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De gezichten van God – een 40-dagen zomerproject 

 

Dit zomerproject rondom het boek “De gezichten van God” ontstond eigenlijk min of meer 

spontaan. Ik kreeg het boek in mijn handen, en er rolde een idee uit. In eerste instantie 

voor ons eigen gezin, maar waarom niet ook om te delen? 

 

Dit 40-dagen project doen wij gedurende de zomervakantie van onze kinderen. Maar je 

kunt het uiteraard op elk willekeurig moment oppakken. 40 dagen met elkaar op 

ontdekkingstocht naar (het gezicht van) God. 

Veertig dagen lang kun je elke dag een bladzijde lezen uit “De gezichten van God”.  

Je kunt dit op volgorde doen, maar ook willekeurig. Bij elk thema staan in dit 

zomerproject-boekje twee toevoegingen: 

 

- Een Bijbeltekst die past bij het thema. 

Eén van de mooie aspecten van het boekje “De gezichten van God”, vind ik dat het God 

zoekt, zoals God zich in de grote lijn in de Bijbel openbaart. Het doet recht aan de 

context van de totale heilige Schrift. De teksten in dit zomerproject-boekje zijn dan ook 

niet bedoeld als ‘pick-and-choose-teksten’, maar veeleer om met je kind één tekst te lezen 

waarin datgene naar voren komt wat ook te horen is in de grote lijn van de Bijbel. 

(N.B.: de teksten van de NBV sluiten het beste aan qua vertaling.) 

 

- Een kleine uitwerking 

Kinderen leren door horen, maar dit wordt nog versterkt als de andere zintuigen er ook 

bij betrokken worden. Per thema staat er daarom een kleine uitwerking bij om het thema 

te concretiseren en nog dichterbij te laten komen. Ik heb expres gekozen voor een kleine 

uitwerking per dag waar geen extra voorbereiding voor nodig is, en waar (bijna) geen 

materialen voor nodig zijn. Zo is het overal, en elke dag, eenvoudig uit te voeren – waar 

je ook bent. 

 

Wij lezen de bladzijde ’s ochtends, na het ontbijt. Zo kunnen we door de dag heen proberen 

terug te komen op het thema, en het verweven in ons dagelijks leven. 

Ik bid God om momenten, voor jullie en voor onszelf, waarin we het gezicht van God mogen 

zien; het gezicht van Jahweh – de God die zegt: “Ik zal er zijn.” 

 

Erika van Nes-Visscher 



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 


