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Doe meer met je geld!
Coctails 0% alcohol!
Onzeker over je uiterlijk?Jij bent uniek!
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Door Redactie ROOTS

Woord van 
God voor jou! 

Inhoud

Denk je dat God onbereikbaar is? Dat 
je Hem niet zou kunnen leren kennen? 
Niets is minder waar!

God is dichtbij! Hij spreekt tot jou en mij in de 
Bijbel. In de Bijbel reikt God jou Zijn helpende 
hand aan. God laat in de Bijbel zien wie Hijzelf 
is en wie Jezus is.

Het meestgelezen boek ooit!
Een boek dat totaal anders leest dan alle andere 
boeken. Vol wijsheden en wonderen. Vol ver-
wachtingen voor de toekomst. Voor de wereld 
maar ook direct voor jou en mij. Een boek dat 
miljoenen en miljoenen mensenlevens veran-
dert. En nog dagelijks verandert. Een boek met 
een enorm blijde boodschap voor jou! Wie God 
oprecht zoekt zal Hem zeker vinden door te le-
zen in de Bijbel! Door iedere dag wat te lezen zul 

je steeds meer de enorme kracht en de over-
weldigende liefde van God ervaren. Hij zal je ver-
bazen en verrassen. Heb je geen Bijbel? Vraag 
hem dan aan. Het is het belangrijkste boek van 
de wereld! Of lees de Bijbel op internet.

Een paar tips bij het lezen:
-  Begin in het nieuwe testament, bijvoorbeeld 

in Johannes.
- Wees overtuigd als je de teksten leest.
- Laat ze diep tot je doordringen.
- Spreek de teksten hardop uit.
- Schrijf teksten die je aanspreken op.
- Praat met God over wat je hebt gelezen.

Tot ze je diepste gedachten veranderd hebben.
Dat gaat niet van de ene op de andere dag.
Het is een proces en soms duurt het wat lan-
ger. Maar dan zul je het mooiste ervaren wat er 
bestaat: dan zul je God ervaren!

Reageren?
Wat is jouw mening over ons blad? Waarover zou jij graag meer willen weten? Laat het ons weten en 
stuur een sms’je naar 0344-624177, of mail naar GCI.Nederland@gmail.com
Ook jouw cartoons, eigen geschreven artikeltjes en ideeën om in Roots te plaatsen zijn van harte welkom. 
Je kunt ze opsturen naar: Redactie Roots, Postbus 1505, 1300 BM Almere, Stuur ons je hartenkreten!

p 3.  Woord van God voor jou
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p 6.  Ik vind mezelf lelijk!

p 9.  Jouw brein binnenste buiten

p 10.  Geen biertje meer op je 16e

p 11.   De lekkerste coctails zonder 

alcohol maak je zelf!

p 12.  Gebruik je talenten  

p 13.  Mijn geld is altijd meteen op
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Je kunt God 
echt leren kennen!
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Door Johan Hardeman

Stille tijd

Het is op een late zaterdagavond wan-
neer ik mijn fiets pak en mijn vrienden 
gedag zeg. Ik moet nog een uur fiet-
sen voor ik weer thuis ben, dus ik ben 
de eerste die vertrekt.

De stad lijkt uitgestorven; de stilte overheerst. 
Slechts de takken van de bomen ruisen zacht-
jes in de wind. Ik laat het centrum achter me en 
fiets tussen de weilanden en de akkers. Straat-
verlichting ontbreekt. Ik kijk naar boven, naar 
de sterrenhemel en neurie zachtjes een liedje 
voor me uit en ondertussen denk ik rustig na. 

Avonden als deze vind ik heerlijk. De drukte 
van de dag is verdwenen en op mijn fietsje kan 

ik mijn gedachten de vrije loop laten. Op zo’n 
avond gaat het begrip ‘stille tijd’ voor me leven 
en snap ik eindelijk wat ze daar mee bedoe-
len. M’n hoofd leeg maken, me richten op God 
en Hem aanbidden. Er schiet me een opwek-
kingslied te binnen en ik zing - met slechts wat 
slaperige koeien als toehoorders - over Gods 
liefde.

Even voel ik me de gelukkigste man op aarde.
Niet veel later kom ik thuis en zet mijn fiets in 
de schuur. Ik sluip zachtjes naar boven om mijn 
familie niet wakker te maken en duik mijn bed 
in. Nu is het tijd voor echte stille tijd en ik val als 
een blok in slaap. 

Johan (16) is de jongste gastblogger voor NEO
(Neo, jongerensite EO)

Ik kijk naar de sterrenhemel 
en neurie een liedje…

Door Johan Hardeman

Juist jij maakt 
het verschil! 

Denk je dat je waardeloos bent?
Dat jij het verschil in deze wereld
toch niet maakt?
Dan vergis je je stevig.
Juist jij maakt het verschil!

