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Zonnestralen
arkmission
vakantiebijbelgids

De zomer is een genot voor al onze zintuigen. We ruiken de bloe-
men, we zien de zon en we voelen de warmte van haar stralen op 
onze huid. Het seizoen waar velen van ons zo naar hebben uitge-
keken is eindelijk aangebroken. In de vakantie hebben we de tijd 
om daar extra van te genieten. De Vakantiebijbelgids helpt daar-
bij met Bijbelteksten en overdenkingen die te maken hebben met 
één van Gods meest geweldige kunstwerken: de zon.

De Vakantiebijbelgids is een uitgave van Ark Mission.

Ark Mission vertelt het verhaal van de Bijbel aan mensen die het 
het hardst nodig hebben. Aan de eenzame, de gevangene, de 
zieke, de vluchteling en de arme. Wij geloven dat de Bijbel een 
boodschap heeft van liefde, hoop en vergeving. Op een aanspre-
kende manier geven wij dat vorm in projecten en producten in 
binnen- en buitenland.

 www.arkmission.nl
 info@arkmission.nl
 035 647 45 00
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Voorwoord

Vrijwel elk najaar word ik wel een keer overvallen door een gevoel van 
neerslachtigheid. Dan voel ik me lusteloos en zie de dingen somber in. 
Een tijdlang had ik niet zo door hoe dat kwam. Tot ik het patroon begon te 
herkennen: meestal gebeurt het in zo’n echte herfstweek waarin het hele 
dagen achter elkaar regent, de dagen al kort zijn geworden en de zon zich 
niet laat zien. Ik ontdekte bovendien dat ik niet de enige ben – heel veel 
mensen hebben last van zo’n winterdip.

Het goede nieuws is dat er een eenvoudige remedie is: licht. Licht zorgt 
voor balans en voor nieuwe energie. En dus is er zelfs speciale lichtthera-
pie tegen de winterdip.

Die behoefte aan licht is vast waarom de meeste mensen meer van de zo-
mer houden dan van de winter. Wie geniet er nou niet van de eerste zon-
nestralen in de vroege lente en van de zon op je gezicht terwijl je nog een 
dikke jas aanhebt?

De zon is ook een prachtig beeld van degene die het Licht zelf is. Wat 
de zon voor ons lijf is, is God voor onze geest. Hij geeft vreugde, nieuwe 
kracht en leven.

Deze Vakantiebijbelgids draait helemaal om de zonnestralen die we van 
Hem ontvangen en mogen doorgeven. Ik hoop dat u daar net zo van geniet 
als van de zon die ook deze zomer ongetwijfeld het leven lichter maakt. 
Veel leesplezier!

Mark de Boer 
Directeur Stichting Ark Mission

Colofon
De Vakantiebijbelgids wordt jaarlijks verspreid ter inspiratie voor de vakantie. De Bijbeltek-

sten zijn met toestemming ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling (2004), © Nederlands 

Bijbelgenootschap, tenzij anders vermeld. Geschreven door Lianne Post. ©2019 Ark Mission
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Zonnestralen

Je moet er in de zomer vroeg voor opstaan, maar ze is eigenlijk altijd de 
moeite waard: de zonsopkomst. Of je nu vanaf het strand het eerste licht 
over de horizon ziet piepen of in een kerk de eerste stralen van de dag door 
een glas-in-loodraam ziet vallen, het geeft je altijd het gevoel dat je iets 
bijzonders meemaakt. Want hoewel er niets gewoners is dan de zon die 
elke dag weer opkomt en ondergaat, toch is er tegelijk iets wonderlijks aan 
het verschijnen en weer verdwijnen van de zon.

Deze Vakantiebijbelgids wil je meenemen in de verwondering over dat grote 
licht dat zijn stralen overal op aarde verspreidt. In dat licht zien we veel 
terug van ons eigen Licht, het licht voor de wereld: Jezus. Hij schijnt ons 
bij, Hij verwarmt ons, en Hij nodigt ons uit om Zijn licht en warmte door 
te geven aan anderen.

De vaste onderdelen van de dagelijkse bijdragen zijn te herkennen aan de 
icoontjes:

  Bijbeltekst

  om over na te denken

  gebed

Ark Mission wenst je een fijne vakantie!

arkmission
vakantiebijbelgids
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Week 1 
Licht 

Dag 1
Genieten

Om over na te denken 
Waar geniet jij het meest van in de 
zomer? Waar keek je naar uit toen 
het winter was?

Gebed 
Dank U, Vader, voor het 
licht van de zon.

Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de 
ogen om de zon te zien!
Prediker 11:7

Eindelijk, zomer! Je hebt er mis-
schien wel van gedroomd toen het 
in de winter koud en grijs was, en 
de dagen kort waren. Velen van  
ons kijken dan reikhalzend uit  
naar het moment dat de eerste 
knoppen weer in de bomen komen 
en de lampen niet meer zo vroeg 
aan hoeven. Het is licht wanneer 
je ’s ochtends opstaat, en licht 
wanneer je aan tafel zit voor het 
avondeten. Heerlijk!

Prediker moedigt ons aan om er 
vooral van te genieten wanneer de 
zon er is. Er zijn donkere dagen in 
overvloed – vergeet daarom niet 
om oog te hebben voor de dagen 
van het licht. Wanneer je die op 
waarde schat en er met je hele hart 
van geniet, helpt dat je door de 
donkerdere periodes heen.

Dat geldt niet alleen voor de wisse-
ling van de seizoenen in de natuur, 
maar ook voor de seizoenen in ons 
leven. Zeker, licht moet vanzelf 
weer plaatsmaken voor donker. 
Maar wanneer het licht is, geniet 
er dan van. Geniet van geluk, ge-
zondheid en vrolijkheid. Dank God 
voor al het goede.
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Week 1
Licht 

Dag 2
 Het licht  

volgen

Gebed 
Here Jezus, licht voor de 
wereld, geef ons het licht 
dat leven geeft.

Om over na te denken 
Heb je weleens geprobeerd om in 
het donker je weg te vinden? Hoe 
ging dat?

Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt 
loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft 
licht dat leven geeft.
Johannes 8:12

Als je weleens gekampeerd hebt, 
weet je hoe handig het is om een 
goede zaklamp te hebben. Zonder 
zaklamp kan een nachtelijke tocht 
naar het toiletgebouw een inge-
wikkelde onderneming zijn.

