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Door Marieke Kruijt

Lees je bijbel

We kregen een hele grote stapel 
post toegestuurd, bedankt jongens 

en meiden! Het was heel moeilijk 
om de allermooiste kleurplaten uit 
te kiezen. Iedereen had zo zijn best 

gedaan. Hieronder staan de winnaars. 
Gefeliciteerd!  

Anna Gerritsen, 7 jaar (Rijssen)
Jedidja Verloop, 5 jaar (Alblasserdam)

Jonathan Fontijn, 5 jaar (Rhenen)
Julia van der Beek, 10 jaar (Oud-Beijerland)

Laura van Berkum, 12 jaar (Elst)
Maarten Baan, 10 jaar (Rijssen)

Mirthe van den Berg, 6 jaar (Scherpenisse)
Pieter Molenaar, 11 jaar (Ede)

Pieter-Jan de Jong, 9 jaar (Kesteren)
Wilke van der Starre, 10 jaar (Benthuizen)

WINNAARS  
KLEURPLAAT 2018-2019

Colofon Verrekijker 2019-2020
Verrekijker verschijnt elk jaar in september/oktober. 
Basisscholen ontvangen dit gratis blad na opgave van het 
gewenste aantal. Voor groep 1 en 2 is er een bouwplaat.

Doel van Woord en Daad
Woord en Daad zet zich in voor kinderen en volwassen 
mensen in ontwikkelingslanden. Dat willen we samen 
met jou doen. Denk aan schoon drinkwater, onderwijs 
en betaald werk. We hopen dat mensen zo voor zichzelf 
kunnen zorgen. Over deze dingen gaat het woord ‘Daad’ 
in onze naam. Het Woord is de Bijbel. Op de scholen waar 
we werken, horen de kinderen over de Heere Jezus.

Info of aanmelding www.woordendaad.nl/scholen 
Inzendingen welkom bij redactie Verrekijker, Woord en 
Daad, Postbus 560, 4200 AN Gorinchem, e-mail: info@
woordendaad.nl.

IBAN NL64 RABO 0385487088
Giften hartelijk welkom! Het jaarverslag is te vinden op 
de website. Woord en Daad is een ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instelling).

Aan dit blad werkten mee
Ineke Brand, Evelien van Everdingen, Nienke Freije, Marieke 
Kruijt, Rina Molenaar, Marlies Moret (hoofdredacteur), 
Jonathan Slingerland, Gerrie Voskuil, Janneke Witzier
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Concept
Deelstra & de Jong

Vormgeving/druk 
BladenMakers Nijkerk/MediaCenter Rotterdam

Oplage
76.990

Overname van artikelen is prima! Graag met  
bronvermelding.
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Misschien heb je familie in het buitenland 

wonen. Je ziet hen niet vaak. Door de grote 

afstand is een bezoek aan hen niet zo makkelijk. 

Dan mail en app je vast weleens of schrijf je een 

brief.

Paulus is op zijn reizen al in veel plaatsen 

geweest, maar nog nooit in Rome. Hij wil daar 

graag heen, maar steeds kon het niet doorgaan. 

Daarom schrijft hij ook een brief aan de 

gemeente in Rome. 

Paulus zegt gelijk in het eerste stukje van zijn 

brief dat hij zich niet schaamt voor het Evangelie. 

Het is de blijde boodschap, die gaat over het 

werk van de Heere. 

Rome is in de tijd van Paulus de grootste stad van 

de wereld, met meer dan een miljoen inwoners. 

Het was niet makkelijk om als christen te leven 

in Rome. Toch komen christenen daar voor hun 

geloof uit. In de brief geeft Paulus hiervoor ook 

een compliment en hij is er de Heere

dankbaar voor. Daarom zegt Paulus ook:

‘Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus’. 

Ook jij mag, als je de kans krijgt, aan anderen 

over de Heere Jezus vertellen. In ons land word je 

daar, zoals  in sommige andere landen, niet voor 

gestraft.  De Heere kan ervoor zorgen dat ook de 

mensen die jij ontmoet Jezus leren kennen.