God heeft jou op de juiste plaats gezet. Je bent 
doelbewust in deze tijd, op deze plek, in jouw 
leefomgeving geplaatst. In je familie. In je vrien-
denkring. Soms voel je je misschien overbodig 
en onbelangrijk. Maar juist jij kunt het verschil 
maken! In jouw omgeving! 
God wil jou geen kilometers naar links. Of ki-
lometers naar rechts. In het hier en nu wil God 
jou gebruiken.

Dat je doelbewust geschapen bent door God
heb ik niet van mezelf, maar dat staat letterlijk 
in de Bijbel. Lees psalm 139 maar eens.

Je bent doelbewust gemaakt... 
Lord, You know me
For You have made me
Tell me Your ways
Guide my steps
And the light of Your love
Takes my fears away
Cause I know
You walk before me

Wil je samen met God, in jouw situatie, veran-
deringen teweeg brengen?

Je bent doel- 
bewust gemaakt!
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Door Johan HardemanIk vind mezelf lelijk…
‘Als ik in de spiegel kijk, dan vind ik mezelf 
dik en lelijk. Ik ben gewoon niet mooi en ik 
vind eigenlijk dat God me niet goed gemaakt 
heeft. Kan dit anders?’

Wat knap dat je hier eerlijk over bent 
en zoekt naar een oplossing. Het is 
geen pretje om je rot te voelen over je 
uiterlijk. Een negatief zelfbeeld maakt 
het lastig om onbevangen te zijn, 
terwijl dat juist is wat een mens doet 
stralen. Zou het mogelijk zijn: tevre-
den zijn met hoe je er uit ziet, ook al 
ben je niet perfect?
Je bent trouwens niet de enige met 
dit probleem en... ook niet de enige 
die niet perfect is. Bijna alle jonge-
ren voelen zich wel eens onzeker 
over zichzelf en hun uiterlijk. Niet zo 
heel gek: als je kijkt naar alle perfecte 
modellen in de bladen, dan is je ei-
gen haar toch al snel net iets minder 
glanzend, of zijn je armen toch net iets 
minder dun...
 
Vergelijken
Vergelijken is een belangrijke factor 
voor onzekerheid. Niet alleen naast 
modellen kun je je onzeker voe-
len, maar ook naast klasgenoten of 
broers en zussen. In jouw ogen zijn 
zij bijna perfect, want ze hebben wel 
die slanke lijn of die mooie bos krul-
len. Daardoor worden zij een soort 
‘ideaalbeeld’ voor je.
Door je te spiegelen aan anderen 
wordt het steeds lastiger om tevreden 
te zijn met jezelf. Je ziet er immers 
nooit precies zo uit als degenen aan 
wie je je spiegelt. 
Als je je lelijk voelt, voel je je dus ‘hele-
maal waardeloos’. En als je de media 
moet geloven is dat terecht. Best wel 
brutaal eigenlijk, vind je niet, dat wild-
vreemden -die alleen uit zijn op geld- 
bepalen wat ‘mooi’ is. En als je toe-

vallig niet mooi bent, dan ben je niks 
waard? Maar zelfs modellen zijn nog 
onzeker en bang om niet aan het per-
fecte plaatje te voldoen, terwijl zij door 
iedereen mooi gevonden worden. Het 
perfecte plaatje verandert ook nog 
eens met de tijd. Het ‘ideaalbeeld’ la-
ten bepalen hoe mooi en waardevol jij 
bent is dus iets heel frustrerends.

Jouw waarde
Wat als je God nou laat bepalen hoe 
waardevol je bent? Dat is een stuk 
minder frustrerend, want Zijn mening 
verandert niet!
En Hij vindt jou ontzettend waardevol: 
‘Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo 
waardevol, en ik houd zo veel van je 
dat ik de mensheid geef in ruil voor 
jou, ja alle volken om jou te behou-
den,’ zegt hij in Jesaja 43 vers 4. God 
heeft je ‘kunstig geweven’ toen je nog 
in de buik van je moeder zat (Psalm 
139 vers 15) en je bent de kroon op 
Zijn schepping (Jesaja 62 vers 3). Je 
bent dus ontzettend belangrijk voor 
God en briljant door Hem gemaakt.
 
