
 
 

 
 

Willemstad, 9 maart 2020. 
 
Geachte ouders, 

Een goede, gezegende week!  

Deze week gaan we door met ons 
Vastenthema 

Voor de verandering! 
Het subthema van deze week is: 

 
Anders omgaan met voedsel/met de wereld. 

 
In de eerste lezing hebben we gisteren kunnen 
horen hoe God Abraham riep: “Trek weg uit je 
land, je stam en je familie, naar het land dat Ik 
je zal wijzen. Ik zal een groot volk van je 
maken. Ik zal je zegenen en aanzien geven,  
zodat je een zegen zult zijn voor 
anderen.”(Genesis 12, 1-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
God verwacht van Abraham een drastische 
verandering in zijn leven. En wat doet 
Abraham? Abraham gaat!  Door te gaan 
verandert zijn leven volkomen en wordt hij 
inderdaad een man van aanzien, die een zegen 
blijkt te zijn voor anderen. 
Hij gaat vooruitgeduwd door zijn geloof en hij 
gaat  in geloof! 
Wanneer we ons leven geven aan God en 
bereid zijn om zijn weg te volgen, dan zal ons 
leven ook vaak vol veranderingen zijn. Net als 
Abraham weten we dan vaak niet van te 
voren, waar dit ons naar toe zal leiden, maar in 
geloof gaan we voor de verandering, die God 
ons aangeeft. 
In het evangelie hebben we kunnen horen, dat 
op de berg Tabor de gedaanteverandering van 
Jezus plaats vond en dat er een stem uit de 
hemel klonk. De drie leerlingen van Jezus 

wierpen zich neer van angst, maar Jezus zei: 
“Sta op en wees niet bang.”(Matteus 17, 1-9) 
Vaak zijn wij bang voor verandering, het maakt 
ons onzeker, we voelen ons niet prettig en we 
houden vaak liever alles zoals het is. Dan 
weerklinkt voor ons ook: 
“Sta op en wees niet bang.” 
 
Op dit moment constateren we, dat het niet 
goed gaat met onze wereld en ons eiland. Aan 
de ene kant wordt er honger geleden, aan de 
andere kant wordt er voedsel verspild. Onze 
kinderen groeien op in een wereld, waar velen 
geen groente en fruit lusten, waar kinderen 
soms hun boterhambakjes terug meenemen 
naar huis, omdat ze hetgeen erin zat niet 
willen, waar “fast food” gepromoveerd wordt 
en waarbij we vaak vergeten hoeveel mensen 
niet te eten hebben of anderen zelfs doodgaan 
van de honger! 
Hoe anders zou de wereld er niet uitzien, als 
we allemaal met elkaar zouden delen! 
 
Deze week willen we dit “anders omgaan met 
voedsel/met de wereld” belichten met de 
kinderen. Aan de hand van o.a. het verhaal van 
5 broden en twee vissen, willen we het belang 
van met anderen delen benadrukken. 
Ook onze paus en bisschop roepen op om in 
deze Veertigdagentijd solidair te zijn met hen 
die minder hebben, door een project van 
inzameling van voedsel. Hierover ontvangt u 
nog informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
Laten we samen werken aan een betere 
wereld, door na te gaan wat we kunnen 
veranderen in ons huidig leven om dan op te 
staan, zonder angst en te gaan voor 
verandering! 
 


