
 

 

 

 

 

 

Hallo tieners, 

Deze week alweer TIENER-krant nummer 3, met korte verhalen, achtergrondinformatie, 

filmpjes en een heel mooi lied gezongen door een 10-jarig blind Syrisch meisje.  

 

Veertigdagentijd – week 3  

De vreemdelingen onderdak geven 

 

In de Bijbel 

In Mattheus 25:35 staat: “Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op.” 

Dat zijn woorden van Jezus. In zijn tijd en daarvoor waren mensen heel gastvrij. In de Bijbel 

staan veel verhalen waaruit dat blijkt. Vreemdelingen die op doorreis waren, werden uitgenodigd 

om te komen eten en te slapen. Je zorgde er gewoon voor dat iemand te eten en onderdak had! 

Je laat een ander toch niet in de kou staan? 

 

Wanneer Jezus met 2 mannen van Jeruzalem naar Emmaüs loopt en het al donker begint te 

worden, wordt hij van harte uitgenodigd bij iemand te komen eten en slapen. 

Je kunt het hele verhaal lezen in Lucas 24:13 

 

nu 

Deze enorme gastvrijheid is bij ons zeker niet vanzelfsprekend. Al helemaal niet voor mensen die 

je niet kent! Als jij tegen iemand, die een lange wandeltocht heeft gemaakt, zegt: “Mag ik u 

uitnodigen om bij mij thuis te rusten en een kom heerlijke soep te eten,” dan zal die wandelaar 

vreemd opkijken. Maar… misschien is hij of zijn wel aangenaam verrast? 
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Powerpoint: Barmhartigheid, gastvrijheid, geef warmte aan gasten 

https://youtu.be/9lUewzAEVXU 

 

In de media 

In de media zie je regelmatig dat soms grote groepen mensen op de vlucht zijn. Waarom? Ze zijn 

hun leven niet meer zeker, omdat er oorlog in hun land is, of ze vluchten omdat er geen eten 

voor hen is. Hoe mooi zou het zijn als deze mensen onderdak zouden krijgen. Nee… geen tentje 

op een afgelegen, modderige plek, maar een ….THUIS! 

Het liedje (uit 2017) in de onderstaande link wordt gezongen door het blinde 10-jarige meisje 

Ansam. Ze is 1 van de 3 miljoen kinderen die tijdens de oorlog in Syrië gedwongen hun thuis 

hebben moeten verlaten. Ze is samen met vele anderen opgevangen door UNICEF (en andere 

hulporganisaties) waar ze met behulp van o.a. theater, kunst, muziek en tekenen proberen hun 

problemen en angsten te overwinnen en weer ‘gewoon’ kind kunnen zijn. 

Het liedje dat Ansam zingt is geschreven door Zade Dirani (componist/pianist en UNICEF 

Goodwill Ambassador). De clip is opgenomen in een deel van Syrië dat erg is verwoest door de 

oorlog. Het liedje inspireert om nooit op te geven, om te blijven hopen en geloven dat er een 

betere toekomst zal komen, waarin elke jongen en elk meisje weer gewoon kind kan zijn en een 

thuis kan hebben. 

‘Heartbeat’  

Gezongen door Ansam, Zade Dirani en de kinderen van Syrië 

https://www.youtube.com/watch?v=gppciqdqY8U 

https://youtu.be/9lUewzAEVXU
https://www.youtube.com/watch?v=gppciqdqY8U


 

 

en nu kun jij in actie komen ... 

 

** CHALLENGE ** 
Ga je de uitdaging met ons aan? 

Geen huis is geen warmte. 

Laat deze week de verwarming eens een dagje op 16 graden staan.  

Koud hè? Een dikke trui doe wonderen.       

*** 
We hebben deze week nog een extra uitdaging voor je… 

 

Het thema van de veertigdagentijd is: “Ik ben er voor jou!” 

Stel je nu eens voor dat iemand dit tegen je zegt. Een leerkracht, vriend of 

vriendin, je pa of ma, of misschien zelfs een vreemde, dan moet je daar 

toch wel superblij van worden!! Je kunt je voorstellen dat wanneer jij dat 

tegen die ander zegt, het hem of haar heel goed doet. Je laat merken dat je 

voor die ander iets wil betekenen. Dat hoeven niet alleen woorden te zijn, 

maar dat kunnen ook daden zijn. 

 

Laat deze week eens iemand merken dat diegene speciaal is voor jou. Het 

zou leuk zijn als je het deelt in de app-groep hoe je dat gedaan hebt, maar 

is niet verplicht hoor! 

 

 

 

 



 

 

 

- PLAYLIST van de week - 
Op YouTube Music is er ook voor deze week weer een playlist samengesteld voor jullie met 5 

nummers van verschillende artiesten. 

Check de onderstaande link voor de nummers van deze week. 

https://music.youtube.com/playlist?list=PLTI5P0ERNjzncfkT26dY3lzJgdGA7CkVJ 

****** 

Heb je zelf een nummer of clip waarvan je denkt, die moet deze week in de top 5 staan omdat 

bijvoorbeeld de tekst zo goed is? Zet het in de tiener-appgroep of mail naar 

tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

 

 

****** 

 

- Clip van de week - 
 

De ‘clip van de week’ is deze keer The Island - van Laura Jansen.  

 

Laura Jansen - The Island - YouTube  

In het najaar van 2015 werkt Laura als vrijwilliger op 

Amsterdam Centraal en ziet elke dag internationale 

treinen vol vluchtelingen het perron oprijden. Ze 

hoort in die tijd zoveel bizarre verhalen dat ze vindt 

dat ze meer moet doen. Met deze gedachte vertrekt 

ze naar Lesbos… 

10 dagen zou Laura naar Lesbos gaan, maar ze is 

uiteindelijk 2½ jaar gebleven. Er kwamen daar per 

dag(!) vijf- tot zesduizend mensen aan in bootjes, 

allemaal mensen, groot en klein, die gevlucht waren 

en hulp nodig hadden. Van eten en onderdak tot 

warme kleren. 

 

Tot volgende week! 

https://music.youtube.com/playlist?list=PLTI5P0ERNjzncfkT26dY3lzJgdGA7CkVJ
mailto:tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
https://www.youtube.com/watch?v=0KAVUD7ishY

