
 

 

 

  

 

“Is dit niet het vasten dat ik verkies: dat u de boeien van de 

goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk 

ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u 

elk juk breekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie 

hongerlijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, 

dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt en dat u zich voor 

eigen vlees en bloed niet verbergt?  

- Jesaja 58: 6-7 - 

 

Prioriteit 
Wat telt voor jou het meest? 



“PRIORITEIT” 
 
 
Met dit boekje willen we u oproepen om de 
komende 6 weken wat van uw tijd te 
investeren door met ons mee te doen. De 40-
dagen tijd is traditioneel een tijd van 
bezinning, van vasten, van inkeer als 
voorbereiding op Pasen. Onder ons is vasten 
niet zo heel bekend. Toen wij ons hierin 
verdiepten kwamen we de volgende definitie 
tegen: “Vasten is jezelf iets lichamelijks 
onthouden om God te verheerlijken en om 
dieper met Hem in de Geest te groeien.” 

Wij kennen vasten vaak in relatie met 
eten maar het eigenlijke doel van het vasten 
is om onze ogen af te wenden van allerlei 
dingen van deze wereld (waar we ontzettend 
druk mee zijn) en ons in plaats daarvan op 
God te concentreren. Tijd, prioriteit voor 
God. Alles wat je tijdelijk opgeeft om je beter 
op God te concentreren kan als vasten 
worden beschouwd. 

Maar vasten is meer. Het is niet 
zomaar een eenmalige actie. Het is een 
opofferende, diaconale levensstijl waarbij in 
navolging van Christus de ander centraal 
staat. Dit concept van vasten is dus niet iets 
wat zomaar een dag of 40 dagen duurt. Het is 

een levensstijl waarmee je God en anderen 
dient.  

 
“Is dit niet het vasten dat ik verkies: dat u de 
boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat 
u de banden van het juk ontbindt, dat u de 

onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk 
juk breekt? Is het niet dat u uw brood deelt 

met wie hongerlijdt en de ellendige 
ontheemden een thuis biedt, dat, als u een 
naakte ziet, u hem kleedt en dat u zich voor 

eigen vlees en bloedt niet verbergt?” 
- Jesaja 58: 6-7 - 

 
De komende 6 weken willen we graag met u 
en jou stilstaan bij een aantal thema’s. 
Thema’s waarin onze aandacht wordt 
bepaald bij God en een naaste die we kunnen 
dienen om zo prioriteit te geven aan dat wat 
echt belangrijk is in het leven. 
Een gezegende tijd en alvast een heel 
gezegend Pasen gewenst! 
 

Hartelijke groet, 

2 SERV HGHG  

 

 

2 SERV jeugddiaconaat wil jongeren (en 
ouderen) bewust maken van diaconaat om 
van daaruit in actie te komen in navolging van 
Christus. Dit willen we met elkaar leren door 
anderen en hun problemen zichtbaar maken 
en te benoemen. Zodat we ze werkelijk gaan 
“zien” en het niet alleen blijft bij situaties 
waarvan we vaak wel weten maar verder 
niets mee doen. 
 

PS: Wilt u praktisch ook iets doen dan zou u 
deze periode ook daadwerkelijk kunnen 
vasten (bv door minder te eten, niet te roken, 
geen onnodige aankopen te doen) en 
vervolgens datgene wat u daarmee bespaart 
kunnen schenken aan 1 van doelen die we 
deze weken behandelen. Overigens leert 
Jesaja 58:10 ons “de hongerige te schenken 
wat je zelf nodig hebt” (NBV). 
Dit ter overweging. 
 

U kunt uw bijdrage ook 
overmaken naar  
NL15RABO0395001536 o.v.v. 
jeugdactie met daarbij het 
doel waaraan u graag een gift 
wilt doen. Dan zorgen wij 
ervoor dat dit bij de juiste 
organisatie terecht komt. 



