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De Bijbel is 
voor iedereen!
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Voorwoord

Wat leuk dat je dit boek voor de gebedsweek gaat lezen. De grote mensen 
hebben ook een gebedsweekboekje, maar dit boekje is speciaal voor jullie 
gemaakt. Tijdens de gebedsweek is er voor iedere dag een verhaal. Acht 
verhalen in totaal. We beginnen op sabbat en we eindigen op sabbat. En dat 
is nog niet alles, ook vind je bij ieder verhaal een kleurplaat. En daarnaast ga 
je deze week ook een mooie Bijbelrol maken. Heel veel leuke dingen dus!

Dit boekje is geschreven door Martha Feldbusch. Zij woont in Amerika. Zij 
heeft haar hele leven met kinderen gewerkt, als lerares en als schrijfster. 
Ook helpt ze kinderen met leerproblemen. Ze vindt het fijn om kinderen met 
Jezus in aanraking te brengen. Ze wil alle kinderen vertellen dat Jezus van 
hen houdt!

In dit boek vertelt Martha over alle mooie en belangrijke dingen die er in de 
Bijbel staan. En dat het goed is om de Bijbel te lezen en dat je er veel van 
kunt leren. Misschien kun je ook je vrienden vertellen over al het moois dat 
in de Bijbel staat. Nieuwsgierig geworden? Ik hou je niet langer op, begin 
maar snel met lezen!

Madelon Comvalius
Kinderpastoraat
Landelijk Kantoor Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

Alle bijbelteksten zijn genomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling
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Sabbat
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Deze gebedsweek zullen wij samen leren hoe de Bijbel ons kan helpen dichter bij 
Jezus en elkaar te komen. We gaan ontdekken dat zelfs al werd de Bijbel lang geleden 
geschreven, er toch in staat wat wij moeten doen. In het Oude Testament vinden wij 
veel spannende verhalen over David de herdersjongen, die later koning van Israël werd. 
Kennen jullie nog een paar van die verhalen? Laten we eens kijken naar het verhaal 
over David, die met Gods hulp de reus Goliat overwon.

Goliat die het volk van Israël kwaad wilde doen. Weet je nog dat het volk David toejuichte? 
Was dat goed van het volk? Waarom deed het volk dat? Was het goed van David dat hij de 
reus doodde? Toen koning Saul het volk voor David hoorde juichen, werd hij jaloers en na 
enige tijd besloot hij om David te doden. Was dat goed? Saul en zijn leger zochten David 
in de woestijn. Maar God beschermde David en zijn mannen. Saul en zijn leger konden hem 
steeds niet vinden.
Op een dag kroop David ’s nachts naar het kamp van Saul en nam zijn speer weg. Hoe zou 
Saul zich ’s morgens gevoeld hebben toen hij ontdekte dat zijn speer weg was? Hoe zou-
den Davids mannen zich hebben gevoeld toen zij ontdekten wat hij had gedaan? Denk je 
dat ze David hebben toegejuicht? Koning Saul en zijn mannen gingen op pad om David te 
doden. David en zijn mannen hadden echter een ander doel. Hun opdracht was om te doen 
wat God van hen wilde. Zij wisten zeker dat God niet wilde dat zij koning Saul iets zouden 
aandoen. In de woestijn vertrouwden zij op God en verdedigden zij zich alleen maar. 
Welke groep deed wat goed was?
Zo’n twee duizend jaar geleden leefde 
Jezus op deze aarde. Voordat Hij terug 
ging naar de hemel gaf Hij al zijn vol-
gelingen een taak, een opdracht. Wij 
lezen hierover in de Bijbel. Jezus is toch 
Koning? Hoe zou je dan Jezus’ volgelingen 
noemen? Zouden we ze de soldaten van 
de Koning kunnen noemen? Zijn christe-
lijke soldaten? Welke taak of opdracht gaf 
Jezus ons, voordat Hij terug naar de hemel 
ging? Dat vinden we in onze bijbeltekst voor 
vandaag. Zijn wij zijn volgelingen? Ja, dan is 
die opdracht dus ook voor ons.

In de Bijbel vinden we 
een opdracht

‘Trek erop uit en maak 

alle vol
ken tot mijn 

leerlingen en doop ze in 

de naam van de Vader 

en van de Zoon en van 

de heilige G
eest. Leer hun 

alles on
derhouden wat 

ik jullie heb opgedragen . 

