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1. Kolibrie
Heb je weleens gehoord van een 
kolibrie? Het is een klein vogeltje 
dat niet in Nederland voorkomt. 
De meeste kolibries leven in Zuid-
Amerika.
De kolibrie is het kleinste vogeltje 
ter wereld. Toch heeft hij iets heel 
bijzonders. Hij heeft een heel lange 
snavel, soms net zo lang als zijn 
eigen lichaampje.
Met die snavel eet hij. Hij vliegt 
naar een bloem, blijft dan stil in de 
lucht hangen en zuigt zo de nectar 
uit de bloem. Nectar is een vloei-
stof die door de plant gemaakt 
wordt. Het vocht is heel erg zoet. 
Daar geniet een kolibrie van! 

Het Woord van de Heere wordt 
ook vergeleken met eten. Je hebt 
misschien de dominee weleens 

horen zeggen dat de Bijbel voor 
Gods kinderen is als voedsel voor 
hun ziel.
Ze luisteren zo goed naar het 
Woord van de Heere dat ze het als 
het ware opeten. 

Tegen etenstijd voel jij vast je 
maag weleens rammelen. Je hebt 
dan een leeg gevoel. Je weet dan 
dat je wat moet gaan eten. Zodra 
je gegeten hebt, is dat gevoel 
voorbij.
Dat is ook zo bij de kinderen van 
de Heere! Ze hebben honger naar 
het Woord van de Heere, ze ver-
langen ernaar. Soms willen ze wel 
blíjven lezen of blíjven luisteren. 
Dan blijven ze stilstaan, net als die 
kolibrie.

Weet je wat David zegt? ‘Hoe zoet 
zijn Uw redenen mijn gehemelte 
geweest, meer dan honing mijn 

mond!’ (Psalm 119:103) Hoor je dat? 
Het Woord van de Heere was zo 
zoet voor hem. Je kunt wel zeggen: 
het smaakte naar meer!
Hoe is het Woord van de Heere 
voor jou? Als iets bitters? Is het iets 
waarin je geen zin hebt om het te 
eten? Dat is erg!
Of heb je juist honger naar het 
Woord van de Heere? Wil je er 
telkens meer van horen, op school, 
thuis en in de kerk, omdat het 
Woord zo zoet is voor je? 
Denk daar eens over na! Wat zou 
het mooi zijn als jij lijkt op die 
kleine kolibrie: stilstaan, eten en … 
blijven eten!

Vraag: Verlang jij naar het Woord 
van de Heere?

Lezen: Psalm 119:97-104
Zingen: Psalm 119:52


