
 

 

40 dagentijd /Vastentijd zondag 27 maart 2022 
Week 5: Anders omgaan met God 

 

In deze week denken we na over hoe we omgaan met God. Maken we -
genoeg- tijd voor God in ons leven? Niet alleen door op zondag naar de 
kerk te gaan, maar ook tussendoor? 

Sommige mensen bidden elke dag, bijvoorbeeld bij het opstaan, ’s 
avonds voor het slapen gaan of voor het eten. Misschien doe jij dat thuis 
ook wel. Is bidden tijdverspilling, denk je? En zo niet, waar is het goed 
voor? 
 

Je mag altijd dingen vragen aan God, bijvoorbeeld als je een steuntje in de rug nodig hebt bij 
een lastige beslissing of als er iets spannends of verdrietigs gebeurt in je leven. Je kunt zelf 
ook bidden voor een ander, voor een situatie ergens anders (zoals de oorlog in Oekraïne), of 
voor de hele wereld. In de kerk noemen we dat ‘voorbede doen’: bidden voor iemand of iets. 
 
Bedank je God ook wel eens als je blij bent of als er iets goed gegaan is? Neem deze week 
eens de tijd om samen een kaarsje aan te steken en God te bedanken.  
 

 
Anders omgaan met God, onze bron, 
bij wie ook jouw leven ooit begon. 
Anders bidden en dankbaar zijn: 
schep niet op, wees gerust eens klein. 



God...hoe moet ik me die voorstellen..? 

Als mensen aan Jezus vroegen wie God was, ging Jezus geen uitgebreide 
beschrijving geven wat God wel en niet is. Hij vertelde liever verhalen. 
Praten in beelden, in verhalen, in gelijkenissen is de beste manier om iets 
duidelijk te kunnen maken over God. 
 

Een paar bekende gelijkenissen zijn: 

God is als een vader die twee zoons had. De een was braaf en werkte hard, en 
de ander was avontuurlijk en maakte domme keuzes. Hun vader hield van hen 
allebei. 

 
God is als een herder die zijn schaapje kwijt was. Hij had nog 99 schapen 
over, maar hij zocht toch net zo lang totdat hij ook dat ene weggelopen 
schaapje weer terug had gevonden. Anders was de kudde niet compleet. 

 
God is als een vrouw die tien munten had. Eentje rolde er weg, en ze moest 
op haar knieën om hem weer te vinden. Toen ze hem vond, was ze zo blij dat 
ze een groot feest gaf, en iedereen was welkom! 

Kun jij je eigen gelijkenis bedenken?  
 

Je kunt God met je ogen niet zien, toch is 
God er. Het is zoiets als jij beneden op 
straat speelt en je moeder boven de 
kamers opruimt. Jij ziet haar niet, maar je 
weet dat ze er is. En als er iets met jou 
gebeurt, is ze voor je het weet beneden 
om je een knuffel te geven. 
God is zoals de wind, je voelt het wel, 
maar je ziet het niet. 

 

God zou je kunnen vergelijken met elektriciteit. Niemand zal beweren dat elektriciteit 
denkbeeldig is, alleen maar omdat het geen ding is wat je vast kunt pakken. Krachten 
en processen, die werkzaam zijn door het effect dat ze hebben op andere, tastbare 
dingen, zijn net zo ‘echt’ als die dingen zelf. Het is net zoiets als liefde en moed. Je 
kunt ze niet bewaren in een doosje, maar je hebt ze wel, en niemand zal beweren dat 
het niet echt is.  



Om samen over te praten 
 
In de Bergrede (Matteüs 6:25-34) 
vertelt Jezus ons hoe we goed kunnen 
leven. Dat doen we door te bidden, 
uitdelen aan mensen die iets nodig 
hebben, vasten... kun jij in het verhaal 
nog meer dingen ontdekken? 
 
Wat Jezus ons wil leren, is eigenlijk 
heel eenvoudig. Het kan worden 
samengevat in twee regels – God 
liefhebben en anderen liefhebben.  
 
Hoe kun je God liefhebben? 
 
Wat kun je voor anderen doen? 
 
Kun je ook een goed mens zijn zonder 
van God te houden? 
 

 

 
 Samen bidden voor Oekraïne: 
 
 God van vrede, 
 wij kunnen ons nauwelijks voorstellen 
 hoe het voelt als het plotseling oorlog is, 
 maar we zien het op TV: 
 kinderen die pas nog buiten speelden 
 zitten nu in schuilkelders 
 of zijn op de vlucht naar een vreemd land 
 met alleen hun favoriete knuffel in hun hand. 
 Mannen en vrouwen die pas nog naar hun werk gingen 
 en naar de supermarkt 
 hebben nu honger en zijn nu bang. 
 We bidden, God, om vrede. 
 Geweld maakt alleen maar kapot. 
 We bidden, God, voor wie macht hebben: 
 geef hun moed om het goede te doen. 
 We bidden, God, dat er weer liefde mag komen 
 op de plekken waar nu geen liefde is. 

 Amen. 

 



 

 