Schoonheid
Maar wat zegt dat nu over schoon-
heid en over hoe jij eruit ziet? Jouw 
schoonheid is ‘perfect, want ze komt 
van God’ (Ezechiël 16:14). De perfec-
tie van God is van een andere orde 
dan de perfectie die de wereld voor-
schrijft. Gods perfectie begint van 
binnen en werkt uit naar buiten. Het 
gaat niet om wat de mens ziet: de 
mens kijkt naar het uiterlijk, maar de 
HEER kijkt naar het hart. 1 Samuel 16 
vers 7. Prijs de HEER, mijn ziel, ver-

geet niet één van zijn weldaden. Hij 
vergeeft u alle schuld, hij geneest al 
uw kwalen, hij redt uw leven van het 
graf, hij kroont u met trouw en liefde, 
hij overlaadt u met schoonheid en ge-
luk, uw jeugd vernieuwt zich als een 
adelaar. Psalm 103:2-5
 
Een gelukkig hart maakt je mooi!
Wie naar hem opzien, stralen van 
vreugde, schaamte zal hun gezicht 
niet kleuren.
Psalm 34 vers 6

Ontspannen
Ook Jezus zag er maar onopvallend 
uit (Jesaja 53 vers 2). Lastig, maar het 
is waar: echte schoonheid begint van 
binnen. Dáár zit je waarde. Met deze 
wetenschap kan je meer ontspannen 
omgaan met je uiterlijk. Probeer met 
Gods ogen naar jezelf te kijken. 

Hoe doe je dat in praktijk, jezelf 
zien zoals God?
•  Houd de volgorde in de gaten! 

Echte schoonheid begint van bin-
nen. Leer van jezelf houden zoals 
God van je houdt. Dit vraagt een 
verandering van denken. en dat is 
heel lastig. Praat hier dan ook over 
door met anderen, bid er voor. 

•  Niemand is perfect of kan per-
fect zijn. Dit hoeft ook niet! Probeer 
jezelf te accepteren zoals je bent. 
Vind je dit moeilijk: praat met vrien-
den, vriendinnen en familie over je 
onzekerheden en noem eens op 
wat je mooi vindt aan elkaar. Wed-
den dat je niet de enige bent die 
zich wel eens rot voelt?

•  Je bent mooi! De volgende keer 
dat je iets negatiefs denkt over je-
zelf, zet er dan iets positiefs tegen-
over. Je bent uniek en niemand is 
zoals jij, ook uiterlijk niet. Sta eens 
wat vaker stil bij datgene waar je (al) 
blij mee kunt zijn van jezelf!

Ben jij onzeker over je uiterlijk? 
In vergelijking met modellen of klasgenoten vind jij 

jezelf misschien niet goed genoeg. In werkelijk-

heid ben je prachtig, door God gemaakt! Jouw 
schoonheid begint van binnen en 
straalt naar buiten!
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Door Connect, de Hoop
www.cnct.nl

Alles delen
Jouw brein 
binnenstebuiten

LOL
Feiten 
over 
Jezus

Heer,

PC
Waarschijnlijk herken je het wel: je 
hebt in een slaande ruzie dingen gezegd 
tegen je vriend(in) waar je later ont-
zettend spijt van hebt. 

Of je sloeg de deur net iets té hard dicht toen 
je moeder je aansprak op het feit dat je te laat 
thuis was gisteravond waardoor het ding nu 
onwijs klemt. Achteraf zie je in dat je dit beter 
niet had kunnen doen, maar ja... op het mo-
ment zelf lukte het je gewoon niet om rustig 
te blijven.
Als je jezelf herkent in één van bovenstaande 
situaties, hebben we een geruststellende 
boodschap voor je: je bent niet de enige die 
hier last van heeft. Hoe het komt dat je soms 
veel heftiger reageert op situaties dan je eigen-
lijk zou willen? Je hersenen hebben daarmee 
te maken...

Under Construction
Vroeger dachten wetenschappers dat in de 
kinderjaren de hersenen al klaar waren met 
ontwikkelen. Tegenwoordig weten we dat dat 
niet het geval is. Pas als je 25 jaar bent, zijn 
je hersenen helemaal volgroeid. Dat betekent 
dat jouw brein op dit moment dus nog under 
construction is.

Even inzoomen
Je hersenen bestaan uit verschillende gebie-
den. De ‘emotiegebieden’ zijn al aangelegd 
toen je nog kind was. Maar het ‘controlege-

bied’ (de prefrontale cortex; leuk woord voor 
Scrabble), is nog lang niet klaar. En de afstem-
ming tussen je emotiegebieden en het contro-
legebied verloopt nog helemaal niet optimaal. 
Kortom: dé reden waarom jouw gedrag soms 
zo onvoorspelbaar en emotioneel beladen is. 
Het ene moment kun je je supervrolijk voelen, 
om nog geen minuut later in janken uit te bar-
sten of onwijs uit je slof te schieten.

Geen excuus
Nu je dit weet is de verleiding natuurlijk groot 
om jezelf voortaan maar lekker te laten gaan, 
onder het mom van: “Daar kan ik niets aan 
doen, want mijn prefrontale cortex is nog niet 
klaar!”. Als je dat van plan was, moeten we je 
teleurstellen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 
kinderen van acht jaar al op een volwassen ni-
veau kansen af kunnen wegen en beloningen 
in kunnen schatten. Iets waar jij dus ook toe in 
staat bent. 