Week 1 

Alles heeft zijn tijd 

 
 
Voor alles is er een vastgestelde tijd en er is 

een tijd voor elk voornemen onder de hemel.  
- Prediker 3: 1-  

 
Best een lastig onderwerp om aan te snijden 
want wie heeft er niet mee te maken? 
Ongemerkt even op je telefoon kijken, 
Facebook checken, mail checken. Bijna 
iedereen voelt zich wel aangesproken en 
weet dat hij/zij misschien wel teveel tijd 
‘verspeelt’ aan deze zinloze tijdsbesteding… 
Altijd als het over tijd gaat komt bij mij het 

bijbelboek 
Prediker naar 
boven. Alles heeft 
zijn tijd. Er is een 
tijd om te 
scheuren en een 
tijd om te 
herstellen. Er is 
een tijd om te 

zwijgen en een tijd om te spreken (Prediker 
3: 7). Best een confronterend stukje en iets 
om even tot je door te laten dringen. We 
willen zoveel doen en onze agenda’s komen 
dagen te kort om alles wat je wilt doen in te 
plannen. De moeite waard om Prediker 
hoofdstuk 3 in zijn geheel nog eens door te 
lezen en met elkaar te overdenken. Welk vers 
spreekt je het meeste aan? Dat de tijd zo snel 
gaat? Laat eens op je inwerken en wordt je 
eens bewust van de tijd die je normaal op je 
mobiel, de tv of internet doorbrengt.   
 

Wist je dat… 
 9.8 miljoen Nederlanders gebruik 

maken van what’s app? 
 Vrouwelijke internetgebruikers maken 

meer gebruik van social media, namelijk 
76% van de vrouwen tegenover 72% van 
de mannen? 

 We gemiddeld 221 keer per dag op onze 
smartphone kijken? 

 Het licht van de mobiel ons slaapritme 
verstoort? 

 Kinderen gemiddeld  Bidden of zingen 
5 uur per dag               
achter een  
scherm zitten? 

 

 

 

Uitdagingen voor jong & oud: 
 Kijk ’s een avond geen tv maar doe 

spelletjes met elkaar 
 Maak eens een praatje met iemand in de 

straat die je normaal bijna nooit spreekt 
 Praat in de lunchpauze met iemand die 

je niet goed kent 
 

Kinderen 
Wat hierboven staat is voor jullie nog een 

beetje moeilijk allemaal. Maar we zijn jullie 

niet vergeten! Het is belangrijk om even tijd 

te nemen om God te danken dat je naar 

school mocht gaan of met je vriendjes en 

vriendinnetjes mocht spelen. Kun je 

hieronder op de klok invullen hoe laat je altijd 

met je papa of mama in de Bijbel leest? En 

hoe laat zeg je je slaapgebedje op? Denk je 

dat papa en mama je meer moeten helpen 

met lezen en bidden? 

Vul hieronder eens de tijd in en als je het 

moeilijk vindt mag je aan iemand vragen om 

je te helpen. 

     Voorlezen 
 



Week 2 

Voedselverspilling 
 

 

 

En toen zij verzadigd waren, zei Hij tegen zijn 
discipelen: Verzamel de overgebleven 
stukken, zodat  er niets verloren gaat.  

–Johannes 6:12- 
 
Voedselverspilling, wie gooit er wel eens eten 
weg? Oeps, over de datum; of kliekjes die de 
vuilnisbak in gaan; of fruit dat nét te lang is 
blijven liggen en niet meer eetbaar is. Dit 
klinkt misschien wel herkenbaar in onze oren.  

In Nederland gooien we per jaar met 

zijn allen ruim 2 miljard kilo aan voedsel 

weg. 
 

Dit wordt niet alleen 
door personen 
gedaan maar ook 
door bedrijven, 

bijvoorbeeld 
supermarkten en  

restaurants. Omgerekend zouden we per 
persoon in Nederland gemiddeld ongeveer 
135 kg/jaar aan voedsel weggooien. Het zou 
gaan om een bedrag van totaal 2,6 miljard 
euro. Dit is omgerekend per persoon zo’n 150 
Euro. Hoeveel mensen in de wereld kunnen 
we wel niet helpen met dit bedrag? Kan 
hongersnood dan verleden tijd worden?  