DE BRIEF VAN 
PAULUS
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Uit ‘Schoolatlas voor Bijbelse 
geschiedenis’ Dr. A. van Deursen, 1940 - 
beschikbaar gesteld door www.kaleo.nl

Lezen: Romeinen 1:1-11

WIST JE DAT...

in Colombia 90 % 
van de mensen 
christelijk is? 

VERWERKINGSOPDRACHT

Zoek op de kaart van de derde 

zendingsreis van Paulus eens 

Korinthe en Rome op. Paulus 

hoorde dat een vrouw uit de 

gemeente van Korinthe naar 

Rome ging. Deze vrouw heette 

Fébe. Paulus gaf de brief aan 

de Romeinen aan haar mee. 

Hoe zou Fébe gereisd hebben? 

Teken dat door middel van 

een lijntje op de kaart. Plaats 

er symbolen bij die laten zien 

welke vervoersmiddelen ze 

heeft gebruikt.

Omcirkel de namen van de 

plaatsen waar ze langs is 

gekomen. Hoe lang denk jij 

dat haar reis nu zou duren? 

(Gebruik gerust Google Maps!)

De derde 
zendingsreis 
van Paulus



Door Marieke Kruijt

Doen!

Voel jij je veilig op school? Fijn! 

In Colombia kun je lang niet in iedere wijk veilig 

over straat. Veel scholen staan in gevaarlijke 

buurten. Daarom is het erg belangrijk dat de 

school zelf een veilige plek is. Een bewaker 

voor de schooldeur en een muur om het 

schoolplein kunnen daarvoor zorgen. Zo 

voelen kinderen zich veilig en daardoor 

lukt het leren veel beter, dat snap je! 

Help jij mee om stenen te verzamelen om 

een muur te bouwen? Vertel je familie, buren 

en bekenden waarom een muur zo belangrijk 

is voor kinderen in Colombia. Vraag hen of 

ze mee willen helpen bouwen door stenen of 

cement te betalen!  

Uitgebouwd? Maak het geld over naar

Stichting Woord en Daad, IBAN: NL64 

RABO 0385 4870 88, o.v.v. Verrekijkeractie 

Onderwijs Colombia. Hartelijk bedankt!

TIP

DOE OOK MEE!DRAAG JIJ OOK 
JE STEENTJE BIJ?

Actie
Door Jonathan Slingerland

GA MEE OP 
REIS EN VERKEN
Colombia

1.   Plaats de hoofdstad van 

Colombia op de kaart en 

schrijf de naam erbij.

2.   Cartagena is een hele mooie 

havenstad van Colombia. 

Plaats deze stad op de kaart.

3.   De stad Medellin is een echte 

vakantiebestemming. Plaats 

ook deze stad op de kaart.

4.   Cali is de op één na grootste 

stad van Colombia en gelegen 

in de vallei van de Cuaca-

rivier. Lukt het jou om ook 

deze stad te vinden?

5.   Teken een lijntje van de 

hoofdstad van Colombia 

naar de stad Cartagena. 

Hoe lang is dit reizen en 

welk vervoersmiddel raden 

jullie aan? Zet deze twee 

antwoorden bij het lijntje. 

(gebruik Google Maps.)

6.   Doe dit ook voor de reis van 

Cartagena naar Medellin.

7.   Welk nationaal park ligt in 

het zuiden van Colombia?

8.   Welke buurlanden heeft 

Colombia?

 Samen met een groepje 

vrienden (je kunt de opdracht 

thuis maken)

 Samen met een groepje 

klasgenoten (je kunt de opdracht 

in de klas maken)

Heb je een doos LEGO 
waar je niet meer mee 

speelt? Geef de mensen die 
geld geven dan een LEGO-
steentje als aandenken!

cement

10 stenen

10 stenen10 stenen

10 stenen10 stenen

cement

cement

10 stenen: € 3,- 
1 zak cement: € 5,- 

WIST JE DAT...

WIST JE DAT...

Colombia in het 
continent Zuid-
Amerika ligt? En 

ongeveer 27 keer 
zo groot is als 

Nederland?

in de 
hoofdstad 

elke zondag 
een autovrije 

dag is?

*

54



Door Rina Molenaar

Met natte ogen staart Gloria naar het briefje: te amo J. 

Als ze haar ogen dicht doet, ziet ze weer de stralende 

ogen die ondeugend naar haar keken toen ze voor het 

eerst het briefje las.