Met vallen en opstaan
Met andere woorden: ja, je brein is nog volop 
in ontwikkeling - waardoor je je soms raar kunt 
voelen en/of gedragen - maar dat geeft je nog 
geen excuus om gedrag dat fout was, goed te 
praten. Volwassen worden gaat met vallen en 
opstaan en het is de bedoeling dat je leert van 
je fouten. Heb je dus onwijs boos of gefrus-
treerd gereageerd in een situatie en besef je 
achteraf dat dat niet oké was? Besluit dan om 
je excuses aan te bieden. Probeer de volgende 
keer anders te reageren en geef de moed niet 
op: oefening baart kunst! ;).

Een oud koppel van boven de 80 gaat in een 
McDonalds-restaurant eten. 
Ze zetten zich aan een tafel en het mannetje 
gaat naar de balie en bestelt een McCroquet 
en komt terug met één broodje, één portie friet 
en één cola. 
Hij snijdt het broodje perfect in tweeën en legt 
de helft voor zijn vrouw. Dan giet hij de patat uit 
op het plateau en verdeelt het in twee gelijke 
hoopjes en legt er een part voor zijn vrouw. 
Hij drinkt een slokje van de cola en dan zijn 
vrouw een slokje en begint te eten, terwijl zijn 
vrouw zit toe te kijken.
Een jongeman die in de buurt zit heeft dat ge-
zien en vindt het erg zielig dat die oude mensen 
zich samen maar één portie kunnen permitte-
ren van hun pensioentje. 
Hij gaat naar de mevrouw en zegt: “Mevrouw, 
bestel gerust ook een portie, ik zal de rekening 
betalen.” 
Zegt de mevrouw: “Dat is niet nodig meneer, 
we zijn al 60 jaar getrouwd en we zijn gewend 
om alles samen te delen.” 
De jongeman gaat zitten en ziet dat de vrouw 
niets eet; ze blijft wachten terwijl haar man ver-
der zijn helft opeet. 
Hij kan het niet meer aanzien, gaat terug en 
zegt: “Mevrouw, eet gerust uw part op, ik be-
stel dan een nieuwe portie voor jullie.” 
Waarop die mevrouw zegt: “Nee bedankt, me-
neer, wij zijn gewend om alles te delen.” 
Zegt de jongeman: “Waarom begint u dan niet 
aan uw portie?” 
Zegt zij: “Wij zijn na 60 jaar huwelijk gewoon 
van alles te delen.” 
Waarop de jongeman zegt: “En waarop wacht 
u nu dan nog?” 
Zegt het vrouwtje: “Op het kunstgebit!”

De opstanding uit de dood van 
Jezus Christus is een van de meest 
gedocumenteerde feiten uit de ge-
schiedenis.

De Bijbel is vertaald in meer dan 
tweeduizend talen. Dat is honderd 
maal meer dan het ‘meest vertaalde’ 
boek.

De JEZUS-film (over het leven van 
Jezus) is de meest bekeken film op 
aarde.

Elke dag zijn er tienduizenden die 
Jezus Christus ontdekken als Gods 
redder voor de mensheid.

Overal ter wereld worden men-
sen van ongeneeslijke ziekten ge-
nezen, als gevolg van gebed van 
christenen.

Veel moslims krijgen dromen en 
visioenen waarin ze Jezus zien, die 
hen vertelt dat Hij de Zoon van God 
is, die hen kan redden.
www.real-life.nl

U kwam mijn leven binnen
als een warme wind.
Mijn hart waaide schoon
en vulde het met liefde.
Ik kreeg weer moed 
rust en vertrouwen.
Mijn leven kreeg weer zin.
U raakte mij zo diep van 
binnen
dat ik vol schoot 
mijn ogen vochtig werden 
en dat ik besefte
U houdt van mij.

Cees van Wijgerden

Helpdesk: “Ik wil even 
wat instellingen met u 
doornemen. Zit u achter 
uw computer?”
Klant: “Nee”.
Helpdesk: “Kunt u mis-
schien even achter uw 
computer gaan zitten?”
Er klinkt wat gerommel.
Klant: “Ik zit erachter”.
Helpdesk: “Wat ziet u 
nu?”
Klant: “Allemaal kabels”.

Ben jij vaak helemaal geflipt? De oorzaak kan 

zitten in jouw brein, dat under construction 

is. Je kunt er mee leren omgaan!