 

Wist je dat… 
 Met een kwart van het in Europa en de 

VS verspilde eten, iedereen die op dit 
moment voedseltekort heeft gevoed 
zou kunnen worden? 

 Wereldwijd volgens de 
wereldvoedselorganisatie van de 
Verenigde Naties (FAO) voor 1,3 miljard 
ton aan eten weggegooid wordt? In dit 
getal zijn etensresten als schillen en 
pitten niet eens meegerekend.  

 Deze verspilling betekent dat 28 procent 
van de landbouwgrond wordt gebruikt 
om voedsel te verbouwen dat 
uiteindelijk wordt weggegooid? Dat ook 
nog eens gepaard gaat met een 
vergeefse uitstoot van CO2? 

 Het weggegooide voedsel in totaal 
jaarlijks 565 miljard Euro waard is? 

 

 

Uitdagingen voor jong & oud, hoe kunnen 

we slimmer omgaan met ons voedsel: 
 Boodschappenlijstjes helpen bij het 

bewuster kopen van producten. Dit 
voorkomt dat er per ongeluk dubbele 
producten worden gekocht. 

 Houd de voorraadkast bij en voorkom 
dat het over de datum gaat.  

 Maak een goede inschatting van de 
benodigde hoeveelheid voedsel per 
keer bij het bereiden van het eten, zodat 
er geen kliekjes over blijven. Of eet de 
kliekjes een andere keer op. 

 Hebt u een huisdier, misschien lust deze 
ook wel wat restjes.  

 Ook strenge eisen aan het uiterlijk van 
producten zorgt er voor dat er een deel 
wordt weggegooid. Denk aan misvormd 
of te klein fruit. 
Misschien moeten we 
wat minder kritisch 
worden over de vorm van 
het product. 

 

 
Kinderen 
Doe je test op voetafdruktest.wnf.nl en 

bepaal hoeveel aardbollen jij nodig heb als 

iedereen zal leven zoals jij. Het gaat hier 

niet alleen om voedselverspilling maar ook 

over ander milieu onderwerpen zoals 

energie en wonen. 

Websites 
www.kliekipedia.nl 

www.kromkommer.com 

http://www.kliekipedia.nl/


Week 3 
    Armoede 

 

 

Al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot 
levensonderhoud van de armen, (...) maar had 

de liefde niet, het baatte mij niets. 
- 1 Korinthe 13:3 -  

 
Armoede, kennen we dat wel echt? Een leven 
zonder basisbehoeften. Je hebt geen kleren, 
misschien een paar lompen, eten moet je op de 
dag zelf maar tegenkomen en geld om te 
betalen heb je al helemaal niet. Geen 
onderwijs, geen gezondheidszorg. Als je ziek 
bent moet je het zelf oplossen. En dit geldt dan 
niet alleen voor jou, 
maar voor heel het 
dorp en zelfs de hele 
regio. En dan komt er 
op een dag een 
vrachtwagen het dorp 
binnen gereden. 
Wanneer de laadklep 
open gaat zie je dat 
heel de vrachtwagen 
vol zit met spullen: 

eten, drinken, kleren en medicijnen. Je weet 
niet waar het vandaan komt, maar je bent wel 
ontzettend dankbaar.  
 
Op een plek hier ver vandaan zit een moeder 
aan de keukentafel het huishoudgeld te tellen. 
Nauwelijks genoeg om alle rekeningen te 
betalen. En er moet ook nog gegeten worden. 
De kleren beginnen zichtbaar te slijten. O ja, 
over twee weken is één van de kinderen jarig. 
Zal er dan nog genoeg geld over zijn voor een 
mooi cadeau? 

Gelukkig zijn er in dit land organisaties 
die deze mensen helpen en hen van kleren, 
eten en drinken voorzien. Die moeten ze 
natuurlijk wel krijgen, als ze deze willen 
uitdelen. Daarom zijn er een aantal uitdagingen 
voor deze week. Maar, wanneer je wat geeft, 
denk dan aan de mensen aan wie je het geeft!  
Geef uit liefde. 
 

