
betekenen.”

Dag 7

INKA PISOVA, TSJECHIË
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ONGEDACHTE ONTMOETING

Eralda merkte de aanwezigheid van God in een bijbelstudie-
groep. Waarom moest ze huilen? Het raakte haar diep dat God 
zo dichtbij was. Ze kende Hem alleen van een afstand. Ze wist 
niet wie Hij echt is en dat Hij wil wonen bij wie verslagen van 
geest en nederig van hart is. De bijbelstudiekring werd voor haar 
een heilige plek door de ontmoeting met de levende God.
 
Ken jij zo’n bijzondere plek waar God tot je heeft gesproken, 
waar je misschien moest huilen omdat je Zijn tedere liefde 
proefde? Zo maar een plek in de kerk, of een kamertje waar 
niemand komt, een geheime gebedsplaats midden in de natuur. 
Naar zo’n plek wil je telkens terug, toch?

Onderweg naar zijn oom in Mesopotamië ontmoet Jakob de 
Heere God. Jakob, de bedrieger, is ver van huis. Zijn broer Ezau 
is woedend op hem. Maar God komt bij hem in een bijzondere 
droom, zo dichtbij dat Jakob helemaal van slag is. De ontmoe-
ting met God brengt ontzag. En verlangen - om God te eren en te 
bidden, zoals Eralda dat ook doet voor haar ouders.

Heb jij wel eens gehuild omdat God je aanraakte? 
Gaf die ontmoeting je verlangen echt voor Hem te 
leven en van Hem te getuigen? Nog steeds? 

Lezen: Genesis 28: 10-22
Dagtekst: ‘God is op deze plaats en ik heb het niet geweten.’ 
(Gen. 28: 16)
Psalm van de dag: Psalm 56: 9-14

“Ik kom uit een dorp waar iedereen moslim is. Ik had nog nooit van 
Jezus gehoord. In de week waarin ik besloot definitief een hoofd-
doek te gaan dragen, werd ik door een paar meiden uitgenodigd 
voor een bijbelstudiegroep. Ik voelde daar de aanwezigheid van 
God en dat het echt was. Ik moest huilen. Ik besloot christen te 
worden. Mijn ouders accepteerden mijn keus niet. Ze verloren hun 
baan en zeiden dat dat kwam doordat ik christen was geworden. 
Maar ik was ervan overtuigd dat God voor mijn familie wilde zor-
gen. Een paar maanden later vonden mijn ouders een nieuwe baan. 
Ik vertelde dat ik voor hen had gebeden.

Dag 8

ERALDA HALILI, ALBANIË
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GOD LEREN KENNEN

Hoe kwam die verandering in Frieder’s leven tot stand? Door zijn 
relatie! Verliefd worden en verkering krijgen is iets heel moois. 
Liefde doet veel met je. Dat iemand jou ziet zitten! Dat iemand 
van je houdt zoals je bent! Dat is heel bijzonder, toch?
 
Wacht, zo was het niet helemaal. Frieders vriendin zei: ‘Ik houd 
van je zoals je bent, maar ik trouw alleen met een christen.’ 
Daarin was ze heel duidelijk. Er moest wel een diepgaande ver-
andering komen bij hem. Zij hield te veel van God en te veel van 
hem om het zo te laten. Zij bracht hem op het spoor van gebed.

Een oprecht gebed ‘repareert’ je ogen, zei dominee Jospeh Ton 
uit Roemenië. Sterker nog, de Heere God gebruikt het om je 
nieuwe ogen te geven. Je gaat zien wat je eerst niet kon zien: 
Zijn onbegrijpelijke goedheid, Zijn genade die aanvaardt en ver-
geeft. Die genade laat je niet op je oude, kromme spoor verder 
lopen! Ken Hem, heb Hem lief, op al je wegen en Hij zal je paden 
recht maken.

De kerk in Europa lijkt soms eerder op een mok-
kende oude vrijster, dan op een jong verliefd stel. 
Hoe kunnen mensen in Europa weer nieuwsgierig 
worden naar Gods liefde en waarheid?