Veel grondleggers van de 
wetenschap waren overigens 
christen, zoals Newton, 
Galileo en Kepler. www.real-life.nl

Vliegtuigjes gooien
De meeste scholen stellen het niet echt op prijs als je met 
vliegtuigjes in de klas gooit, maar de Middlesex University 
juist wel! Daar is het een wetenschap en wordt bestudeerd welke 
vouwvliegtuigjes het beste en het snelste kunnen vliegen. Voor het 
onderzoek was het nodig een lanceerplatform voor vouwvliegtuigjes 
te bouwen. Deze Electric Paper Plane Launcher is nu te koop voor 
zo’n 15 euro. Voor dat geld moet je hem zelf in elkaar knutselen. 
Maar dan houd je je dus wel met échte wetenschap bezig. 
Connect, de Hoop
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Door Stefan van Dijk
(Neo, jongerensite EO)

Bron: 
www.hoedoe.nl
www.alcoholinfo.nl
www.dehoop.org

Doorlezen 
over dit thema?
Wist je dat het drin-
ken van alcohol vóór 
je 21e je hersenen 
blijvend kan bescha-
digen? En heb je 
wel eens nagedacht 
over de gevolgen 
van comazuipen? 
Op de site van Chris 
tref je veel vragen 
en antwoorden 
aan over het thema 
‘Alcohol’.   

Geen biertje meer 
op je zestiende?!

Cocktails zonder 
alcohol maak je zelf!

De kans wordt steeds groter dat jon-
geren van zestien binnenkort geen alco-
hol meer kunnen kopen. Zo lang als ik 
leef is zestien de alcoholgrens, maar 
die gaat waarschijnlijk naar achttien.

Ze zijn lekker zoet en lijken op het eerste gezicht meer suiker dan 
alcohol te bevatten: mixdrankjes en cocktails. Schijn bedriegt: in dit 
soort drankjes zit vaak meer alcohol dan je verwacht. Daarom gingen 
we voor je op zoek naar de leukste én lekkerste recepten van mix-
drankjes en cocktails zonder alcohol. Geniet ervan!

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor 
het verhogen van de grens en nu heeft de Eer-
ste Kamer gezegd te wachten op voorstellen. 
Kamerleden als Joël Voordewind (Christen-
Unie) pleiten al lang voor verhoging. Vorig jaar 
stelde hij al kamervragen op, waarin hij zei dat 
er echt meer actie nodig is om het alcoholge-
bruik van jongeren aan te pakken. Ook baalde 
hij van het feit dat jongeren onder de zestien zo 

makkelijk aan bier en wijn kunnen komen in de 
supermarkt.

Onzin!
De afgelopen jaren horen we steeds vaker dat 
drinken op jonge leeftijd schadelijker is dan 
eerst werd gedacht. Zelf vond ik het vroeger 
ook maar onzin dat je onder de zestien niet 
mag drinken. Nu kom ik daar op terug. Hoe la-
ter jongeren beginnen met alcohol drinken, hoe 
minder ze later zullen drinken. Dat concludeert 
een onderzoeker van de Universiteit Utrecht 
die vijf jaar lang onderzoek deed onder driedui-
zend jongeren en hun ouders. Hoe vervelend 
het nu dus ook is voor jongeren die balen dat 
ze straks niet mogen drinken op hun zestiende 
verjaardag: ooit betaalt het zich terug!

Alcoholvrije Cosmopolitan
Ingrediënten:
•  2 delen cranberrysap
•  1 deel bruisend bronwater
•  kneepje limoensap
•  4 ijsklontjes
En zo mix je:
Doe alle ingrediënten in een shaker en schud 
goed. Schenk de cocktail boven een zeef uit in 
een gekoeld (martini)glas. Extra leuk en lekker: 
garneer met een schijfje citroen.

Alcoholvrije Sangria
Ingrediënten:
•  2-3 eetlepels suiker
•  1 groot glas sinaasappelsap
•  1 sinaasappel in blokjes, geschild zonder vel
•  1 citroen in blokjes, geschild en zonder vel
•  1 appel of perzik in blokjes, geschild
•  1 liter druivensap
•  500 ml bruisend bronwater (ijskoud)
•  Met deze ingrediënten maak je ongeveer één 

grote kan Sangria.
En zo mix je:
Meng de sinaasappelsap, de suiker en de drui-
vensap in een grote kan. Doe het geschilde en 
gesneden fruit erbij en roer totdat de suiker is 
opgelost. Zet de Sangria een uurtje in de koel-
kast zodat hij lekker koud kan worden. Vlak 
voordat je de Sangria serveert, giet je het bron-
water erbij.

Alcoholvrije Tropicana
Ingrediënten:
•  30 ml kokosnootmelk
•  60 ml ananassap
•  60 ml mangosap
•  half glas geschaafd ijs
En zo mix je:
Meng de ingrediënten in de blender. Doe het 
geschaafde ijs erbij en meng opnieuw in de 
blender. Serveer de cocktail in een hoog glas. 
Extra: serveer met een rietje en parapluutje. 