‘Hoe kom ik uit mijn slaapzak?’ 
‘Waar is de rits van de tent?’ 
‘Au, dat was een scheerlijn!’

Zonder licht zouden we hopeloos 
verdwalen en ons pijnlijk stoten. 
Zo is het ook in ons dagelijks leven. 
Je kunt op de tast zelf wat proberen 
te vinden, maar op een zeker mo-
ment kom je er dan achter dat je de 
weg niet meer weet. Ergens onder- 
weg heb je een verkeerde keuze 
gemaakt – een afslag gemist of een 
doodlopend pad gekozen.

Juist in de vakantie, wanneer je  
je dagelijks leven wat los kunt  
laten, kun je daar zomaar oog voor 
krijgen. Je realiseert je dat je weer 
terug wilt naar de bron, naar het 
licht dat leven geeft.

Neem daarom deze weken eens 
rustig de tijd om te bekijken waar 
je staat en waar je naartoe wilt. Dat 
mag je doen in het vertrouwen dat 
God je bij zal schijnen. Doordat Hij 
ons het licht gegeven heeft, hoeven 
we niet te verdwalen of ons in het 
donker te stoten aan allerlei obsta-
kels. Want de lichtbron die we heb-
ben is onuitputtelijk en helderder 
dan welke zaklamp dan ook.
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Week 1 
Licht 

Dag 3
Gloed

Aan het ene einde van de hemel komt hij op, 
aan het andere einde voltooit hij zijn loop, 
niets blijft voor zijn gloed verborgen.
Psalm 19:7

In veel culturen en religies is er 
een groot respect voor de zon. Er 
zijn eeuwenoude verhalen over een 
zonnegod die elke dag een tocht 
maakt door de hemel, om ’s avonds 
weer in de oceaan te verdwijnen. 
David gebruikt in Psalm 19 een-
zelfde beeld voor de zon: ‘een 
jonge bruidegom die het bruidsbed 
verlaat, een held die vrolijk voort-
rent op zijn weg.’ (vers 6)

Maar er is één groot verschil: David 
beschrijft de zon als een creatie 
van God en als een getuigenis van 
zijn glorie. Hij begint zijn lied met 
de woorden:

De hemel verhaalt van Gods 
majesteit, 
het uitspansel roemt het werk 
van zijn handen, 
de dag zegt het voort aan de 
dag die komt, 
de nacht vertelt het door aan  
de volgende nacht. 
(Psalm 19:2-3)

Voor David verwijzen de aarde, de 
hemel en de hemellichamen alle-
maal naar Gods grootheid. En zoals 
niets of niemand aan de gloed van 
de zon kan ontsnappen, zo kan ook 
Gods majesteit niemand ontgaan. 
Hij schijnt en Hij straalt; alles om 
ons heen getuigt van Hem.

Gebed
Vader, open onze ogen 
zodat wij Uw grootheid 
zien in de schepping om 
ons heen.

Om over na te denken
Waar zie jij tekenen van Gods 
grootheid? Hoe zie jij Gods majes-
teit in Zijn schepping?

‘De hemel verhaalt van Gods majesteit’
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Week 1
Licht 

Dag 4
De bron

… want bij u is de bron van het leven, 
door úw licht zien wij licht.
Psalm 36:10

Voor veel mensen is het een ge-
liefd beeld wanneer ze de Tour de 
France kijken: grote velden met 
zonnebloemen, die allemaal met 
hun hoofd dezelfde kant op staan. 
Gericht naar het licht.

Het is niet alleen een mooi plaatje, 
dat licht is ook noodzakelijk. Bo-
men, dieren en mensen, alles wat 
leeft is ervan afhankelijk. Zonder 
licht groeien bloemen en planten 
niet, en is er geen ritme in de na-
tuur. Niet voor niets is de eerste 
uitspraak die God doet in Genesis: 
‘Er moet licht komen.’ (Genesis 
1:3) Pas als er licht is, kan er leven 
zijn.

In de Bijbel worden leven en licht 
vaak in één adem genoemd. Zo 
schrijft Johannes aan het begin van 
zijn evangelie: ‘In het Woord was 
leven en het leven was het licht 
voor de mensen.’ (Johannes 1:4) 
En eerder deze week lazen we al 
dat Jezus over zichzelf zegt dat wie 
Hem volgt het licht heeft dat leven 
geeft.

Licht geeft leven. Als wij ons rich-
ten op de Schepper van al het licht 
en Hem leren kennen, ontdekken 
we ook steeds meer wat het in-
houdt om ten volle te leven. We 
leven dan dicht bij Hem. ‘Zend uw 
licht en uw waarheid, laten zij mij 
geleiden … naar de plaats waar u 
woont.’ (Psalm 43:3)

Gebed
God, help ons om gericht 
te zijn op Uw licht en Uw 
waarheid.

Om over na te denken
Wat betekent het voor jou om ten 
volle te leven? Hoe doe je dat?
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Ga de weg van de kinderen van het licht. Het 
licht brengt goedheid voort en  gerechtigheid  en 
waarheid.
Efeziërs 5:8b-9

Week 1 
Licht 

Dag 5
Goedheid

Heb je weleens een grottentocht 
gemaakt? In Limburg, in de Arden-
nen of elders? Het is fascinerend 
om te zien welke bijzondere vor-
men er kunnen ontstaan wanneer 
water en steen eeuwenlang hun 
gang kunnen gaan. Maar na een 
tijdje is de tocht weer voorbij. Je 
komt bij de uitgang en stapt naar 
buiten, de grot uit.

Je stapt naar het licht toe … en dan 
moet je vaak wel even met je ogen 
knipperen. Was de zon net ook al 
zo fel? Bijna krijg je de neiging om 
weer naar binnen te gaan.

Het kan soms wel fijner lijken om 
in de schemering te blijven. Dan 
sta je niet zo in de schijnwerpers 

en je ogen hoeven het felle licht 
niet te verdragen. Maar tegelijk is 
zo’n donkere plek, zo’n grot, niet 
echt aantrekkelijk. Het is er muf 
en vochtig, en je kunt er zomaar 
verdwalen.

In Efeziërs 5 zijn de dingen die 
met het donker geassocieerd wor-
den ook niet aantrekkelijk: slechte 
verlangens, grove taal, hebzucht 
– het hoort allemaal niet bij Gods 
koninkrijk. Paulus moedigt dan ook 
aan om de duisternis te ontmas-
keren en vol overtuiging voor het 
licht te kiezen. Dat levert iets heel 
anders op: goedheid, gerechtigheid 
en waarheid. Stap in het licht, het 
is de moeite waard.