En luister go
ed: Ik ben 

altijd bij jullie, tot aan de 

voleinding van de wereld.’

Matteüs 28:19, 20

BijBeltekst
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Bijbelrol voor de Gebedsweek
Pak acht stukken papier en twee eindstukken 

zoals stokjes, bamboe of eetstokjes. Lijm de 

acht stukken papier aan elkaar en aan de uit-

einden van de stokjes. Rol de uiteinden naar het 

midden en vorm een rol. Elke dag kun je op een 

volgend stuk papier de Bijbeltekst schrijven en 

er een tekening bij maken. Aan de achterzijde 

van de rol kun je jouw naam en ‘Mijn Bijbelrol 

voor de Gebedsweek’ schrijven.

In de Bijbel staan heel veel verhalen over mensen die het werk 
deden dat zij van God kregen opgedragen: David die Gods 

volk leidde; Dorcas die kleren voor de mensen maakte; 
Bezaleël die de prachtige meubelstukken maakte voor 
de tabernakel in de woestijn; Mozes die Gods volk uit 

Egypte leidde. Als God iemand een opdracht geeft, dan 
helpt Hij hem ook. Zo gaat het ook met jou. Kun jij een manier 
bedenken om andere mensen van de liefde van Jezus te vertel-
len? Wat zou je graag willen doen? God heeft ieder van ons 
verschillende talenten gegeven. De één kan in het openbaar 
spreken, de ander kan een verhaal schrijven. De één kan mooi 
zingen, de ander kan helpen bij klusjes of iets anders. Schrijf 
eens op wat je allemaal zou kunnen doen. Wij hebben een hele-
boel goede ideeën genoemd. Kies er één uit om Jezus’ liefde 
aan anderen door te geven en teken hier een hart omheen.

Toepassing

Activiteit
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Zondag
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Hoe voelde het toen je andere mensen over Jezus vertelde? Dat was soms best wel 
spannend, of niet? Weten jullie wat het betekent om te moeten stemmen? Als je bij 
de vragen in dit verhaal denkt dat het antwoord ‘ja’ is, dan steek je je duim op; denk 
je dat het ‘nee’ is, dan doe je je duim omlaag. 

De vorige keer spraken we over de opdracht in 
Gods Woord. Wat is die opdracht? Wie moeten 
die opdracht uitvoeren? Vandaag praten we over 
een paar jongens, die graag in Gods Woord lazen en 
Gods opdracht wilden uitvoeren. Maar er gebeurde 
iets, dat jullie hopelijk nooit zal overkomen. Maar 
wij kunnen er iets van leren. Heel lang geleden wer-
den deze jongens door soldaten meegenomen. Zij 
raakten ver van huis, maar God bleef bij hen. Er over-
kwam hun niets. In plaats daarvan stuurde de koning 
van het vreemde land waar zij kwamen te wonen, hen 
naar school. Hun ouders waren niet bij hen om hen te 
helpen.
Wat zou jij doen als jou dat overkwam? Als je vader en 
moeder er niet waren om je te helpen, hoe zou je dan 
weten wat goed of kwaad is? Deze jongens hielden van 
God. En toen zij van de school eten kregen dat aan de 
afgoden was geofferd, dachten zij heel goed na of zij dit 
wel zouden eten. Tenslotte besloten zij om het voedsel van 
de koning niet te eten. Wat aten zij dan? 
Nu moeten jullie stemmen. Maakten zij de juiste keuze? Als 
je ‘ja’ stemt, dan steek je je duim omhoog. Stem je ‘nee’ dan doe 
je je duim omlaag. Weet je hoe die jongens heetten? Het waren Beltesassar (Daniël), 
Sadrach, Mesach en Abednego.  Hielp God hen in hun besluit? Wat stem je: ja of nee?
Toen deze jongens de school hadden afgemaakt, kregen zij een goede baan bij de 
regering. Betekent dit dat zij toen niet meer voor God werkten? Nu moeten jullie 
weer stemmen! ‘Ja’ dan steek je je duim omhoog; ‘nee’ dan steek je je duim omlaag. 
Inderdaad, zelfs al werden zij door de regering betaald, zij bleven God trouw  
en deden het werk dat Hij hun had opgedragen.

de bijbel vertelt ons 
wat waar is

‘Heilig hen 

dan door de 

waarheid.