Zoete, alcoholhoudende drankjes
Er bestaan verschillende soorten zoete, alco-
holhoudende drankjes. We zetten de meest 
voorkomende voor je op een rijtje:
•  Blasters zijn alcoholhoudende mixdrankjes 

waarin een alcoholvrije frisdrank met toevoe-
gingen (bijvoorbeeld Red Bull of Black Booster) 
wordt gemixt met een alcoholhoudende drank 
(meestal Wodka). Voorbeeld: Wodka Red Bull.

•  Alcopops zijn drankjes op basis van vergisting 
van vruchten. Door de vergisting ontstaat alco-
hol. Vervolgens wordt aan het vruchtensap nog 
eens extra alcohol en koolzuur toegevoegd. 
Voorbeeld: Hooper’s Hooch of Two dogs.

•  Pre-mix zijn alcoholhoudende mixdrankjes 
waarbij limonade of vruchtensap wordt ver-
mengd met sterke drank. Voorbeeld: Baccardi 
Breezer, Silver Lion.

•  Shooters zijn alcoholhoudende likeuren met 
een hoog alcoholgehalte in een klein flesje 
(20 cl). Voorbeeld: Flügel, Ladykiss.

Mening: vind jij het beter om pas op je 

achttiende met alcohol te beginnen of niet? 
Hier lees je de mening van Stefan.

Probeer zelf eens deze alcoholvrije coctails!
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Gebruik 
je talenten

Jij bent uniek! Ben je goed 
in muziek, computeren of 
gek op dieren? Doe er iets 
mee voor een ander!

Zodra ik geld heb wil ik het ook het liefst met-
een weer uitgeven. Mijn ouders zeggen dat als 
ik nu niet leer om te gaan met geld ik het dan 
nooit zal leren. Wat vinden jullie hiervan? Mis-
schien kun je me helpen met een leuke manier 
om toch wat te sparen. 
Michael (15 jaar) geeft geld uit als water. Hij 
is op zoek naar tips om wekelijks wat over te 
houden. Heb jij een mooie tip hoe Michael geld 
kan sparen? Of vind je juist dat dit niet nodig 
is en zolang hij nog jong is gewoon maar al-
les moet uitgeven? Hieronder vind je een paar 
meningen en tips van jongeren: 

Reactie van Jorien:
Zodra ik mijn zakgeld en loon binnen krijg op 
mijn rekening gaat daar automatisch een deel 
van naar mijn spaarrekening. Ik heb een lijstje 
gemaakt waarvoor ik het echt nodig denk te 
hebben en hoeveel ik daar aan kwijt ben. Hier-
door weet ik dat ik bijv. 20 euro apart moet leg-
gen en van de rest wel leuke en lekkere dingen 
kan kopen.

Reactie van Kimke:
Hee Michael, 
om toch wat geld te kunnen sparen zou je het 
volgende kunnen doen...
bij de Blokker hebben ze spaarpotten van blik 
die je alleen met een blikopener open kunt ma-
ken (dan is ie dus ook gelijk stuk). Daar doe je 
dan elke maand bijvoorbeeld dertig euro in en 
op die manier heb je in een  jaar 360 euro ge-
spaard, ik denk dat je ouders daar best tevre-
den over zullen zijn. Natuurlijk hangt het bedrag 
wel een beetje af van wat je verdient, je zou ook 
vijftig euro in je spaarpot kunnen doen. En het 
heeft voor jezelf ook een doel: stel je voor wat 
je kunt doen met 12 X 50 = 600 euro... dat is 
bijvoorbeeld een héle mooie vakantie!

Door Neo, 
jongerensite EO)

Door Neo, 
jongerensite EO)

Mijn geld is altijd 
meteen op “Vaak heb ik ruzie met 

mijn ouders. Meestal 
gaat het dan om geld. Ik 
moet dan weer wat le-
nen voor een feestje of 
zoiets. Ik heb een za-
terdagbaantje en krijg wel 
wat zakgeld, maar ik kan 
niet zo goed sparen.”

Iedereen is uniek. Uniek is een an-
der woord voor anders zijn. Zo heeft 
God iedereen geschapen; iedereen is 
anders, iedereen heeft andere talenten. 
Iedereen heeft wat moois en daar mag 
je trots op zijn.

God heeft jou zo gemaakt en daar is Hij trots 
op, daar kunnen wij niet veel aan veranderen.
Natuurlijk zou je wel eens wat willen veranderen 
of vind je bij een ander datgene veel mooier.
Maar door juist ook te kijken naar wat je wel 
goed kunt en wat je wel mooi vindt van jezelf, 
mag je ook weten dat iedereen wel wat heeft 

wat minder is. Niemand is volmaakt. Door 
gewoon jezelf te zijn en je goede en minder 
goede kanten te laten zien, ben je uniek, want 
niemand is zoals jij. Misschien weet je nog niet 
wat je talenten zijn. Bid er dan voor dat God je 
wil laten zien waar jij goed in bent. Je talenten 
mag je dan gebruiken in Gods Koninkrijk. Ben 
je goed in muziek maken, dan vinden de men-
sen het fijn om ernaar te kijken en te luisteren 
en ervan te genieten. Ben je goed in compute-
ren, maak dan eens iets moois voor iemand: 
een kaartje voor een zieke bijvoorbeeld. Ben 
je gek op dieren, wees dan lief voor dieren en 
verzorg dieren van andere mensen die dat niet 
kunnen. En zo zijn er veel dingen die je kunt 
doen met je talenten.