Wist je dat... 
 Er in Hardinxveld-Giessendam 120 

mensen afhankelijk zijn van de 
voedselbank. 

 In Nederland 1,2 miljoen mensen onder 
de armoedegrens leven. 

 
 
Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw 
linkerhand niet weten wat uw rechterhand 

doet.  
- Mattheüs 6:3 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitdagingen 
 Maak je uitgavenpatroon zichtbaar door 

deze op te schrijven. Zijn alle dingen echt 
noodzakelijk? Zo niet, spaar dit bedrag 
tot het einde van de week.  

 Geef iets weg wat je zelf nodig hebt.  
 Koop een aantal houdbare dagelijkse 

boodschappen en geef deze aan de 
voedselbank.  

 Spit de kledingkast eens goed door. Zijn 
er kleren die je al lang niet meer hebt 
gedragen? Doneer ze aan de 
kledingbank. Mensen die kleding nodig 
hebben zullen hier erg blij mee zijn. 

 Al en sponsorkind overwogen? Schrijf  en 
ontvang brieven van hem/haar en zie 
wat een klein bedrag voor een mens kan 
teweegbrengen. 

 

Kinderen 
Er zijn kinderen die bijna niets te eten 

hebben, omdat hun papa en mama geen 

geld hebben.  

Geef jij wat van het zakgeld dat je deze 

week krijgt aan hen? 

Je kunt ook zoveel mogelijk lege flessen 

verzamelen en die inleveren bij de 

supermarkt voor statiegeld. Met dit geld 

kan er nog meer eten gekocht worden! 



Week 4 
   Wat is mijn geloof (mij) waard  
 
 

Laat je niet verblinden 
God is echt te vinden 
Juist in de woestijn 

Is het zo heerlijk om dichtbij Hem te zijn 

Laat je niet verslaan 
God is maar 1 gebed bij je vandaan! 

 
Deze week staan we stil bij christenvervolging. 
In een recent Open Doors magazine las ik het 
verhaal van Martijn. 

Tijdens een reis naar Egypte kreeg hij 
de spiegel voorgehouden door vervolgde 
christenen en hij stelde zichzelf de vraag: 
“Wat zou ik doen als ik mijn dochtertje zou 
moeten opgeven vanwege mijn geloof.” Deze 
vraag trof me, wat zou ik doen, wat is mijn 
geloof mij waard en hoe laat ik dit zien? 

Ik moest denken aan een tekst uit 
Romeinen 8:19 “de schepping ziet er 
reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie 
Gods kinderen zijn”. In hetzelfde magazine 
stond ook een uitspraak van pastor Michael Yat 
uit Soedan. Na maanden van gevangenschap 

kwam hij vrij. “Zoek niet naar een reden van je 
lijden”, zegt hij. “Richt je op het feit dat Christus 
je nooit zal verlaten.” Veel vervolgde 
christenen zijn heel radicaal, geworteld in 
Christus. Zijn wij ook zo radicaal? 

In de 40 dagen tijd worden we speciaal 
opgeroepen om ons op God te richten. Vasten 
is een tijd van inkeer. Hoe kunnen wij laten zien 
dat we kinderen van God zijn?  
 

En Mijn volk, waarover Mijn Naam is 
uitgeroepen in ootmoed buigt en bidt, en zij 
Mijn aangezicht zoeken, (…) zal ik vanuit de 
hemel horen, hun zonden vergeven en hun 

land genezen. 
- 2 Kronieken 7:14 - 

Wist u dat: 
 1 op de elf christenen momenteel wordt 

vervolgd. 
 Uitspraak van een vervolgde christen: 

“Waarom God toelaat dat wij hier zo 
worden vervolgd? Om jullie in de vrije 
wereld te leren wat radicaal geloof is” 
Ze kunnen mij alles afnemen maar niet 
mijn geloof. 

