
ChallengesChallenges
Challenges

ChallengesChallenges
ChallengesChallengesChallenges

Challenges

Challenges
ch

al
en

ge
C

hallenges

C
maandag 8 maart 

17

Stuur een vriend(in) een berichtje/appje 
met een bemoediging. Een bemoediging 
kan een mooie tekst zijn, maar iemand 
vertellen wat jij in hem/haar waardeert 
is ook heel opbeurend.

 Uit de Bijbel
Lees Mattheüs 17:14-21. In vers 21 
lees je dat dat genezing en geloof alles 
met elkaar te maken hebben. Op welke 
manier zijn ze volgens jou met elkaar 
verbonden?

dinsdag 9 maart 

18

Een dag zonder warm eten.  

 Uit de Bijbel
Lees Mattheüs 6:16-18. Dit 
tekstgedeelte spreekt over de manier 
waarop je vast. Mattheüs schrijft hier 
dat je vasten in het verborgene moet 
doen. Het gaat om de eer van God, 
zonder jezelf op de borst te kloppen. 
Welk spreekwoord komt overeen met 
dit bijbelgedeelte?

woensdag 10 maart 

19

Een dag geen toegevoegde suikers. Dat 
betekent dus een dag geen snoep, koek, 
frisdrank, chips, zoet broodbeleg, toetje 
enz. Wil je er nu echt zeker van zijn 
of je iets wel of niet kunt eten, check 
dan het desbetreffende product. Let 
op. Toegevoegde suikers zijn dus alleen 
suikers die eraan toegevoegd zijn. Je 
kunt dus prima een stuk fruit eten;) 

 Uit de Bijbel
Lees Handelingen 13:1-3. Barnabas 
en Saulus waren aan het vasten toen 
de Heilige Geest tot hen sprak. Hoe zou 
vasten jou kunnen helpen staande te 
blijven in geloof? 

donderdag 11 maart

20

Een dag zonder muziek luisteren, geniet 
eens van de stilte.

 Uit de Bijbel
Lezen Klaagliederen 3:25. Spreek 
hardop naar God uit dat jij je hoop en 
verwachting op God stelt.

zaterdag 13 maart

22

Doe een klusje voor iemand en geef het 
geld dat je verdient aan een goed doel.

 Uit de Bijbel
Lees Spreuken 3:9. Bedenk aan welke 
organisatie je geld wilt overmaken en 
bid voor deze organisatie.

vrijdag 12 maart 

21

Een dag zonder YouTube

 Uit de Bijbel

Lees Mattheüs 4:1-10.  Jezus vastte 
veertig dagen en veertig nachten en 
werd toen op de proef gesteld door 
de duivel. Ben jij wel eens op de proef 
gesteld? Hoe ging jij hiermee om? En 
wat kan jij hierin leren van Jezus? 

zondag 14 maart  
Vandaag is een dag om te vieren! Wat is vandaag voor jou een reden om te vieren? 