Tips en ideeën 
om wat meer geld 
over te houden…
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Door (Neo, 
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Mag het een 
beetje rustiger?!?

Altijd verkering

We voelen ons allemaal wel eens naar, 
om allerlei verschillende redenen. Je 
kunt ‘rond stuiteren’ omdat je zo 
rusteloos bent of juist heel down 
zijn omdat je niet weet hoe je een be-
paald probleem moet oplossen. 

“In groep 8 kreeg ik voor het eerst 
verkering. Eigenlijk vond ik die jon-
gen niet zo leuk, maar ik voelde me 
stoer. Ik was een van degenen die al 
een vriendje had. Nu ben ik 20 jaar en 9 
relaties verder.

Als het op school niet loopt, kun je erg aan 
jezelf gaan twijfelen. Je vraagt je af of je wel 
goed genoeg bent en of het je wel gaat lukken 
om te slagen of over te gaan. Ook vervelende 
opmerkingen kunnen je erg uit je evenwicht ha-
len. Onze ziel is kwetsbaar: we worden geraakt 
door wat andere mensen doen en wat ze tegen 
ons zeggen. Als er iets akeligs gebeurt, kunnen 
we daar erg van streek van raken.
Wat kunnen we nu eigenlijk doen als we ons 
ellendig voelen? We verzinnen van alles. Som-
mige mensen eten een zak chips leeg, of han-
gen vijf uur voor de televisie. We kunnen ook 
gaan sporten of proberen met een vriend(in) te 
praten. Maar wat zegt de Bijbel nu eigenlijk dat 
we moeten doen? Psalm 62 is er duidelijk over: 
God is onze toevlucht. In vers 3 staat: ‘Zeker, 
Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; 

ik zal niet al te zeer wankelen.’ In vers 7 zegt 
David zelfs dat hij helemaal niet zal wankelen. 
Hij zegt ook dat zijn ziel stil is voor God. Als hij 
bij God is, is hij niet meer onrustig!

Het is naar als je hoofd onrustig is, maar ga er 
niet voor op de loop. Ga er juist mee naar God. 
Hoe jij je ook voelt, God blijft gewoon dezelfde 
die Hij altijd al was. Hij wil er voor ons zijn - Hij 
blijft onze rots. Bij Hem mogen we schuilen en 
bij Hem zijn we veilig!

Bij God kom je thuis!
Bestaat er een God? Is God een verzinsel van 
mensen die zwak of seniel zijn? Of is God de 
liefhebbende Vader die wacht tot Hij ons alle-
maal in zijn armen kan sluiten?
Als God niet bestaat, dan is ons bestaan ab-
surd. Dan zijn we allemaal het product van zin-
loos toeval. Als God wel bestaat is ons leven 
zinvol en is er een bijzonder plan met de mens-
heid en de aarde.
Feit is dat de miljoenen mensen die God ken-
nen, allemaal hetzelfde zeggen: als je God 
ECHT leert kennen, dan kom je echt heerlijk 
thuis... 
www.real-life.nl

Momenten dat ik lang single ben geweest zijn 
er eigenlijk niet. Ik vind het fijn om iemand bij 
me te hebben. Laatst vroeg iemand of dit de 
jongen is met wie ik oud wil worden. Tjonge, 
wat kan ik daar nu over zeggen, ik ben nog zo 
jong! Toch heeft me dit wel aan het denken ge-
zet. Misschien heb ik alleen maar verkering om 
me niet eenzaam te voelen? Maar ja als dit zo 
is, wat maakt dat eigenlijk uit, ik ben nu geluk-
kig met hem?”

