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VO O R W O O R D

Yes, je hebt de eindstreep gehaald! Je bent klaar met de basisschool en 
je kunt naar een volgende school. Je zet een grote stap. Gefeliciteerd! 
Je zult merken dat het op de middelbare school heel anders gaat. Je 
wordt steeds zelfstandiger en moet zelf keuzes gaan maken. Gelukkig 
hoef je dat niet alleen te doen, God is bij je!
Er staan in dit boekje zeventig korte stukjes. Ze gaan over jou en de 
veranderingen die je te wachten staan. Echt een dagboekje voor een 
brugger.  
Je kunt elke dag een stukje lezen, bijvoorbeeld voor je gaat slapen. 
Onder elk stukje staat een bijbeltekst die je kunt opzoeken. Bijvoorbeeld 
in je eigen favoriete bijbel, of op je telefoon ( je kunt ook een bijbelapp 
downloaden). Ik hoop dat je veel in de Bijbel leest. Het is zo’n mooi boek. 
Ik weet zelf nog hoe spannend het was om naar de middelbare school te 
gaan. Vooral de reis naar school was wennen. In het begin was ik moe 
omdat ik ver moest fietsen. En in de winter was het koud! Maar toen ik 
gewend was, wilde ik niet meer terug naar de basisschool. 
Ik wens je veel succes en Gods zegen op je nieuwe school!

Pieter Both



Juf Margreet, meester Theo, meester Richard en meester Jorgen, 
bedankt voor de tips bij het schrijven van dit boekje. 



N I C E

Je bent van de basisschool af!
Nice.
Na acht jaar is het tijd voor een nieuw begin.
Nice.
Nu is het vakantie!
Nice.
De eindmusical ging vast goed.
Nice.
Als God deze wereld maakt, zegt Hij na elk onderdeel dat het nice is. 
God maakt het licht, kijkt er nog een keer naar en zegt dan: Het is nice. 
En zo gaat het maar door. Ook als bijvoorbeeld de vissen en vogels 
worden gemaakt. God ziet ze zwemmen en vliegen en zegt: nice. 
Dat betekent dat deze wereld mooi is om in te wonen. Gods wereld is 
een goede wereld. Jij staat op het punt om op een nieuwe manier Gods 
wereld te gaan ontdekken nu je naar de middelbare school gaat. 
Dat is nice.

Genesis 1:3-9 



Heb vertrouwen 

in de jongeren, 

geef ze een kans 

en ze zullen 

je verrassen.

Kofi Anan, voormalig 
secretaris-generaal van de VS
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D E  A A R D E  I S  B I J N A  O P

Deze wereld is prachtig gemaakt door God. Maar er is één aarde, dus 
we moeten er zuinig op zijn. Dat gaat niet goed: de temperatuur stijgt, er 
komen steeds minder verschillende dieren, er zijn steeds vaker 
overstromingen en de zee verandert in een grote plastic soep. 
De wetenschappers zijn het erover eens dat er een belangrijke reden 
voor is: de manier waarop mensen omgaan met de wereld. We moeten 
dingen veranderen, maar wat? Geen vlees eten, maar dat is zo lekker! 
Minder met het vliegtuig, maar dat is zo makkelijk. Geen plastic 
gebruiken, maar dat is zo handig. 
Ik maak me er weleens zorgen over. Zijn er straks nog wel tijgers in het 
wild? Gaan delen van Nederland overstromen? Is er wel genoeg eten 
voor iedereen? God heeft de wereld mooi gemaakt, maar mensen maken 
er een zootje van. Misschien lig jij er weleens wakker van. Wij moeten 
met elkaar zuinig zijn op de aarde, want hij is van God en ook de 
komende generaties moeten er wonen. Iedereen kan iets doen om de 
aarde mooi te houden. Denk aan bijvoorbeeld korter douchen en geen 
spullen op straat gooien. Als iedereen dat een beetje doet, is het samen 
heel veel. Wat doe jij?

Genesis 1:1-4 



G A M E  OV E R

Mag jij net zo veel gamen als je wilt? Of hebben je ouders gezegd dat je 
maar beperkte schermtijd hebt? Misschien zijn ze wel bang dat je nooit 
meer buiten speelt, omdat je het liefst achter een scherm zit. Waarom is 
gamen zo leuk? Ik denk dat het komt doordat je de baas bent. Jij bepaalt 
hoe je personage loopt of beweegt. Jij kiest waar hij zich verstopt, of juist 
in de aanval gaat. Daarnaast is gamen leuk omdat je het vaak samen 
doet. Je hebt makkelijk contact als je een spel aan het spelen bent. 
Gamen lijkt daarin wel een beetje op hoe God de wereld heeft gemaakt. 
Toen God de hemel en de aarde bedacht en vervolgens ervoor zorgde 
dat die er ook kwam, deed Hij dat op dezelfde manier als jij gamet. 
Wat God wilde, gebeurde. De Bijbel zegt dat God iets zei, en precies zo 
ontstonden de dingen. Daarnaast heeft God de wereld zo gemaakt dat 
mensen met elkaar contact hebben. Precies dat wat jij doet als je achter 
je spelcomputer zit.
Als God de wereld heeft gemaakt, zegt Hij bij alles dat het zo mooi is 
geworden. Deze wereld is mooi door God gemaakt. Dat gaat vast 
weleens anders als jij gamet. Dan verlies je het spel en moet je opnieuw 
beginnen. Dat is minder mooi. 