Lezen: Spreuken 3: 1-12
Dagtekst: ‘Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden recht 
maken.’ (Spr. 3: 6)
Psalm van de dag: Psalm 67

“Mijn ouders zijn overtuigde atheïsten. Zelf heb ik altijd het 
gevoel gehad dat er méér was. Als student leerde ik een leuk meisje 
kennen. Ze was christen en zei dat ze ook met een christen wilde 
trouwen. Ik vertelde haar wat ik dacht: over dat er ‘iets’ moest 
zijn. Ze zei: ‘Misschien moet je eens beginnen met bidden’. Dat heb 
ik gedaan. En zo leerde ik God kennen. Het geloof is nu wat mijn 
leven bepaalt en me gemotiveerd houdt. Ik merk, dat als je respect 
verdient en relaties opbouwt, mensen best nieuwsgierig zijn naar 
je geloof. Dat vind ik hoopvol.”

Dag 9

FRIEDER HADLICH, DUITSLAND
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JEZUS ONTDEKKEN!

Voor Ian voelt geloven een vuurtje waarvan je de warmte moet 
voelen. Als je samen met andere jongeren in het buitenland 
bent, wordt het aangewakkerd. Als je in Nederland weer in je 
oude leventje terugkomt, dooft het.

Waarom zou je eigenlijk geloven? Ian lijkt er niet gelukkiger van 
te worden. Zijn leven lijkt er niet mooier en rijker op te worden. 
Herken je Ians twijfel? ‘Waar het vuur is van het geloof, is ook de 
rook van de twijfel’, zei eens iemand. Maar rook kan wel giftig 
zijn. Je kunt er door in ademnood komen.  

De twee mensen op weg naar Emmaüs waren teleurgesteld en 
vol twijfel. Hun geloofsvuur was uitgegaan. De vreemde reisge-
noot laat hen in de Bijbel zien waarom de Messias moest lijden. 
Aan tafel ontdekken ze dat hun gast Jezus zelf is! Waarom zou 
je geloven? Omdat Jezus het Licht is. Plotseling schijnt Hij in het 
duister van mijn wankele, twijfelende leventje. En als de zon 
schijnt, komt alles in het licht. Je kunt er niet aan twijfelen dat 
hij er is!

Veel Europeanen die in de kerk zijn opgegroeid, 
twijfelen. Waarom, denk je? Hoe zou de GZB ker-
ken in Europa kunnen helpen om mensen Jezus te 
laten ontdekken? (Je suggesties zijn welkom!)

Lezen: Lukas 24: 25-35
Dagtekst: ‘Was ons hart niet brandend in ons toe Hij onderweg 
tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?’ (Lukas 24: 32)
Psalm van de dag: Psalm 25: 1-11

“Ik ben christelijk opgevoed en deed actief mee in mijn gemeente. 
De afgelopen jaren ben ik veel minder met mijn geloof bezig. Ik bid 
niet meer en lees ook niet in de Bijbel. Het is niet zo dat het geloof 
me niets doet. Ik ga naar een jeugdkring van mijn gemeente en de 
gesprekken vind ik echt gaaf. Een tijdje geleden ben ik met een 
groep christelijke jongeren naar Roemenië geweest en toen voelde 
ik me weer heel ‘gelovig’. Maar als ik dan thuis ben, raak ik dat ge-
voel weer kwijt. Ik kan gewoon niet ontdekken waarom het geloof 
mijn leven mooier zou maken.” 

Dag 10

IAN VAN ES, NEDERLAND

!



ALS GOD VOOR JE IS

Erges is christen geworden. Zijn ouders en vrienden snappen 
er niets van. Hij wordt vast beschuldigd van verraad aan zijn 
familie. Zo’n aanklacht drukt je neer. De apostel Paulus noemt 
allerlei moeilijkheden waardoor je geloof kan wankelen. Vervol-
ging, honger, oorlog, mensen die een hekel aan je hebben of je 
zelfs willen doden. Hoe merk je dan dat God voor je is?

Soms beweren mensen erg makkelijk dat God voor hen is. ‘God 
wil het!’, riepen de mensen bij de kruistochten toen ze gingen 
vechten tegen de Turken. ‘God met ons’ stond er op de riemen 
van de Duitse soldaten in de Tweede Wereldoorlog. Wat is er 
ontzettend veel bloed vergoten uit naam van God! 

Apostel Paulus, u zegt dat God voor ons is, maar mag ik dat zo-
maar nazeggen? ‘Niet zomaar’, hoor ik hem antwoorden, ‘maar 
gelóóf je wat ik heb gezegd? Dat God zelf Zijn eigen Zoon voor 
ons overhad?’ Dat maakt wel bescheiden. Wat een wonder dat 
niets ons van Uw liefde kan scheiden, Heere Jezus! Die liefde wil 
ik niet voor mezelf claimen, maar delen met de mensen om mij 
heen!