Mirthe (20 jaar) heeft al jaren verkering met ver-
schillende jongens. Of de jongen met wie ze nu 

een relatie heeft, de ware is weet ze niet. Wat 
vind je hiervan? Heb jij een tip aan Mirthe hoe 
hier mee om te gaan? Laat je reactie weten!
Reactie van Wim:
Denk niet al te veel na hoe je met die jongen 
de toekomst tegemoet zal gaan, maar geniet 
nu van het moment dat je nu een relatie hebt. 
En anders blijf gewoon single en maak in plaats 
van een relatie gewoon een goeie vriendschap, 
dan hoef je ook niet over later na te denken. Ik 
heb dit stukje ‘s een keer in de bijbel gevon-
den wat over de liefde gaat. Het heeft mij wel 
stukken geholpen toen ik dacht dat ik nu al een 
relatie nodig had, maar alles heeft zijn tijd en 
ik kwam erachter dat je gewoon mag genieten 
van het leven en niet alleen maar aan relaties 
moet denken. Lees maar als je wilt uit: 1 Kor 13 
vers 4. Daar staat: De liefde is geduldig, vrien-
delijk en niet jaloers. Volgens mijn mening moet 
je niet haasten en je liefde komt heus wel eens 
een keer voorbij.. Ik hoop dat ik je hiermee een 
beetje geholpen heb..

Als je rusteloos, down of onzeker 
bent, kun je daarmee terecht bij God; 

Hij wil er voor je zijn!

Steeds verkering met een ander 
is dat ongezond vluchten voor 
eenzaamheid of gewoon leuk? 
Lees reacties van jongeren...

In Venezuela kun je 
gearresteerd worden 
voor langdurig zoenen 
en omhelzen in het 
openbaar. “Als je lan-
ger dan vijf seconden 
zoent, grijpt de politie 
je”, klaagde een jonge 
vrouw wiens vrienden 
gevangen genomen 
waren.



Door Connect, de Hoop
www.cnct.nl

Jij bent jij & 
jij bent tof!

Het is alweer zover... Na een lange vakantie 
zijn de scholen weer begonnen! Heb je het 
een beetje naar je zin? Of tel je de weken al 
weer af tot aan de kerstvakantie?
Misschien ben je wel naar een nieuwe 
school gegaan, of zit je in een nieuwe 
klas door je profielkeuze. Nieuwe klas-
genoten, nieuwe mensen om mee om 
te gaan, aftasten wie je vrienden zou-
den willen zijn, ontdekken of je popu-
lair bent in de klas... Of ben je iemand 
die er eigenlijk niet echt bij hoort? 
Sommige mensen doen er werkelijk 
alles voor om erbij te horen, zelfs als ze 
er eigenlijk niet helemaal achter staan. 
Is het je wel eens opgevallen dat het 
voor veel jongeren onwijs belangrijk is 
wat ‘de groep’ zegt én doet?

Dat doe ik niet! Toch...?
Je kunt vast wat voorbeelden opnoe-
men van klasgenoten of vrienden die 
worden beïnvloed door de rest. Maar 
heb je wel eens eerlijk naar jezelf ge-
keken? De kleren die je draagt, je taal-
gebruik, je gedrag... alles kan worden 
beïnvloed door de rest.

Negatieve groepsdruk
Andere voorbeelden zijn spijbelen, stoer 
doen door zoveel mogelijk te drinken of 
een leraar wegpesten. Je hebt vast wel 
eens sommige van deze dingen ge-
daan, terwijl je dat eigenlijk niet wilde. 
Dat noemen we negatieve groepsdruk. 
Ook niet bidden voor het eten of met 
iemand naar bed gaan omdat iedereen 
dat doet, zijn hier voorbeelden van. 
Groepsdruk is dus eigenlijk een bewus-
te of onbewuste invloed van de men-
sen om je heen op jou. Iedereen heeft 
daar wel eens mee te maken. Doe jij 
wel eens iets waar je eigenlijk niet ach-
terstaat? Hieronder wat tips over hoe je 
met groepsdruk om kunt gaan.

What to do?
•  Denk na! Zorg dat je weet wat je 

wilt.
•  Laat je mening horen! Wees geen 

meeloper.

•  NEE = NEE, geen ‘Misschien’ of ‘Ik 
weet het niet’

•  Zoek medestanders om tegen ne-
gatieve groepsdruk in te gaan.

•  Zoek naar alternatieven en stel deze 
ook voor aan de groep (“In plaats 
van zoveel mogelijk drinken in een 
zo’n kort mogelijke tijd, kunnen we 
toch ook gezellig met z’n allen naar 
de stad gaan en daar een colaatje 
pakken op een terrasje?”).

•  Verdien respect en wees gewoon 
jezelf. 

•  Ervaar je groepsdruk vanuit je vrien-
dengroep? Maak het bespreekbaar! 

•  Niet kiezen is ook een keuze. Be-
denk dat je zelf de gevolgen moet 
dragen van wat je doet. 

•  Er is altijd een weg terug. Mocht je 
een verkeerde keuze gemaakt heb-
ben, geef dit dan toe en zeg erbij 
dat je het mis had of dat je van ge-
dachten veranderd bent. 

•  En als laatste: jij bent jij en jij bent tof. 
Dus... laat je niet gek maken!

Doe jij wel eens iets waar je eigenlijk niet achterstaat? 

Lees hier wat tips over hoe je met groepsdruk om kunt gaan.