 Lijden dat met blijdschap wordt gedragen, 
meer mensen bekeert dan preken. 

 Persoonlijke confrontatie: Je wordt 
vervolgd als je uitgesproken bent over het 
volgen van Jezus Christus. Stille christenen 
zijn geen doelwit. Christen in Nederland 
moeten niet op eieren lopen, maar zich 
uitspreken en overtuigd zijn,                           

ook al heeft dat een prijs” (aldus Ruud 
Kraan – directeur Open Doors). 

Kinderen 
Niet overal is het gewoon om zondag naar de 
kerk te gaan. Sommige mensen en kinderen 
moeten dit heel stiekem en voorzichtig doen. 
Toch zijn deze mensen vaak helemaal niet bang 
en vertrouwen ze juist heel erg op God. Praat 
hier eens met papa en/of mama over en maak 
eens een mooie tekening of brief. Veel 
kinderen vinden het ontzettend fijn om post te 
krijgen en te merken dat christenen op de 
wereld aan ze denken. Het geeft ze weer moed 
om te blijven geloven en vertrouwen. PS: kijk 
ook eens op www.stefweb.nl, hier vind je o.a. 
filmpjes, strips, knutselwerkjes en nog veel 
meer.                

                          Uitdagingen voor jong & oud: 
 Schrijf deze week eens een brief 

of kaart als bemoediging naar 
een vervolgde christen. 

 Bid (Bid voor ons”. Dat is vaak 
het eerste dat vervolgde christen 
vragen. Zij kennen het belang 
van gebed uit eigen ervaring).  

 Kijk ook eens op 
https://www.opendoors.nl/verv
olgdechristenen/wat-past-bij-
mij/ of www.sdok.nl 
 

 

http://www.sdok.nl/


Week 5 

  Gelukzoekers!? 
 

 

 

U kent ze wel: van die mensen die hierheen 
vluchten zonder dat het echt nodig is. Vaak 
zijn ze moslim en nemen ze hun religie en 
gewoontes mee. Eén van die gebruiken is de 
Ramadan,  De vastenmaand van moslims, u 
heeft er vast wel eens over gehoord. Nu kunt 
u veel van deze “gelukzoekers” vinden, maar 
vasten dat kunnen ze! Ik denk dat wij er nog 
een behoorlijk puntje aan kunnen zuigen.  
 

- Jezus leert ons ook vasten -  
Lees Mattheüs 6 vs 16 t/m 18 er maar eens 

op na. 
 
Het is nogal een 
verschil met de 
ramadan wat Jezus 
hier leert.  
 
 

Kort gezegd: laat niemand merken dat je 
vast, je Vader weet het, dat is genoeg. Hij ziet 
dat je tijd apart zet, eten laat staan of wat dan 
ook om Hem te dienen. Uit liefde omdat Hij 
ons eerst lief had. Wat een geluk hebben we 
gevonden als we zo met God mogen om 
gaan. Misschien is dat wel het echte geluk 
waar veel moslims naar op zoek zijn….. 
 
 

Even wat feitjes op een rij over moslims 
 Er wonen bijna een miljoen moslims in 

Nederland. 
 Moslims hebben vereisten in hun 

geloof: de zogenaamde zuilen van de 
islam. Dat zijn: 5x per dag bidden, op 
bedevaart naar Mekka (hadj) en vasten 
in de 9e maand ramadan. Alleen geloven 
in Allah, Mohammed zijn profeet en in 
de Koran. Als laatste moeten ze ook 
aalmoezen geven. 

 In de koran vind je opmerkelijke 
parallellen met de Bijbel. 

 Moslims geloven ook in Jezus 
maar dan als profeet. Ze 
noemen hem Isa. 

 Het draait er in de Islam 
vooral om Allah te behagen, 
je komt er op de oordeelsdag 
pas achter of dat genoeg 
was… 

Uitdaging 
Probeer deze week eens schroom of 
misschien wel vooroordelen opzij te zetten 
en stap eens op een moslim af en maak een 
praatje met die persoon. Wie is hij/zij, wat 
voor een gezin, enz. 
 