Om over na te denken 
Welke eigenschappen en bezig-
heden passen volgens jou bij het 
donker? En welke bij het licht?

Gebed 
Vader, dank U dat wij bij 
U mogen horen als kin-
deren van het licht.
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Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en 
slechte mensen en laat het regenen over recht-
vaardigen en onrechtvaardigen.

Matteüs 5:45

Week 1
Licht 

Dag 6
Goed en slecht

Het weer is een geliefd gespreks-
onderwerp. Of we nu in de rij staan 
voor de kassa, op de bus wachten 
of een verjaardag vieren, we praten 
er maar al te graag over. Te warm, 
te koud, te nat, te droog, er is altijd 
wel wat met het weer. Tijdens  
zulke gesprekjes kom je er vaak 
achter dat ‘mooi weer’ voor iede- 
reen iets anders inhoudt. De één  
is helemaal in zijn element in  
tropische temperaturen, terwijl de 
ander geniet van een flinke herfst-
storm.

Maar stel je nu eens voor dat ie-
dereen het weer zou krijgen dat hij 
of zij verdiende. Heb je je broertje 
gepest of geroddeld over een col-
lega, dan gaat de zon voor jou niet 

op. En heb je juist iemand op weg 
geholpen of heb je veel in je  
Bijbel gelezen, dan mag je met 
volle teugen genieten van precies 
de hoeveelheid zon en regen waar 
jij dol op bent.

Het zou één grote chaos worden. 
En dat niet alleen: je zou de hele 
dag bang zijn om gestraft te wor-
den met een donderwolk of met 
een benauwende hitte. Gelukkig 
is God niet zo. Hij geeft iedereen 
regen en zonneschijn, ongeacht 
je prestaties of tekortkomingen. 
En Hij vraagt ons om diezelfde 
instelling te hebben naar anderen 
toe. Mildheid, vergeving en liefde – 
voor iedereen, ook voor wie jou in 
de kou heeft laten staan.

Om over na te denken 
Wat betekent het voor jou dat God 
aan iedereen evenveel van zijn 
goedheid geeft? Wat zegt dat over 
Hem?

Gebed 
Vader, help ons om  
onvoorwaardelijk lief te 
hebben.
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Van u is de dag, van u is de nacht, 
u hebt maan en zon een vaste plaats gegeven …
Psalm 74:16

Week 1 
Licht 

Dag 7
Een vaste plaats

Wat doe jij met je telefoon wanneer 
je op vakantie gaat? Neem je hem 
mee of laat je hem thuis? En als 
je hem meeneemt, hoe gebruik je 
hem dan?

Met de technologie die we tot onze 
beschikking hebben is het leven 
een stuk eenvoudiger geworden: je 
kan met een paar bewegingen van 
je vingers het weerbericht vinden, 
routes instellen, menukaarten be-
kijken en ondertussen je vakantie-
foto’s delen. Je hebt alle informatie 
binnen handbereik. Ideaal!

Maar datzelfde gemak kan ook 
nadelen hebben. Je hebt slechts een 
paar seconden nodig om toch even 
je werkmail te openen of om te 
zien dat er iets mis is gegaan met 
de tandartsverzekering. Voor je het 
weet is je hoofd alweer bij de dage-

lijkse sores, terwijl je met je lijf op 
een mooie vakantieplek bent.

Het kan daarom goed zijn om je 
telefoon en je dagelijkse verplich-
tingen een vaste plek te geven. De 
orde die God heeft aangebracht 
in de schepping kan je daarbij in-
spireren: Hij bepaalde wat bij de 
dag hoort en wat bij de nacht, Hij 
gaf de zon en de maan hun eigen 
plaats. Dat geeft zekerheid en hou-
vast.

Probeer het maar eens uit, juist 
in de vakantietijd. Bedenk wat bij 
werk of school hoort, en wat bij 
vakantie. Bedenk wat bij dagelijkse 
verplichtingen hoort, en wat bij 
ontspanning. Juist die orde geeft je 
veel vrijheid.

Om over na te denken 
Hoe ga jij in de vakantie om 
met je telefoon en je dagelijkse 
verplichtingen? Op welke ma-
nier vind jij rust?

Gebed 
Heer, dank U voor de orde 
die U geeft in de schepping. 
Leer ons om orde aan te 
brengen in ons eigen leven.
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Hij is als een stralende morgenzon 
die na de regens opkomt aan een wolkeloze 
hemel 
en met zijn warmte het jonge groen laat  
opschieten.
2 Samuel 23:4

Week 2 
Warmte

Dag 1
Jong groen

Er zijn mensen die alleen al met 
hun aanwezigheid ervoor kunnen 
zorgen dat hun directe omgeving 
er lichter uitziet en warmer aan-
voelt. Wanneer ergens een gespan-
nen sfeer hangt, kunnen zij met 
een enkel woord de spanning uit 
de lucht te halen. En als ze zien 
dat het met iemand niet goed gaat, 
weten ze precies de juiste toon te 
vinden om diegene te bemoedigen.

Het is heerlijk om zulke mensen 
als collega, vriend(in) of reisgenoot 
te hebben. Ze verrijken je leven, ze 
verwarmen je hart. Ze zijn er niet 
in eerste instantie uit op eigen- 
belang, maar ze zijn erop gericht 
om hun omgeving te laten opleven.

Vraag deze mensen naar hun  
geheim, en ze zullen je vaak ver-
tellen dat zij zich op hun beurt ook 
laten voeden en inspireren. Hun 
warmte halen ze niet uit zichzelf, 
ze laten zich verwarmen door een 
bron. Voor grote leiders zoals ko-
ning David is God die bron. Aan het 
einde van zijn leven zegt hij: ‘Op 
zijn hulp kan ik me verlaten, wat 
mij dierbaar is laat hij gedijen.’  
(2 Samuel 23:5)

Stel je vertrouwen op God, net als 
David. Dan zul ook jij worden als 
een stralende zon. Je zult je om-
geving verwarmen en om jou heen 
zal jong groen opschieten; mensen 
zullen groeien en bloeien. 

Om over na te denken 
Wie is in jouw omgeving als een 
stralende zon? Heb je diegene 
daar weleens voor bedankt?

Gebed 
Vader, U bent het middel-
punt van ons bestaan.  
Verwarm ons met Uw liefde.