Dat was gisteren in de klas. De meester vroeg de 

wiskundeboeken te pakken. Ze sloeg het boek open bij 

hoofdstuk vijf en vond het briefje. Toen ze om zich heen 

keek, keek ze regelrecht in het gezicht van Jason. Ze 

kreeg een warm gevoel in haar buik. Jason die gewoon 

zei dat hij gek op haar was!

Maar vandaag is alles anders.

‘Jongens en meisjes, we gaan eerst even met elkaar praten.’ 

De meester gaat op het puntje van het bureau zitten en 

trekt een stoel naar zich toe, waar hij zijn voeten op zet. 

‘Wie heeft de posters ook gezien?’, 

vraagt de meester, terwijl hij de klas 

in kijkt.

‘Fernando, vertel eens!’

‘Vanmorgen toen ik naar school liep, 

zag ik de poster met de foto van 

Jason erop. Ze zoeken hem. Mijn 

broer zegt dat Jason lid was van 

rebellengroep Ladrones, maar eruit 

gestapt is. Nu is de groep kwaad en willen ze hem dood.’

Gloria ziet hoe de meester zijn wenkbrauwen optrekt en 

over zijn baard wrijft.

‘De leden van Ladrones hebben de laatste tijd heel veel 

mobieltjes gejat en ze hebben ook plannen om bommen te 

plaatsen. Jack is hun leider. Ik heb hem wel eens gezien op 

de hoek van de straat daar,’ zegt Jimmy en hij wijst door het 

raam naar buiten.

Het is weer even stil.  

Gloria haar maag doet pijn, haar handen zweten. Ze had de 

posters ook gezien, maar als je het nu hoort lijkt het nog 

erger. 

‘Dank je jongens. Jullie weten het allemaal: in deze wijk zijn 

er rebellengroepen. Als je vriend met hen bent, lijkt het 

prima. Zodra je niet meer mee doet met hun activiteiten, 

zoals stelen, dan wordt het gevaarlijk. Jason heeft iets 

dappers gedaan: hij wilde uit deze verkeerde en foute groep 

stappen. Maar nu is hij in gevaar. Daarom proberen we 

hem te helpen en in veiligheid te brengen. Wie kan er nog 

meer iets vertellen over Jason? We hebben zoveel mogelijk 

informatie nodig, zodat juf Cecilia Jason kan helpen.’

Gloria ademt diep in en zet haar handen op de rand van 

haar tafeltje. 

Moet ze nu in de klas alles vertellen 

wat er gebeurd is tussen Jason en 

haar?

Dat is te mooi om zo maar in de klas 

aan iedereen te vertellen.

Gloria kucht en wrijft met haar hand 

over haar zwarte glanzende haar. 

Kijken ze nu allemaal naar haar? 

Weten ze dat ze met Jason bevriend is geraakt?

In de gang loopt iemand op hoge hakken langs het lokaal. 

De stilte lijkt uren te duren.

‘Goed, als verder niemand iets wil vertellen, gaan we 

bidden. God weet waar Jason is en kan voor hem zorgen.’

De meester vouwt zijn handen. Gloria doet hem na en sluit 

haar ogen. De meester bidt met rustige stem. Gloria wordt 

altijd rustig van de stem van de meester. Zeker als hij bidt. 

De morgen gaat traag voorbij. Eerst het Bijbelverhaal; dan 

wiskunde met moeilijke sommen die ze gisteren thuis heeft 

gemaakt. Toen ging het vanzelf en staarde ze tussendoor 

steeds naar het mooie briefje. Nu lijkt het alsof alles moeilijk 

is. Eindelijk gaat de bel voor de pauze.

De lucht is bedekt met wolken, het waait een beetje. Gloria 

trekt de jas van haar schooluniform aan en rent naar buiten. 

Lekker de frisse wind om haar heen. Gloria’s hoofd bonkt en 

haar ogen zijn steeds nat. Hopelijk merken de anderen dat 

niet.

‘Gloria kom, dan gaan we weer het nieuwe dansje oefenen!’ 

Een groepje meiden uit de klas staat al klaar voor het 

nieuwe spel. Gloria schudt haar hoofd: ‘Nee, vandaag even 

niet. Morgen misschien.’