Misschien kunt u (na een paar gesprekken) 
eens proberen het over het geloof te hebben. 
(Misschien kunnen bovenstaande weetjes u 
helpen) 
 
Zet deze week tijd apart  
om te bidden voor moslims.  
 

 

Kinderen 
Er wonen bij jou in de buurt ook vast wel 

kinderen die niet uit Nederland komen of 

misschien zit er wel iemand bij je in de klas. 

 

Probeer eens om erachter te komen waar 

dat jongetje dat meisje vandaan komt, wat 

ze raar en wat ze juist heel leuk aan 

Nederland vinden. Je kunt vast veel van 

elkaar leren!!! 



 Week 6 
   Eerlijk is eerlijk! 

 

 

Het is alweer 154 jaar geleden dat in 
Nederland de slavernij werd afgeschaft. 
Reden voor een feestje zou je denken! Maar 
als we verder kijken blijkt dat we de 
vlaggetjes in de kast kunnen laten liggen. 
Slavernij is nog steeds een probleem; 
momenteel worden er zo’n 100 miljoen 
slaven dagelijks afgebeuld en dit aantal groeit 
wereldwijd nog steeds.  

Ook wij hebben daar ons aandeel in. 
Denk maar eens aan de chocolade die wij 
eten; veelal geproduceerd door kindslaven in 
West-Afrika. En onze kleding en schoenen; 
gemaakt door slaven in India of Pakistan.  

 

Wanneer ik probeer me voor te 

stellen wat God moet denken wanneer 

hij dit ziet dan schaam ik me diep.  

 
 

Armoede ontstaat niet zomaar ‐ het is vaak 
een gevolg van hoe rijken en machtigen met 
hun medemensen omgaan! Daarom wordt in 
de Bijbel armoede vaak in één adem 
genoemd met onrecht. Lees Jesaja 58:1-10 
maar eens met elkaar. Ga maar na: God 
heeft een samenleving voor ogen waarin 
niemand tekort komt, en geeft allerlei regels 
die hierop zijn gericht. Als er dan toch niet 
genoeg is voor iedereen, betekent dat dat wij 
als mens iets niet goed doen! 

 

Maar wat kan ik dan doen? 
 Niet meer kleding en andere 

voorwerpen kopen dan je nodig hebt.  
 In een winkel vragen onder welke 

omstandigheden de kleding gemaakt 
wordt. Hoe meer mensen ernaar 
vragen, hoe sneller ze er iets aan doen. 

 Fair trade producten kopen. Denk hierbij 
aan etenswaren, maar ook aan kleding 
of schoenen.  
 

 

 

Kijk- en winkeltips: 
         www.eerlijkwinkelen.nl 
         www.shoptoms.nl 
         www.rankabrand.nl 

 
 

Ideetje! 
Koop een paar schoenen van Toms. Voor elk 
paar schoenen dat jij koopt geven ze een paar 
schoenen aan een kind in een 
ontwikkelingsland. Kijk eens op de site voor 
de andere leuke initiatieven die ze hebben! 
 
 
 

Rank-a-brand bekijkt alle merken in 
Nederland en kijkt hoe eerlijk hun 
productiemethoden zijn. Winkels krijgen dan 
een score van A t/m E. Helaas heeft nog geen 
enkele modeketen in Nederland een A of een 
B-score verdiend. Dit betekent dat de drie 
winkels met een C-score de beste keuze zijn. 

Hoera voor de H&M, C&A en Zara! 

 

Kinderen 
Wij kunnen met zijn alles iets doen aan de 

slavernij als meer mensen ervan weten! Hou 

jij je spreekbeurt erover? Of trakteer je een 

keertje op fair trade fruit op school? 

Wil je zelf nog meer weten? Kijk dan 

deze aflevering van schooltv:  

http://www.schooltv.nl/video/de-slavernij-

junior-afl6-kinderen/ 

http://www.eerlijkwinkelen.nl/
http://www.shoptoms.nl/
http://www.rankabrand.nl/