‘Hij is als een stralende morgenzon’
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Kijk niet op mij neer omdat ik donker ben, 
omdat de zon mij heeft gebrand.
Hooglied 1:6

Week 2 
Warmte 

Dag 2
Zonnebrand

‘Jij hebt een lekker kleurtje, waar 
ben je geweest?’

Een zongebruinde huid is voor ons 
vaak een goed teken: het laat zien 
dat je buiten bent geweest, dat je 
mooi weer hebt gehad, en dat je 
misschien wel naar een geweldige 
vakantiebestemming bent geweest. 
Sommigen stellen aan het einde 
van de dag trots vast dat het con-
trast tussen hun onbedekte huid 
en hun bedekte huid nóg groter is 
geworden.

In veel culturen is dat heel anders. 
Een gebruinde huid betekent dan 
dat je overdag in de brandende zon 
moet werken en dat je dus blijkbaar 
niet bepaald rijk bent. Het betekent 
dat je weinig tijd hebt om met je 
uiterlijk bezig te zijn, omdat je je 

vooral moet inspannen om in je 
eerste levensbehoeften te voorzien.

In beide gevallen worden er  
allerlei conclusies verbonden  
aan een oppervlakkig lichaams-
kenmerk. Maar als je doorvraagt 
kom je er misschien achter dat  
iemand deze zomer niet op  
vakantie kon gaan door een  
moeilijke thuissituatie, of door  
alle zongebruinde lichamen wordt 
herinnerd aan de gevaren van al 
die zonnekracht. 

Dat betekent niet dat je niet zou 
mogen genieten van de zon op je 
huid. Maar het is wel goed om  
verder te kijken dan alleen een  
lekker kleurtje. Wat gaat daar- 
achter schuil, wat is iemands  
verhaal?

Om over na te denken 
Welke conclusies verbind jij 
aan iemands uiterlijk? Hoe 
zou je hier bewuster mee 
kunnen omgaan?

Gebed 
Dank U, Heer, dat U verder kijkt 
dan ons uiterlijk. Leer ons om 
werkelijk oog te hebben voor de 
mensen om ons heen.

arkBWvakantiegids0219.indd   13 19-03-19   14:10



En als u omhoog kijkt en de zon, de maan en de 
sterren ziet, al die lichten aan de hemel,  
laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te 
knielen …
Deuteronomium 4:19

Week 2 
Warmte 

Dag 3
Zonaanbidders

Er zijn hotels waar in de ochtend 
een ware strijd losbarst. Nog vóór 
het ontbijt proberen de gasten 
alvast de beste ligstoel te reser- 
veren, zodat ze zeker weten dat ze 
de rest van de dag een goed plekje 
hebben. Ze willen met hun lichaam 
elk mogelijk straaltje opvangen, en 
dus brengen ze hun dag door met 
gestrekte armen en benen – uitge-
strekt naar de zon.

Misschien ben jij niet zo’n zon- 
aanbidder, maar heb je wel iets 
anders waar je je met je hele  
lichaam naar uitstrekt: een bepaalde 
vakantiebestemming, een baan of 
een telefoon die je heel graag wilt 
hebben. Zo’n verlangen kan je in 
de loop van de tijd steeds meer in 

beslag gaan nemen. Je maakt je 
geluk afhankelijk van dat ene ding. 
Als ik die reis maar kan maken, als 
ik die promotie maar krijg, als ik 
maar genoeg spaar, dan … dan zal 
ik echt gelukkig zijn.

Wanneer je daar zo in opgaat, kun 
je zomaar vergeten om je uit te 
strekken naar wat echt belangrijk 
is. Of beter: naar Wie echt belang-
rijk is. God waarschuwt het volk 
Israël telkens weer tegen de ver-
leiding van afgodenverering. Of 
het nu gaat om het vergoddelijken 
van aardse wezens of van hemel-
lichamen, God spoort de mensen 
telkens weer aan om Hem niet uit 
het oog te verliezen. Alleen Hij kan 
echt gelukkig maken.

Om over na te denken 
Welke dingen kunnen jou soms 
afleiden van God? Wanneer zou je 
dit zien als afgodenverering?

Gebed 
Heilige Geest, wijs ons 
telkens weer op wat echt 
belangrijk is.
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… en toen de zon opkwam verschroeide het 
jonge groen, en omdat het geen wortel had 
droogde het uit.
Marcus 4:6

Week 2 
Warmte 

Dag 4
Wortelen

Tijdens de droge zomer van vorig 
jaar werden velen van ons zich in-
eens bewust van de keerzijde van 
al die hoge temperaturen en vele 
zonuren. Als het maar lang genoeg 
niet regent, dan raakt ook in Neder- 
land het water op. De bomen laten 
hun bladeren vallen, gazonnetjes 
worden bruin en boeren proberen 
uit alle macht hun oogst te redden. 
Onderzoekers buigen zich over de 
vraag hoe we ons in de toekomst 
beter kunnen voorbereiden op zul-
ke droge periodes.

In je geloof kunnen er ook periodes 
van grote droogte zijn. Misschien 
ervaar je weinig van Gods aan-
wezigheid, of je krijgt moeilijke 
gebeurtenissen te verwerken. Op 

zulke momenten kan je geloof 
onder druk komen te staan. Dat is 
niet vreemd – dat is iets wat hoort 
bij geloven. Het is daarom goed om 
je voor te bereiden op zulke perio-
des en om actief wortel te schieten 
naar God toe.

Dan zul je zijn als de gelovige die 
door Jeremia wordt beschreven: 
‘Gezegend wie op de HEER ver-
trouwt, wiens toeverlaat de HEER 
is. Hij is als een boom geplant aan 
water, zijn wortels reiken tot in de 
rivier. Hij merkt de komst van de 
hitte niet op, zijn bladeren blijven 
altijd groen. Tijden van droogte 
deren hem niet, steeds weer draagt 
hij vrucht.’ (Jeremia 17:7-8)

Om over na te denken 
Hoe ga jij om met periodes van 
droogte in je geloofsleven? Hoe 
zien die eruit voor jou?

Gebed 
Heer, wees bij ons in  
periodes van droogte.  
Beregen ons met Uw zegen.
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En toen de zon opkwam, liet God een  
verzengende wind uit het oosten waaien; de 
zon brandde zo op  Jona’s hoofd dat hij door  
de hitte werd bevangen.
Jona 4:8

Week 2 
Warmte 

Dag 5
Oververhit

Soms heb je van die dagen dat het 
lijkt alsof iedereen iets van je nodig 
heeft. Het is druk op school of op 
je werk, je moet nog bij opa of oma 
langs, er liggen thuis klusjes op 
je te wachten, en eigenlijk hoor je 
ook nog te sporten. Je krijgt het al 
warm als je eraan denkt.