Genesis 1:11-19
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J O N G E N S  E N  M E I S J E S

In groep 8 wordt op veel scholen in de les gepraat over jongens en 
meisjes, liefde en seks. Dat weet je vast nog wel, want dat zijn leuke en 
spannende lessen. Iedereen moet wel een keertje lachen. Soms omdat 
het grappig is, maar ook omdat het spannend is of dat je je een beetje 
schaamt. Het is ingewikkeld: jongen of meisje zijn met alle gevoelens die 
daarbij komen. Wat kun je verliefd zijn op iemand. Zo erg dat je aan niets 
anders meer kunt denken. Wat kun je verdrietig zijn als het niet 
wederzijds is. Wat is het mooi dat we verliefd kunnen worden, maar het 
is tegelijk een heel gedoe. 
God heeft de mensen gemaakt, staat in de Bijbel. Ook staat er bij dat 
God de mens mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt. Vrouwen en 
mannen zijn dus even belangrijk (best raar hoe dat niet door iedereen zo 
wordt beleefd). Het is Gods idee en plan dat de wereld op te delen is in 
mannen en vrouwen. God houdt kennelijk van verschillen en de 
aantrekkingskracht tussen mannen en vrouwen. Het is toch wel het 
mooiste wat er is: verliefd worden en op die momenten door het leven 
fladderen en denken dat je de hele wereld aankan. Het is een cadeautje 
van God. 

Genesis 1:26-28



Een tiener 

voorlichting geven 

is zoiets 

als een vis 

in bad doen. 
Arnold H. Glasgow, ondernemer
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D A N K  U  W E L !

God heeft de hele wereld gemaakt. Zonder God zou de wereld er niet 
zijn. Hij heeft niet alleen de natuur gemaakt, maar alles wat er is voert 
terug op wat God heeft gemaakt. Zo is jouw telefoon natuurlijk in een 
fabriek gemaakt. Maar de grondstoffen komen uit de natuur. En dat het 
apparaat werkt komt door de natuurwetten die God in de natuur heeft 
gelegd. Een mooi idee dat ook jouw telefoon op een bepaalde manier 
door God is gemaakt. 
Als God ons heeft gemaakt, is het logisch om van Hem te houden en 
Hem te bedanken. Hij heeft ons het leven gegeven. Zonder Hem konden 
we niet eens bestaan. Het is dus normaal om in God te geloven. Hij is 
onze bedenker en maker. God is teleurgesteld als wij Hem vergeten. 
Dan is het net alsof je een groot en mooi cadeau krijgt, maar vergeet om 
te bedanken. Dat is niet leuk voor degene die zijn best heeft gedaan om 
jou iets heel moois te geven. 

Genesis 1:31
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V E R S C H I L L E N D

Mensen zijn verschillend door God gemaakt. De een kan heel goed met 
zijn handen werken. De ander bakt er niks van als hij iets moet maken, 
maar die kan weer heel makkelijk praten. Weer een ander is juist heel 
goed in dingen met zijn hoofd doen. Die geniet van moeilijke dingen 
waar hij of zij eens flink over moet nadenken. Zo zijn alle mensen 
verschillend en dat is mooi. Want de mensen lijken op God. Maar God is 
zo anders en groot, dat de mensen met elkaar God weerspiegelen. 
Je zou kunnen zeggen dat alle mensen een grote spiegel zijn. Ik ben een 
stukje van die spiegel en op die manier weerkaats ik iets van God. Als er 
meer mensen bij elkaar zijn, wordt God ook meer weerspiegeld. Daarom 
zijn al die verschillen tussen mensen ook zo mooi. 
Er is dus geen reden om jaloers te zijn op anderen. Dat gevoel kan 
makkelijk naar boven komen. Soms baal je ervan dat jij geen bal normaal 
kunt schoppen, ook al kun je wel goed leren. En een ander vindt het 
vervelend hoe hij of zij eruitziet. Ook al denk je soms: was ik maar 
anders, het is niet nodig. Want precies zoals jij bent, ben je bedacht door 
God. 

Genesis 2:4-7
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L I E V E L I N G S K L E R E N

Heb jij een lievelingstrui of -broek? Het kan natuurlijk ook een ander 
kledingstuk zijn. Als je die aantrekt, zit het zo lekker. Dan kun je de hele 
wereld aan. Je voelt je heel zeker in deze kleren. Ze passen precies bij 
wie jij bent. Het liefst heb je altijd deze trui aan. Maar soms is hij vies of 
draag je toch wat anders. Wat is het jammer dat je waarschijnlijk nog 
steeds groeit. Er komt een tijd dat je moeder (of vader natuurlijk) zegt dat 
deze trui of broek eigenlijk te klein wordt. Dan kun je hem nog een paar 
keer aan, maar daarna is het echt afgelopen. Je bent eruit gegroeid. Als je 
een foto terugziet, weet je het weer: dat was die heerlijke trui die altijd zo 
lekker zat. Kleren horen bij je. 
De eerste kleren in de Bijbel worden door God gemaakt. Eerst wonen 
Adam en Eva in het paradijs en hebben ze geen kleren aan. Maar als ze 
buiten het paradijs moeten gaan wonen, hebben ze kleren nodig om 
warm te blijven en natuurlijk om niet al te bloot te zijn. Het zullen wel niet 
hun lievelingskleren zijn geweest. Want elke keer als ze de kleren zagen 
wisten ze weer dat ze beter naar God hadden kunnen luisteren. 

Genesis 3:21