Geloof je dat God met je is? Hoe kun je iemand die 
daar over twijfelt helpen? Wissel met elkaar uit 
hoe je Gods liefde kunt delen met de mensen om 
je heen.

Lezen: Romeinen 8: 31-39
Dagtekst: ‘Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ 
(Rom. 8: 31b)
Psalm van de dag: Psalm 18: 1-7

“De kerk in mijn dorp organiseerde een voetbaltoernooi. Ik ging 
natuurlijk voor het voetballen, de kerk interesseerde me niet. Ik 
raakte aan de praat met een gemeentelid en ’s zondags ging ik eens 
kijken in zijn kerk. Daar vertelde iemand wat het geloof voor hem 
betekende. Dat getuigenis raakte me. Ik volgde een Alphacursus 
en nu ben ik ook christen. Mijn familie en vrienden snappen er niks 
van, ze vinden het raar. Natuurlijk vind ik dat moeilijk, maar in mijn 
gemeente word ik bemoedigd. Wie is er tegen je, als God voor je is? 
Ik bid dat mijn familie en vrienden God ook mogen leren kennen.”

Dag 11

ERGES BALA, ALBANIË

!



WAT JE NODIG HEBT

De vakantie geeft je meer tijd om na te denken. Bijvoorbeeld 
over de vraag: wat heb ik echt nodig? Waar draait het om bij mij? 
Het leven van de Samaritaanse vrouw cirkelde om relaties met 
mannen. Telkens weer kreeg ze dorst naar een nieuw avontuur 
met weer een andere man. Onlesbare dorst om gekend, gezien 
en geliefd te worden! Niemand kon die dorst stillen.

De ontmoeting met Jezus maakt alles anders. Hier is een man 
die haar echt ziet staan. Jezus raakt de dorst diep van binnen 
aan. Hij legt de vinger op de zere plek. Zij ontdekt dat deze Man 
iets geeft wat niemand anders geven kan. 

Voor Damien is het lezen van de Bijbel zo’n ontdekkingstocht 
geworden. Het Evangelie was zó nieuw voor hem. Hij kreeg de 
Heere God nodig. Toen hij Gods liefde leerde kennen, ging heel 
zijn verlangen naar Hem uit. Door zo’n verlangen is het niet 
moeilijk om te geloven, ook al begrijpt de omgeving er niets van!

!
Wat vind je van de uitspraak van C.S. Lewis: ‘Veel 
mensen zijn als kinderen die liever in de modder 
vlak bij huis blijven spelen, omdat ze niet weten 
hoe heerlijk het op het strand is’? Durf je je diep-
ste verlangens met elkaar te delen en erover door 
te praten?

Lezen: Johannes 4: 1-14
Dagtekst: ‘Wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in 
eeuwigheid geen dorst meer krijgen.’ (Joh. 4: 14)
Psalm van de dag: Psalm 42: 1-6

“Ik ben niet religieus opgevoed. Ik ontdekte de Bijbel tijdens mijn 
studie en was enthousiast over wat ik las. Door het verhaal over 
de Samaritaanse vrouw in Johannes 4 ontdekte ik dat ik God nodig 
had. Ik lees elke dag in de Bijbel en ga naar de kerk. Mijn familie en 
vrienden reageren argwanend op mijn geloof. De meeste Fransen 
vinden christenen maar vreemd. Maar ik wil juist laten zien dat 
christenen gewone mensen zijn, met een gezond verstand. Ik bid 
dat er meer jonge christenen in Frankrijk komen, en dat zij de kerk 
een nieuw elan geven.”

Dag 12

DAMIEN LABADIE, FRANKRIJK 



ANTWOORD GEVEN

‘Waar was ik voordat ik er was?’, vroeg onze dochter van zes 
ooit. Kleine kinderen stellen soms vragen waar geen enkele 
geleerde tegenop kan. Ons antwoord was ongeveer: ‘Voordat wij 
jou kenden, was er al Iemand die jou kende. Lang voordat je bij 
ons kwam, wilde Iemand dat je er zou zijn. Jij was allang in Gods 
gedachten.’ Maar we moesten wel nadenken over die vraag.