Veel mensen, jong en oud, bezwijken 
onder die druk. Er is niet genoeg 
energie in ons lichaam en niet 
genoeg aandacht in ons hoofd om 
aan alle verwachtingen te voldoen. 
We raken opgebrand. Het is alsof 
er een verschroeiende wind op ons 
hoofd staat en alsof de brandende 
verplichtingen ons geen moment 
met rust laten. Het is een kwestie 
van tijd voordat we dan oververhit 
raken.

Als er dan tegenslagen komen, kun 
je soms de neiging hebben om God 
daarop aan te spreken. ‘Waarom, 
God? Waarom ik?’ Ook Jona richt 
zich met zijn verwijten tot God. Hij 
is woedend omdat de wonderboom 
die hem beschermde tegen de zon, 
plotseling verdwenen is. Maar God 
stelt daar een vraag tegenover: ‘Is 
het terecht dat je zo kwaad bent 
over die plant?’ (Jona 4:9)

In zijn oververhitte toestand vindt 
Jona dat zijn reactie volledig te-
recht is. Maar is zijn hachelijke 
situatie echt aan God te wijten? 
Welke keuzes maakt hij – en welke 
keuzes maak jij?

 
 

Om over na te denken 
Hoe ga jij om met tegen-
slagen en stress? Welke rol 
speelt God daarbij?

Gebed
Vader, help ons om de juiste 
keuzes te maken in ons leven. 
Laat ons rust vinden bij U.
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De HEER is je wachter, 
de HEER is de schaduw 
aan je rechterhand: 
overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden.
Psalm 121:5-6

Week 2 
Warmte 

Dag 6
Schaduw

Wanneer je een lange wandeling 
maakt door de bergen of wanneer je 
onderweg bent naar een vakantie- 
bestemming, kun je soms zomaar 
overvallen worden door het gevoel 
dat je heel klein bent. De bergen 
om je heen, de grote afstand die je 
nog moet afleggen, de brandende 
zon of juist de hevige regen …  
ineens realiseer je je hoe kwetsbaar 
je bent.

Op de momenten dat de gevaren om 
je heen je dreigen te verlammen, 
word je niet alleen bepaald bij je 
eigen kleinheid, maar ook bij de 
grootheid van God. Hij heeft de 
hemel en de aarde gemaakt, Hij is 
sterker dan elke windvlaag en feller 
dan alle zonnestralen bij elkaar. 
En tegelijk is Hij bij elk van ons 
aanwezig. Hij is je Bewaarder, zo 

staat in sommige Bijbelvertalingen. 
Hij beschermt je en Hij gaat met je 
mee, waar je ook bent.

En dreigt de hitte je te verstikken 
en de zon je te verbranden, dan 
is Hij er om je schaduw te geven. 
Als een grote parasol is Hij boven 
je om je beschutting te bieden. Bij 
Hem mag je altijd schuilen, uit- 
rusten en op adem komen. Over-
dag en ’s nachts, alle dagen van je 
leven.

Om over na te denken 
Op welke momenten voel jij je 
klein en kwetsbaar? Hoe kijk 
je op zulke momenten naar 
God?

Gebed
Heer, dank U voor Uw  
bescherming. Bewaar ons  
ook deze dag en deze nacht, 
waar we ook zijn.
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Ze zullen dorst noch honger lijden, 
de zinderende hitte zal hen niet kwellen 
en de zon zal hen niet steken, 
want hij die zich over hen ontfermt,  
zal hen leiden 
en hen naar  waterbronnen  voeren.
Jesaja 49:10

Week 2 
Warmte 

Dag 7
Waterbronnen

Je weet niet meer waar je het  
zoeken moet. Het is al dagen warm 
en je ligt ’s nachts te zweten in je 
bed. Je hebt elke houding al vijf 
keer uitgeprobeerd, maar niets 
helpt. Tot overmaat van ramp 
begint er ook nog een mug om je 
hoofd te zoemen. Alles plakt. Zul 
je toch maar weer opstaan om wat 
water te drinken?

We hebben het in Nederland niet 
zo warm als de Israëlieten toen ze 
door de woestijn trokken, maar 
toch komen we soms in vergelijk- 
bare situaties terecht als zij. We 
zoeken ons geluk op andere plek-
ken dan bij God, of we maken God 
verwijten wanneer Hij zich aan 
onze plannen houdt. Maar wanneer 

we in de problemen komen, dan 
weten we Hem maar al te goed te 
vinden: ‘Waar bent U nu, God?’

In de Bijbel zien we telkens weer 
hoe God zich ondanks alles blijft 
ontfermen over Zijn volk. Hij ver-
geeft hen, Hij verzorgt hen, Hij 
blijft hun de juiste weg wijzen.

God laat Zijn kinderen niet in  
de steek. Te midden van de zinde-
rende hitte van de zomer en van 
ons drukke leven wil Hij ons naar 
waterbronnen leiden. Daar, dicht 
bij Hem, wil Hij ons verkoeling 
geven. Hij roept ons toe: ‘Hierheen! 
Hier is water, voor ieder die dorst 
heeft.’ (Jesaja 55:1)

Om over na te denken 
Waar vind jij verkoeling wanneer 
het warm is? En hoe zou God  
verkoeling kunnen geven in je 
dagelijks leven?

Gebed 
Dank U, Vader, dat U ons 
telkens weer vergeeft en 
verzorgt. Alleen U kunt 
onze dorst lessen.

Kleurplaat
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Kleurplaat

Hoe jong of oud je ook bent, kleuren is altijd heerlijk ontspannend.  
Pak daarom je stiften of kleurpotloden en maak van deze kleurplaat een 
vrolijk geheel.

arkBWvakantiegids0219.indd   19 19-03-19   14:10



Want God, de HEER, is een zon en een  schild. 
Genade  en  glorie  schenkt de HEER, 
zijn weldaden weigert hij niet 
aan wie onbevangen op  weg  gaan.
Psalm 84:12

Hoe bereid jij je voor op een vakan-
tie? Maak je lijstjes zodat je zeker 
weet dat je niets vergeet, of kijk je 
ter plekke wel of je alles bij je hebt? 
Stippel je alle routes van tevoren 
uit, of ga je liever op de bonnefooi?

