
 

Themabrief Wonderful World 

Chillen? Natuur-lijk!!  
‘Hij voert mij aan rustige wateren, Hij verkwikt mijn ziel’(Psalm 23: 2-3) 

 
  
We zijn deze week begonnen aan het thema ‘Wonderful World’. We willen vooral aandacht geven 
aan het vinden van ontspanning in de natuur. Het ontprikkelen van alle drukte om ons heen, dat we 
rust mogen ervaren dichtbij God. Dat er in de natuur ruimte is voor ontspanning, maar ook voor 
fantasie en avontuur. 
 
In de bijbel staat ‘Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in 
schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met 
bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de 
lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet.” - Matt 6:26-28. 
De natuur is onbezorgd, gaat altijd door. Heelt zichzelf opnieuw en opnieuw. Vogels maken zich geen 
zorgen over de dag van morgen. God is zo goed en trouw, zorgt altijd voor ons. Ook door de moeilijke 
situaties heen, zoals de corona pandemie. We kunnen ons zo zorgen maken, maar kijk naar de natuur. 
Zo onbezorgd mogen wij, als Gods kinderen, ook zijn. We kunnen juist in deze tijd nog meer naar 
elkaar omkijken. Iets liefs voor elkaar doen, of juist de rust in de natuur opzoeken. 
De vrucht van de Geest die centraal staat is vrede. In de natuur is rust en vind je rust. Even alles om je 
heen loslaten, alle drukte en zorgen die je bezighouden.  U kunt thuis meedoen door middel van het 
meelezen en meezingen of aanbieden van onderstaande activiteiten.  
 
Activiteiten: 

• Gebedswandeling 

• Een minuut stil zijn met God 

• Boswandeling (als we workshopdocenten mogen ontvangen dan gaan we vissen en 
bootcampen)  

• Speurtocht 

• Lolly’s maken van eetbare bloemen 

• Picknicken 
 
Bijbelverhaal: 
We staan stil bij psalm 23. We behandelen 1 vers per week.  
 
Liedjes:  
Still – Hillsong 
Closer – Bethel  
Opwekking 502 - Jezus ik wil heel dichtbij u komen 
Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil 
Heer u kent me als geen ander 