Ben je bang dat je er niet uitkomt als mensen ingewikkelde vra-
gen stellen? Luister goed naar wat de apostel Petrus zegt. Zegt 
hij: je moet met een slim antwoord komen? Of: je moet scoren 
bij je vrienden? Nee, hij zegt: laat iets merken van de hoop die je 
hebt. Laat merken wat echt belangrijk voor je is. In je houding, 
en soms met woorden.
De Heere Jezus heeft beloofd dat Hij je zal helpen als mensen 
met lastige vragen komen. Je mag Hem er altijd om vragen. Jij 
bent misschien een schakeltje dat de Heilige Geest in het leven 
van iemand anders wil gebruiken. Je bent niet de hele ketting, 
maar elk klein schakeltje is belangrijk.

Voor wie mag jij misschien een schakeltje zijn? 
Neem de tijd om voor die persoon (personen) te 
bidden, en ook voor Anna in Praag.

Lezen: 1 Petrus 3: 13-18
Dagtekst: ‘Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u 
rekenschap vraagt van de hoop die in u is met zachtmoedigheid 
en eerbied.’ (1 Petr. 3: 15)
Psalm van de dag: Psalm 40: 10-12

“Ik studeer Engels en Duits in Praag. Ik wil docent worden. Ik vind 
het lastig om in mijn omgeving over het geloof te praten, want hier 
in Tsjechië is dat voor de meeste mensen iets vreemds. Ik ben 
bang dat ze ingewikkelde vragen gaan stellen, en dat ik dan het 
antwoord niet weet. Ik praat hierover met christelijke vrienden, 
want ik zou mijn geloof juist wel met anderen willen delen. 
Geloven geeft je een doel. Het gaat in het leven niet om succes, 
dat brengt je uiteindelijk niets. Ik zou mijn vrienden graag willen 
vertellen wat het geloof voor mij betekent.”

Dag 13

ANNA HOFMANOVA, TSJECHIË

!



SCHOUDER AAN SCHOUDER

Door de oorlog op de Balkan moest de trotse Esat vluchten en 
alles opgeven. Hij ontdekte toen hij in de knoei zat dat hij alleen 
maar bezig was zichzelf te dienen. Het was zwaar, en het leverde 
hem niets op. Dat zag hij in toen de Heere God in zijn leven 
kwam. Hem dienen maakte Esat vrij.

Het is heerlijk om in dienst te staan van Jezus, de Koning die 
komt. Het is niet zwaar, vooral niet als je samen dient. Het is 
heerlijk om Zijn liefde te delen met andere mensen, om hen te 
zien opbloeien door Zijn genade. 

De profeet Zefanja beschrijft in een prachtig visioen hoe men-
sen uit allerlei volken bidden tot de God van Israël. Hoe ze Hem 
schouder aan schouder dienen, samen met Israël. Het uitzicht 
van Zefanja geeft grote vreugde. Kijk maar in vers 14 en 15. De 
profetische woorden roepen tegelijkertijd intens verlangen 
op, zeker als je denkt aan Europa. ‘Laat mensen uit alle landen 
en steden van ons werelddeel opnieuw vreugde vinden in het 
dienen van U, Heere God! Samen met alle asielzoekers en vluch-
telingen!’

Wil je bidden voor Europa, voor de soms lege ker-
ken, voor meer eenheid en samenwerking, voor de 
GZB-werkers in dit continent? Wil je ook bidden 
voor alle vluchtelingen in Europa?

Lezen: Zefanja 3: 9-15
Dagtekst: ‘Ze zullen de naam van de Heere aanroepen, om Hem 
schouder aan schouder te dienen.’ (Zefanja 3: 9)
Psalm van de dag: Psalm 100

“Ik kom uit het voormalige Joegoslavië . Ik was kampioen body-
buiding en vond dat ik het echt gemaakt had! Het ging me voor de 
wind. De oorlog van eind jaren ’90 veranderde alles. Mijn gezin was 
het land al ontvlucht, maar ik was trots en wilde mijn huis niet uit. 
Totdat een Servische soldaat met bajonet me dwong. Uiteindelijk 
ben ik, meer dood dan levend, in Kosovo terecht gekomen. Daar 
kwam ik in contact met christenen. Door hen ontdekte ik, ondanks 
mijn misère, dat God wel moet bestaan en dat Hem dienen veel 
meer oplevert dan jezelf dienen!”

Dag 14

ESAT KICA, KOSOVO

!