Voor beide manieren is iets te zeg-
gen: de één geniet van de voorpret 
die hoort bij een uitgebreide voor-
bereiding, terwijl het voor de ander 
heerlijk is om op vakantie even niet 
te hoeven leven volgens allerlei 
vooropgezette plannen. Dan kun 
je zonder tijdschema op weg gaan, 
vrij om te gaan en te staan waar je 

wilt. En omdat je jezelf niet vast-
pint op één bepaald beeld van hoe 
het moet zijn, kun je met een open 
blik je vakantieweken in gaan.

Wanneer je ook tijdens je levens-
reis onbevangen op weg gaat, zal 
God je genade en glorie geven. Je 
onbevangenheid betekent dat je 
openstaat voor zijn plannen, en 
dat anderen aan je kunnen zien dat 
je met God op weg bent. Je laat je 
door Hem beschijnen als de zon 
en je weet je door Hem beschermd 
als door een schild. Daar kan geen 
reisgids tegenop.

Om over na te denken 
Hoe betrek jij God bij je plannen? 
Neem je Hem mee op je levens-
reis?

Gebed 
Heer, wees bij ons tijdens 
onze reis. Geef ons Uw 
licht en Uw bescherming.

Week 3 
Stralen als  

de zon

Dag 1
Onbevangen

 ‘God is een zon en een schild’
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Maar voor jullie die  ontzag  voor mijn naam 
hebben zal de zon stralend opgaan, de zon  
die  gerechtigheid  brengt en genezing in haar  
vleugels draagt.
Maleachi 3:20

Wanneer in het voorjaar de  
koeien weer de wei in mogen,  
maken ze vaak de mooiste spron-
gen. De overgang van de stal naar 
het veld is zo groot dat ze zich even 
geen raad lijken te weten. Ze zien 
er vrolijk uit en ze springen rond 
alsof hun blijdschap te groot is 
voor hun lichaam.

Dat is ook wat er zal gebeuren 
wanneer Gods grote dag aanbreekt. 
Iedereen die God eert en Hem 
liefheeft zal naar buiten komen, 
‘huppelend als kalveren die op stal 
hebben gestaan.’ (Maleachi 3:20) 
Voor hen zal de zon opgaan. Deze 
zon is Jezus, die gerechtigheid en 
genezing brengt. Hij is de stralende 
morgenster die licht en leven geeft. 
(Openbaring 22:16)

Het vooruitzicht van de terugkomst 
van Jezus kan ook je leven van  
vandaag en morgen beïnvloeden.  
Je kunt alvast gaan toeleven naar 
een wereld waarin gerechtigheid, 
genezing, licht en leven de baas 
zijn. Als je daar je aandacht op richt, 
dan zul je steeds meer worden als 
een kalf dat staat te trappelen om 
in het voorjaar de stal uit te mogen, 
het licht tegemoet. Je blijdschap 
over wat komen gaat is te groot 
voor je hart, voor je lichaam. Je kunt 
niet anders dan iets van die vreugde 
uit te stralen naar je omgeving. Je 
wordt zelf een zon, een brenger van 
gerechtigheid en genezing. 

Om over na te denken 
Kijk jij uit naar Jezus’ terug-
komst? Op welke momenten 
is dat verlangen het sterkst?

Gebed 
Jezus, stralende morgenster, 
help ons om ook in onze  
eigen omgeving gerechtigheid 
en genezing te brengen.

Week 3 
Stralen als  

de zon

Dag 2
Blijdschap
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De weg van de rechtvaardigen is stralend als 
de zon, 
die opkomt, hoger klimt, totdat de dag zijn licht 
verspreidt.
Spreuken 4:18

‘Volgens mij moeten we hier naar 
rechts.’ 
- ‘En volgens mij hou jij de kaart 
op zijn kop. We moeten naar links.’

Het is één van de grootste frus-
traties tijdens een autovakantie: 
onenigheid over de te volgen route. 
Ook de komst van navigatie- 
systemen heeft dat niet opgelost. 
Het komt wel een stuk minder vaak 
voor dat mensen de kaart onder-
steboven houden of hem niet meer 
opgevouwen krijgen, maar er is 
alsnog genoeg discussie mogelijk. 
Nemen we wel of niet de toeris- 
tische route, proberen we de  
tolwegen te ontwijken, en moeten 
we nu echt alwéér een plaspauze 
houden?

Het vinden van de juiste weg valt 
niet altijd mee. In de Bijbel lezen 
we daar ook over. Vaak wordt de 
weg van de goddelozen tegenover 
die van de rechtvaardigen gezet – 
de brede tegenover de smalle weg. 
(Matteüs 7:13-14) De brede weg 
is eenvoudig te vinden, maar het 
is er duister. Je struikelt er, en je 
weet niet eens waarover. (Spreuken 
4:19) De smalle weg daarentegen 
is de weg die naar het leven leidt. 
Het kost meer moeite om hem te 
vinden en zijn route ligt soms wat 
minder voor de hand, maar hij is 
zeker de moeite waard. De weg 
leidt omhoog, en tijdens de tocht 
kun je genieten van prachtige  
uitzichten. Je klimt en klimt, net 
zolang tot het licht wordt.

Om over na te denken 
Welke weg kies jij in je  
leven? Waar leidt die weg 
naartoe?

Gebed 
Vader, stuur ons bij wanneer 
we dreigen te verdwalen. Laat 
ons de weg naar het leven zien.

Week 3 
Stralen als  

de zon

Dag 3
Opklimmen
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Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, 
zijn gezicht straalde als de zon en zijn  kleren  
werden wit als het licht.
Matteüs 17:2

Bij een bruiloft of een diploma- 
uitreiking zie je mensen vaak  
stralen van geluk. Even is er intense 
blijdschap, liefde en voldoening. 
De vreugde is van de gezichten af 
te lezen.

Wanneer mensen een ontmoeting 
hebben met God, zie je ze nog meer 
stralen. Toen Mozes met God had 
gesproken, glansde zijn gezicht. 
Hoeveel te meer moet Jezus hebben 
gestraald toen Hij op de berg was! 
Hij straalt als de zon en wordt wit 
als het licht. Voor de leerlingen die 
bij Hem zijn is dit oogverblindend 
en angstaanjagend. Ze vallen op de 
grond en verbergen hun gezicht. 
Maar Jezus raakt hen aan:  

ze hoeven niet bang te zijn. Eens 
zullen zij namelijk ook heel dicht 
bij God zijn. Ze zijn welkom bij 
Hem.

