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Gaius krijgt een brief  

Daphne heeft de hele dag druiven geplukt, samen 

met mama. Mooie rijpe, lichtgroene druiven. Ze 

hebben wel vijf grote manden vol. ‘Mama,’ vraagt 

Daphne, als ze klaar zijn. ‘Zal ik een tros druiven 

naar meneer Gaius brengen?’ ‘Wat een goed idee,’ 

zegt mama. ‘Hij heeft zelf geen tuin. Dus dat zal hij 

wel lekker vinden.’  

Daphne zoekt een mooie tros druiven uit en ze rent 

naar meneer Gaius, die een paar huizen verder 

woont. ‘Meneer Gaius!’ roept ze. Ze klopt op de 

deur en stapt het huisje binnen. Daar zit meneer 

Gaius aan zijn tafel te lezen. Hij heeft haar zeker 

nog niet gehoord. Daphne schraapt haar keel. 

‘Meneer Gaius?’  

Meneer Gaius draait zich om. ‘Hé!’ zegt hij verrast. 

‘Daphne!’ ‘Kijk,’ zegt Daphne. ‘Ik heb druiven voor 

u.’ ‘Wat aardig,’ zegt Gaius blij. ‘Ik ben dol op 

druiven!’ ‘Wat bent u aan het doen?’ vraagt 

Daphne nieuwsgierig. Ze komt een stapje dichterbij 

en kijkt naar de tafel, waar een half opgerold stuk 

papier op ligt. ‘Bent u aan het lezen?’ ‘Klopt,’ zegt 

Gaius. ‘Ik heb gisteren een belangrijke brief 

gekregen. Een brief voor de kerk.’ ‘Oooo!’ zegt 

Daphne. ‘Een brief voor de kerk? Voor iedereen? 

Ook voor mij?’ ‘Ja, hoor,’ zegt Gaius. ‘Jij hoort toch 

ook bij de kerk!’  

Daphne gaat vlak bij de tafel staan en buigt zich 

over de brief. ‘Hé,’ zegt ze. ‘Dat woord ken ik! Hier 

staat g o d. God. En daar staat J e z u s. Jezus.’  

‘Dat klopt!’ zegt Gaius verbaasd. ‘Dus jij kunt 

lezen?’ Daphne knikt trots. De meeste meisjes 

kunnen niet lezen. Daphne kent geen enkel meisje 

dat naar school gaat. Maar Daphne heeft een 

tweelingbroer die wél naar school mag. En die 

vertelt haar alles wat hij op school leert. Ook de 

letters. Daphne kent al een heleboel woordjes. 

Maar een echte brief lezen, dat is moeilijk.  

‘Dus de brief gaat over God en over Jezus?’ vraagt 

ze. ‘Klopt,’ zegt Gaius. ‘Ik ga hem voorlezen als we 

weer een kerkdienst hebben.’ ‘Dan pas?’ zegt 

Daphne. Ze trekt een rimpel in haar voorhoofd. 

‘Maar dat duurt nog zo lang!’ Gaius lacht. ‘Weet je 

wat? Dan lees ik alvast een stukje voor. Mag jij 

luisteren. En dan moet jij me straks vertellen wat je 

onthouden hebt.’  

Beste vrienden, In deze brief wil ik jullie vertellen 

over een heel bijzonder iemand: over de Zoon van 

God, Jezus. Hij woonde altijd bij zijn Vader in de 

hemel. Maar op een dag is Hij uit de hemel naar 

onze wereld toe gekomen. En ík heb Hem ontmoet. 

Ik heb met Hem gepraat. Ik heb Hem zelfs 

aangeraakt. Ik weet nog precies wat Hij vertelde. En 

dat ga ik nu aan jullie vertellen. Want ik wil heel 

graag dat jullie Jezus ook leren kennen, en dat jullie 

bij Hem gaan horen.  