Onder de boom zoekt ze een fijn plekje. Waar is Jason? Dat 

is het enige wat ze wil weten. Ze 

knijpt haar ogen dicht. Nu rollen 

er toch dikke tranen over haar 

wangen. 

De bel schettert in haar oren. Gloria 

gaat weer de klas in.

De dag kruipt voorbij. 

Eindelijk mag ze naar huis. Het heeft 

geregend en de weg is modderig. Ze moet oppassen dat ze 

niet uitglijdt. Binnen vijf minuten is ze thuis, maar het liefst 

zou ze dat kleine stukje met haar ogen dicht willen lopen. 

Op houten palen en tegen de muren van de huizen hangen 

posters met het lachende gezicht van Jason. Onder zijn 

gezicht de dikke zwarte letters: ‘Gezocht, Jason. Beloning 3 

miljoen Peso’. 

‘Hola Gloria, mama heeft eten voor je in de keuken gezet. 

Ze moet de hele avond werken.’ De buurvrouw staat in de 

deuropening en loopt al naar haar toe.

‘Goed, hoor. Ik ga zo eten en vroeg naar bed. Ik ben moe. 

Gracias!’ 

Gloria rent het huis in en smijt de tas in de 

hoek. Heerlijk alleen, geen gepraat om 

haar heen. Het mooie geheim dat zij met 

Jason heeft, houdt ze lekker voor zichzelf. 

Niemand hoeft het te weten!

De volgende dag loopt Gloria weer naar 

school. ‘Dag lieverd!’ Mama geeft haar een 

dikke kus en zwaait nog een 

keer naar haar. Het heeft de 

hele nacht geregend. Gloria 

heeft het tikken gehoord. 

Toen mama gisteravond laat 

thuis kwam, heeft ze nog even 

met mama gekletst. Al snel viel 

mama in een diepe slaap. Gloria kon niet 

slapen. Jason, Jason, Jason. Waar is hij nu? Leeft hij nog? Zou 

ze hem ooit nog zien? Ze draait zich nog een keer om naar 

mams die bij de deur van het huis staat.

Dan glibbert ze verder over de modderweg. De posters 

van Jason aan de kant van de weg zijn half verscheurd. 

Sommige zijn niet meer leesbaar en liggen op de grond.

Gloria voelt haar ogen weer nat worden. 

‘Ha Gloria, lekker geslapen?’

Gloria kijkt in het lieve gezicht van juf 

Cecilia. Juf Cecilia kent ze goed. De juf 

brengt wel eens bezoekjes thuis. Ze kent 

iedereen in de wijk.

‘Eh… ja. Ja wel’. 

Nu niet lang in het gezicht van juf Cecilia 

kijken, want dan gaat ze huilen.

‘Nou dat komt er niet zo zeker uit. Maakte 

de regen je wakker?’ Cecilia pakt haar hand vast en trekt 

haar even tegen zich aan.

Dan barst Gloria in huilen uit. 

Cecilia zegt niks en wrijft over haar rug.

‘Kom mee. We lopen naar school en dan gaan we even op 

mijn kamer praten. Niet hier op straat.’

Gloria wrijft haar ogen droog en loopt in een waas tussen de 

joelende kinderen door, achter juf Cecilia aan. 

‘Ik neem Gloria even mee,’ zegt Cecilia tegen de meester als 

ze langs het klaslokaal lopen. De meester steekt zijn duim in 

de lucht. 

Gloria gaat zitten op de luie stoel. De lekkerste 

stoel van de school. 

Juf Cecilia pakt een glas water en een 

zakdoekje. Gloria snuit haar neus, droogt haar 

tranen en neemt een slok water. 

‘Waarom huilde je?’

Gloria haalt haar schouders op.

‘Niks. Laat maar, het is al bijna over.’

Verhaal

Waar is Jason? 

Dat is het enige 

wat ze wil weten.

Nu is de groep 

kwaad en willen 

ze hem dood.

EN EEN NARE POSTEREen lief briefje

WIST JE DAT...

Colombia genoemd is 
naar Columbus, de man 
die Amerika ontdekte, 

maar dat dezelfde 
Columbus nooit in 

Colombia is geweest? 
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Juf Cecilia glimlacht en kijkt haar aan.