Net zoals Jezus van gedaante ver-
anderde, zo zullen ook wij eens  
van gedaante veranderen. In Gods 
koninkrijk zullen ook wij stralen 
als de zon. (Matteüs 13:43) Ons 
oude lichaam zal vervangen wor- 
den door een lichaam dat net zo 
schitterend is als Jezus’ verheer-
lijkte lichaam. (Filippenzen 3:21) 
Puur, schoon, wit als sneeuw.  
Oogverblindend, maar niet angst-
aanjagend. We zijn welkom bij 
Hem.

Om over na te denken 
Bij welke gelegenheden heb 
jij mensen zien stralen? En 
waar ga jij zelf van stralen?

Gebed 
Jezus, dank U dat U zo dicht 
bij ons mensen bent gekomen. 
Was ons wit als sneeuw.

Week 3 
Stralen als  

de zon

Dag 4
Glans
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Leg je leven in de handen van de HEER, 
vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: 
het recht zal dagen als het morgenlicht, 

de  gerechtigheid  stralen als de mid-
dagzon.
Psalm 37:5-6
Stel dat je één ding zou mogen 
wensen, wat zou dat dan zijn? Geld 
of een mooie vakantie, gezondheid 
of geluk, vriendschap of liefde?

Toen God deze keuze gaf aan  
koning Salomo, gaf die een 
opvallend antwoord: ‘Schenk uw 
dienaar een opmerkzame geest, 
zodat ik uw volk kan besturen en 
onderscheid kan maken tussen 
goed en kwaad. Want hoe zou ik 
anders recht kunnen spreken over 
dit immense volk van u?’  
(1 Koningen 3:9)

Salomo kiest voor wijsheid en  
onderscheidingsvermogen. Hij wil 
een rechtvaardige leider zijn.  
Gerechtigheid gaat voor hem boven 
alles. En omdat hij daarvoor kiest, 
geeft God hem allerlei goeds op 
de koop toe: rijkdom, roem en een 
lang leven.

Recht en gerechtigheid, dat is ook 
wat God belooft aan iedereen die op 
Hem vertrouwt. Hij zal het voor je 
opnemen, Hij zal je recht doen. En 
dat is nog maar het begin. Wanneer 
recht en gerechtigheid hun licht 
laten schijnen, dan wordt nog veel 
meer van Gods goedheid zichtbaar. 
‘Zoek eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, dan zullen al 

Om over na te denken 
Wat is gerechtigheid volgens 
jou? Hoe ga jij om met  
onrecht in jouw omgeving?

Gebed 
Rechtvaardige Vader, geef 
ons wijsheid en inzicht om 
onderscheid te kunnen maken 
tussen goed en kwaad.

Week 3 
Stralen als  

de zon

Dag 5
Gerechtigheid
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die andere dingen je erbij gegeven worden.’ 
(Matteüs 6:33)

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die 

boven op een berg ligt, kan niet ver-
borgen blijven.
Matteüs 5:14
Tijdens lange zomeravonden is 
het heerlijk om tot laat buiten te 
blijven. Het wordt heel langzaam 
donker, maar wanneer het zover is 
zie je hier en daar vanzelf lichtjes 
aangaan. In heuvelachtig gebied is 
dat vaak een bijzonder sprookjes-
achtig gezicht – alsof je kijkt naar 
een bewegend schilderij.

Wanneer je op zo’n avond zelf een 
lamp aandoet, op de camping of in 
de achtertuin, zet je die niet onder 
je stoel of in een kastje. Nee, je 
hangt hem op of je zet hem in het 
zicht, zodat iedereen van het licht 
kan profiteren.

Jezus vertelt ons dat wij ook 
lampen zijn. Elk van ons geeft 

licht, elk op onze eigen manier. 
De een verspreidt een glans van 
vriendelijkheid, de ander van 
enthousiasme. De een vertelt 
en onderwijst, de ander luistert 
en bidt. We hebben allemaal 
zo onze eigen mogelijkheden 
en beperkingen. Maar één ding 
hebben we met elkaar gemeen: 
we verbergen ons niet. We laten 
ons licht zien aan de mensen om 
ons heen, zodat ook zij van onze 
stralen kunnen genieten. Niet 
om vervolgens zelf bewonderd te 
worden, maar om eer te bewijzen 
aan onze Vader.

 

Om over na te denken
Hoe kun jij je licht laten schijnen 
voor de mensen om je heen?

Gebed
Heilige Geest, geef ons de 
moed om ons licht niet te 
verbergen.

Week 3 
Stralen als  

de zon

Dag 6
In het zicht
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Sta op en schitter, je licht is gekomen, 
over jou schijnt de luister van de HEER.
Jesaja 60:1

Week 3 
Stralen als  

de zon

Dag 7
Sta op

Vraag tien mensen wat vakantie 
vieren voor hen betekent, en het 
zou zomaar kunnen dat je tien  
verschillende antwoorden krijgt. 
Luieren of actief bezig zijn, de 
natuur in of juist de stad opzoeken, 
primitief of zo luxe mogelijk, ver 
weg of dichtbij, de keuzes zijn 
eindeloos.

Vraag tien mensen wat geloven 
voor hen betekent, en je zou ook 
heel goed tien verschillende ant-
woorden kunnen krijgen. Maar als 
het goed is, weerspiegelen al die 
antwoorden iets van die ene grote 
God. Over iedereen die ervoor kiest 
om Gods wil te doen, schijnt Zijn 
licht. Zijn heerlijkheid is over elk 
die Hem volgt.

En Hij geeft ieder van ons dezelfde 
opdracht: sta op en schitter! Je leeft 
niet langer in het donker en dat 
mag iedereen zien. Maar zolang je 
onderuitgezakt blijft zitten, valt er 
weinig te schitteren. Daarom roept 
God op tot een actieve houding. Sta 
op, rek je uit, kom in beweging. 
Laat aan anderen zien hoe geweldig 
het is om in het licht te leven.

Vergeet daarbij niet om steeds weer 
de bron van het licht op te zoeken. 
Ook al is het donker om je heen, 
het zal jou niet schaden. ‘Over jou 
schijnt de HEER, zijn luister is bo-
ven jou zichtbaar.’ (Jesaja 60:2)

 

Om over na te denken
Wat betekent geloven voor jou? 
Op welke manier zou jij in  
beweging kunnen komen?