Het belangrijkste dat ik jullie vandaag wil vertellen 

is dat we allemaal van elkaar moeten houden. Dat 

we goed voor elkaar moeten zorgen. Dat we niet 

boos op elkaar blijven. Liefde is het mooiste dat er 

is. Liefde komt van God. En als jij houdt van de 

mensen om je heen, dan is dat omdat jij ook bij God 

hoort. Je bent een kind van God. Misschien denk je 

wel: maar hoe weet ik nou dat God van mij houdt? 

Dat zal ik je vertellen.  

Wij waren vroeger eigenlijk vijanden van God. We 

hielden niet van Hem. We deden niet wat Hij aan 

ons vroeg. Maar God hield wel van ons. En Hij wilde 

ervoor zorgen dat we gelukkig zouden zijn. Daarom 

stuurde Hij zijn lieve Zoon naar ons toe. Daaraan zie 

je hoeveel God van ons houdt. Laten wij daarom 

ook veel van elkaar houden!  

Misschien denk je weleens: waar is God eigenlijk? 

Je kunt Hem niet zien. Maar als jij van de kinderen 

en de mensen om je heen houdt, dan mag je toch 

weten: God is heel dicht bij me. Hij vindt het fijn dat 

ik van al die mensen houd. Dat doet Hij zelf ook. 

Denk nooit dat God jou niet belangrijk vindt. Je 

hoort bij Hem, net zoals een kind bij zijn vader of 

moeder hoort. God heeft zijn Zoon naar de wereld 

gestuurd om ons te redden.  

Mijn vrienden en ik hebben zelf gezien wat Hij 

allemaal deed. We weten het zeker: Jezus was niet 

zomaar een mens. Hij was Gods eigen Zoon. Als je 

in Hem gelooft, dan hoor je voor altijd bij God. En 

dan is God altijd heel dicht bij je.  

Gaius laat de brief zakken. ‘Best moeilijk, hè,’ zegt 

hij. ‘Nee hoor,’ zegt Daphne. ‘Ik weet waar het over 

gaat. Dat God van ons houdt. En dat Hij Jezus naar 

ons toe heeft gestuurd. En dat wij van elkaar 

moeten houden.’ ‘Heel goed,’ zegt Gaius. Hij legt de 

brief neer en staat op.  

‘Zeg Daphne, jij had toch van die lekkere druiven 

meegenomen? Kom mee. Dan gaan we ze buiten 

samen opeten!’ 



 

 



 

 



 



 



Voor deze tekst moet je goed in de spiegel kijken!! 

 



 

 

Wát een wonder. De Heilige Geest is gekomen. De Geest van Jezus. 
Zoals Jezus is, aardig, liefdevol, troostend, machtig, heilig, zo is de Heilige Geest ook. 

De Heilige Geest heeft geen menselijk lichaam zoals Jezus dat had, maar verder is 
Hij precies hetzelfde als Jezus. Wát een wonder. De vrienden voelen zich zó blij. 

Nee, Jezus heeft hun niet alleen gelaten. Ze voelen Jezus héél dichtbij,  
ze voelen Jezus in hun hart. Allemaal! 

Voordat Jezus terug ging naar de hemel, kon hij maar op één plaats tegelijk zijn. 
Maar toen de Heilige Geest kwam, kon Jezus bij iedereen tegelijk zijn. 

Jezus kwam door zijn Heilige Geest in de harten van zijn vrienden. 
Hij was héél dichtbij en ze weten: Jezus heeft ons niet alleen gelaten, 

Hij is bij ons, elke dag. 
De vrienden van Jezus krijgen moed en kracht om over Hem te vertellen. 

Ze vertellen aan iedereen die het wil horen: Jezus is de Zoon van God. 
Hij is gekomen om al onze verkeerde dingen, onze zonden, weg te doen. 
Hij is voor ons gestorven aan het kruis, maar Hij is opgestaan, Hij leeft! 

Als je in Hem gelooft mag je bij Hem horen, dan wil Hij héél dichtbij je komen, 
in je hart, zó dichtbij, door zijn Heilige Geest.  

Dan ben je niet alleen. 

 

 