Het is stil. Gloria kijkt in naar juf Cecilia. Bij Cecilia ga 

je altijd praten, ook al was je het niet van plan. ‘Gloria, 

Jason is toch jouw vriend?’

Gloria slaat haar ogen neer en zucht diep. 

‘Je weet dat je mij alles kan 

vertellen. Vertel eens wat je 

van Jason weet. Ik maak me 

zorgen en jij volgens mij ook.’

Cecilia pakt de hand van Gloria 

en knijpt erin.

Na een diepe zucht begint 

Gloria met haar verhaal. Ze 

vertelt juf Cecilia alles. Hoe 

Jason afgelopen zondag voor 

het eerst met haar mee naar de 

kerk ging. Hoe mooi hij de preek van de dominee vond 

over Jezus die aan het kruis stierf voor mensen en 

kinderen. Hoe de dominee daarna met Jason en Gloria 

praatte. Dat Jason toen vertelde hoe bang hij was, 

omdat hij als lid van Ladrones nare dingen moest doen 

die hij helemaal niet wilde. Hoe Jack hem bedreigde 

met allerlei straffen.

‘En nu wil Jack hem dood maken. Alleen maar omdat 

Jason gezegd heeft dat hij niet meer wil meewerken 

met Ladrones. Ik ben zo bang dat ze hem vinden en 

doden. Jason is mijn vriend. Hij wil later als we groot 

zijn met me trouwen,’ fluistert Gloria.

Dat laatste heeft ze nog aan niemand verteld, maar 

aan juf Cecilia kun je alles vertellen. Die lacht je nooit 

uit. Cecilia glimlacht en trekt Gloria even tegen zich 

aan.  

‘Gloria, weet Jack dat jij bevriend bent met Jason? 

Heeft Jason wel eens iets verteld aan Jack over jou?’ 

Juf Cecilia kijkt haar met donkere ogen aan. 

Gloria schudt hard haar hoofd. ‘Nee, dat zou Jason 

nooit doen. Hij vertelde me dat hij nooit iets tegen 

Jack vertelt over school of zijn vrienden op school. 

Veel te gevaarlijk.’

‘Gelukkig!’, zucht Cecilia.

‘Ladrones is zeker een hele 

gevaarlijke groep. Zorg dat 

je er nooit iets mee te maken 

krijgt. Jason heeft domme 

dingen gedaan. Dat weet hij 

ook. Ik kan er nu niets over 

zeggen, maar als ik nieuws 

over hem heb laat ik het je 

weten. En nu: hup naar de 

klas!’

Gloria rent naar het klaslokaal. 

De meester is bezig met het Bijbelverhaal. Stil kruipt 

ze op haar plekje. Elke keer als Cecilia voorbij loopt, 

houdt Gloria haar adem in. Maar steeds loopt Cecilia 

voorbij. 

‘Gloria, kom eens!’ Cecilia wenkt haar op het plein 

terwijl ze meespeelt met een potje basketbal.

Gloria rent naar Cecilia. Is er nieuws van Jason? Ze kijkt 

naar het gezicht van Cecilia, maar die zegt niks.

‘Kom mee naar mijn kamer.’

Gloria weet niet hoe snel ze naar het kamertje toe 

moet lopen. Ze kijkt gespannen naar het gezicht van 

de juf. 

‘Jason en zijn moeder en zusje zijn veilig! We hebben 

ze op een veilige plek gebracht. Niemand weet ervan.’

Gloria vliegt juf Cecilia om haar nek. Ze sluit haar ogen 

als Cecilia haar in haar armen sluit. ‘Kan ik hem snel 

zien?’ fluistert Gloria.

Cecilia strijkt haar over haar haar. 

‘We gaan het zo snel mogelijk proberen. 

Droom er maar van. En nu gauw naar de 

klas en proberen op te letten!’ Gloria lacht 

en rent snel de gang door. 

Na een diepe zucht  

begint Gloria met haar  

verhaal. Ze vertelt juf 

Cecilia alles.

WIST JE DAT...

naast Spaans nog 70 
verschillende talen 

gesproken worden door 
inheemse volkeren?8