Veertien portretten uit Europa. Veertien mensen zoals u en jij, uit 
een kerk die leger wordt, maar zich ook vernieuwt. Ze lieten ons 
in hun hart kijken. Ze deelden hun twijfels en tegenslagen, maar 
ook hun moed en geloof. Ze deelden vooral wie de God voor hen is. 
Ze hielpen ons nadenken over wat écht belangrijk is. Over hoe we 
ons geloof kunnen vasthouden in een werelddeel waar het vooral 
draait om wat je hebt en kunt en om hoe anderen over je denken. 

Iets teruggeven aan Maik, Vianney, Ariel, Peter, Ziza, Damian, Inka, 
Eralda, Frieder, Ian, Erges, Damien, Anna en Esat? Aan de gemeen-
ten waar ze bij horen en het land waar ze wonen? Dat kan! De 
komende tijd kunt u op verschillende manieren met christenen uit 
Europa kennismaken, met hen meeleven en hen steunen.

• Bid voor zoekers en christenen in Europa. De gebedskalender 
van de GZB kan hierbij helpen.

• Lees de verhalen over gemeentestichting in Europa in Alle 
Volken. Alle Volken is gratis voor GZB-leden: www.gzb.nl/
ikwordlid.

• Kom naar onze thema-activiteiten of doe mee. Kijk hiervoor 
op de volgende pagina van dit boekje.

• Steun het zendingswerk in Europa door een gift over te 
maken op NL91 INGB 0690 7624 45. 

• Kijk voor meer informatie over het GZB-jaarthema over 
Europa, onze uitgaven, activiteiten en projecten op 
www.gzb.nl/europa.

Meer lezen van ds. Niek Tramper? Bij uitgeverij Boekencentrum zijn 
verschillende bijbelstudieboeken van zijn hand verschenen: 

• Psalmen - Dicht bij God wonen (5e druk)
• Daniël - Durf te vertrouwen
• Brieven van Johannes - De rijkdom van het nieuwe leven 

NAWOORD

11 - 25 JUNI Jongerenroadtrip langs gemeenten in Europa, 
reis mee op www.missionontheroad.nl

SEPTEMBER Themanummer 2 Alle Volken over zending in 
Europa

11 NOVEMBER GZB-tienerevent, kijk op gzb.nl/tienerevent

18 & 19 NOVEMBER
Muzikale reis door de kerk van Europa, 
i.s.m. The Psalm Project (Katwijk en Ede)
Voor meer informatie en kaarten: 
gzb.nl/muziekavonden

FEBRUARI 2017 Debatavond over geloven in Europa

1 & 8 APRIL 2017

13 & 20 MEI 2017

Sponsorloop Kamperveen en omgeving 
Ridderkerk

Sponsorloop in Veenendaal en Hilversum

12 MEI - 20 MEI Vrouwen-voor-vrouwenreis naar Albanië
Kijk op gzb.nl/vrouwenreis

AGENDA



Eind augustus verschijnt Breder, langer, 
dieper, hoger. In dit boekje delen 
christenen uit andere culturen hun geloof. 
Hun ervaringen worden gecombineerd 
met een bijbelgedeelte en gespreksvragen. 
Zo bevat dit boekje tien momenten om 
persoonlijk of als kring met broeders en 
zusters overal vandaan meer te leren over 
wie God is. Het boekje kost € 9,90 en is in 
de voorverkoop al bij de GZB te bestellen. 
Levering in de 1e week van september.

BIJBELSTUDIEBOEKJE 
VOOR KRINGEN

onder redactie van iwan dekker & 
mathilde schouwstra

breder
langer
dieper
hoger
Tien bijbelstudies uit Gods wereldwijde kerk

b o e k e n c e n t r u m

Bestel nu Ave!
De nieuwe Ave gaat over 
vakantie en staat weer vol met 
verhalen en ideeën uit de lan-
den waar wij werken. In deze 
Ave geven zendingswerkers 
toeristische tips die je in geen 
enkele vakantiegids tegen-
komt, lees je ervaringen van 
vrouwen die vaak alleen reizen 
en krijg je inspirerende ideeën 
voor vakantiezondagen.

www.gzb.nl/ave

Dit vakantiebijbelstudieboekje is gratis voor leden en 
donateurs van de GZB. Een kleine gift voor ons vakantie-
project is meer dan welkom!

Geef een kind in Kosovo, Albanië, Frankrijk, Tsjechië of 
België een onvergetelijk vakantiebijbelkamp!

Uw bijdrage is welkom op NL91 INGB 0690 7624 45 o.v.v. 
vakantieproject GZB. Hartelijk dank! 

Een kleine 
gift voor 
een groot 
doel