Gebed 
Vader, help ons om op te 
staan. Wij willen schitteren 
voor U.
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Uitstrekken

Bij het schrijven van deze 
Vakantiebijbelgids had ik een 
duidelijk beeld voor ogen van hoe 
de zomer eruit zou zien. Zonnig, 
licht en warm. Dat is ook wel een 
prettig vooruitzicht als je buiten 
vooral grijze luchten ziet en wordt 
weggeblazen door een gure wind.

Tegelijk zit er een gevaar in. Wie 
weet valt de zomer wel tegen en 
wordt het een oer-Hollandse natte 
boel. Dan zit niemand te wachten 
op verhalen over zonaanbidders 
en oververhitting. Dan wil je 
niet worden lastiggevallen met 
gemijmer over een zon die er nu 
juist niet is.

Toch koos ik er bewust voor om 
de zon als uitgangspunt te nemen. 
Want ook al lees je deze gids terwijl 
je de regen op het tentdoek hoort 
tikken of net de barbecue hebt 
afgeblazen omdat het te koud is 
om buiten te zitten, dan nog is het 
de moeite waard om herinnerd te 
worden aan het licht en de warmte 
van de zon.

Ook al voel je haar aanwezigheid 
op dit moment namelijk niet, de 
zon is er wel degelijk. Zo is het ook 
met God. Juist als het lijkt alsof Hij 
er niet is, is het belangrijk om je 
uit te strekken naar Zijn stralen. 
En dan kan het zomaar gebeuren 
dat je, dwars door de regen en 
de donderwolken heen, toch een 
zonnestraaltje ontwaart.

Dat is dan ook wat ik je toewens. 
Niet per se een zinderende zomer, 
maar wel een zomer die vol is van 
zonnestraaltjes – hoe klein ze ook 
zijn.

Lianne Post
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Deze Vakantiebijbelgids is geschreven door Lianne Post. Zij is theoloog  
en freelance projectleider, en is betrokken bij verschillende projecten van 
Ark Mission. In 2018 verhuisde ze samen met haar man naar Ierland.
Lianne is het liefst buiten in weer en wind, houdt van hardlopen en maakt 
graag lange tochten door de bergen. Op haar website blogt ze zowel over 
geloofsonderwerpen als over wat ze tegenkomt wanneer ze onderweg is.

Meer lezen van Lianne Post:

We rennen vaak van afspraak naar afspraak en 
proberen zoveel mogelijk te doen in zo min mo-
gelijk tijd. Tegelijk kent elk van ons een verlangen 
naar innerlijke rust. De tien Bijbelstudies in Van 
stress naar stilte helpen je om te begrijpen wat stilte 
nu werkelijk is. Aan de hand van praktische en crea-
tieve opdrachten ontdek je hoe je, ook in het drukke 
dagelijkse leven, Gods weldadige rust kunt ervaren.

In de Bijbelse breintrainer test je je Bijbelkennis 
met allerlei vragen over het Oude en het Nieuwe 
Testament. De antwoorden staan met een uitleg 
achterop de pagina, zodat je altijd wat bijleert. 
Met een handige ringband om ergens in huis 
neer te zetten.

Bidden in de kring bestaat uit negen Bijbelstudies 
over samen bidden, gebaseerd op het eerder ver-
schenen boek van Jos Douma, Zin in bidden. Aspec-
ten die zoal aan de orde komen, zijn de kracht van 
gebed, voorbede, eenheid en samen luisteren. Het 
boek is geschikt voor kringgebruik, maar ook voor 
zelfstudie.

   www.liannepost.nl            @TheoloogOnderweg

VAN STRESS 
NAAR STILTE
VAN STRESS 

NAAR STILTE
LIANNE POST

10 BIJBELSTUDIES OVER HET VINDEN VAN RUST IN ONS DRUKKE LEVEN
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R U I T R U S T E N D B N

E S E I Z O E N I N N E S

I W H I T T E U A E L S T

S A A O P T T R R A E C N

G R W E E R B E R I C H T

I M S I E E T T L E V E N

D T N T N T S W A T E R C

S E H N I H Z A K L A M P

G C O H I V A K A N T I E

A Z C Z O M E R A V O N D

T S V E R K O E L I N G T

D O R S T U I T Z I C H T

E R Z O N N E S T R A A L

 
UITKOMST:
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Prijzen

Leef je roeping, 
 
Carianne Ros & 
Nelleke de Wit

Geen zorgen  
voor morgen, 

 
Max Lucado 

Tevoorschijn,

Gerald Troost

ACHTERTUIN
BESCHERMING
DORST
GENIETEN
HITTE
LEVEN
REISGIDS
SCHITTEREN
SEIZOEN
STRALEN
UITRUSTEN
UITZICHT
VAKANTIE
VERKOELING
WARMTE
WATER
WEERBERICHT
ZAKLAMP
ZOMERAVOND
ZONNEBRAND
ZONNESTRAAL

Stuur je antwoord vóór 1 september 2019  
naar Ark Mission, Oude Amersfoortseweg 79,  
1213 AC Hilversum. Je kunt de oplossing ook  
mailen naar puzzel@arkmission.nl. Je ontvangt 
dan enkele keren per jaar de nieuwsbrief met  
updates over de projecten van Ark Mission.

Geef aan welke van de drie prijzen je het liefste 
wilt winnen. Vermeld ook je naam en adres.
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Zonnestralen
arkmission
vakantiebijbelgids

De zomer is een genot voor al onze zintuigen. We ruiken de bloe-
men, we zien de zon en we voelen de warmte van haar stralen op 
onze huid. Het seizoen waar velen van ons zo naar hebben uitge-
keken is eindelijk aangebroken. In de vakantie hebben we de tijd 
om daar extra van te genieten. De Vakantiebijbelgids helpt daar-
bij met Bijbelteksten en overdenkingen die te maken hebben met 
één van Gods meest geweldige kunstwerken: de zon.

De Vakantiebijbelgids is een uitgave van Ark Mission.

Ark Mission vertelt het verhaal van de Bijbel aan mensen die het 
het hardst nodig hebben. Aan de eenzame, de gevangene, de 
zieke, de vluchteling en de arme. Wij geloven dat de Bijbel een 
boodschap heeft van liefde, hoop en vergeving. Op een aanspre-
kende manier geven wij dat vorm in projecten en producten in 
binnen- en buitenland.

 www.arkmission.nl
 info@arkmission.nl
 035 647 45 00

arkmission
vakantiebijbelgids

arkmission
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