Uw woord is 

de waarheid.’

Johannes 17:17

BijBeltekst
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Op een dag liet de koning zijn dienstknech-
ten een groot standbeeld bouwen en het 
helemaal met goud bedekken. Het was 
net zo groot als een gebouw met negen 
verdiepingen. Toen riep de koning al zijn 
onderdanen op om bij het beeld te komen. 
Zij moesten zich buigen voor het beeld en 
het aanbidden. In die tijd was Daniël voor 
de koning op reis, maar Sadrach, Mesach 
en Abednego moesten met de andere die-
naren naar het beeld. Zij hoorden wat de 
koning eiste. Wat zou jij hebben gedaan? 
Stel dat je in Babylon woonde en voor 
koning Nebukadnessar werkte. Wat zou 
je dan die dag hebben gedaan? Kregen zij 
van de koning de keuze om wel of niet te 
buigen voor het beeld? Wat zei de koning? 
Ja, zij moesten het beeld aanbidden, anders 
zouden zij sterven. Zou jij liever sterven 
dan een beeld aanbidden? Jullie mogen 
nu stemmen. ‘Ja’ als je je duim 
omhoog steekt, ‘nee’ dan steek 
je je duim omlaag. Vinden jul-
lie dat een moeilijke keuze? 
Wat deden Sadrach, Mesach 
en Abednego? Hoe beloonde 
God hen, omdat zij Hem de eer 
gaven?
Als wij keuzes moeten maken, 
op wie kunnen wij dan vertrou-
wen en wie zal ons helpen? 
Kunnen wij geloven wat onze 
vrienden zeggen? Kunnen wij 
vertrouwen op wat de koning of 
de minister president zegt om 
te doen? Kunnen wij zelf kiezen 
wat het beste is? Waar kunnen wij ontdek-
ken wat goed is? De Bijbel kan ons altijd 
vertellen wat goed en waar is.

Op een druilerige middag zaten Mark en zijn 
vriendje Tom samen te knutselen aan een 
racewagen van oud afvalhout, dat Marks 
vader hun had gegeven. ‘Leuk om straks die 
kar mee te nemen naar de heuvel en dan 
naar beneden te rijden’, zei Mark, terwijl hij 
een stuk hout aan het zagen was. ‘Ik duw 
hem eerst aan en dan spring ik erin, dan 
gaat ’ie harder’, zei Tom enthousiast. Zij 
hadden samen zoveel plezier, dat zij niet 
merkten hoe laat het was. Plotseling riep 
Marks moeder hem voor het eten. ‘Hoe laat 
is het?’ vroeg Tom. ‘Ik denk dat het bijna 
zes uur is’, zei Mark. ‘O nee hè. Ik moest om 
vijf uur thuis zijn. Wat moet ik nou zeggen?’ 
riep Tom. Wat zouden jullie zeggen als dat 
jullie zou overkomen? Zou het juist zijn om 
een leugentje om bestwil te zeggen? Laten 

we er weer om stemmen. Voor ‘ja’ steek 
je je duim op; voor ‘nee’  doe je je duim 
omlaag.

Toepassing

Bijbelrol voor de Gebedsweek
Schrijf de Bijbeltekst in je Bijbelrol die je 
gisteren gemaakt hebt. Pak stevig papier en 
knip de volgende letters uit:

H H D D D W U W I D W

Dit zijn de eerste letters van elk woord 
van de tekst. Knip ook nog een J uit voor 
Johannes 17:17. Rijg alle letters aan een 
draad. Zo kun je gemakkelijk de tekst ont-
houden. 

Activiteit
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Maandag
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Vandaag praten we over nog iets geweldigs van de Bijbel. Hebben jullie ooit op iets 
spannends moeten wachten. Wat was dat? Vandaag hebben we het over een meisje, dat 
iets spannends te wachten stond. Daarna praten we over iets spannends dat ons alle-
maal te wachten staat. Stel, jij bent Karin, het meisje uit het verhaal. Daarna praten wij 
met elkaar over de gebeurtenis die ons allemaal te wachten staat.

Karin was 10 jaar en hield erg van fietsen. Wie van jullie is tien jaar? Vinden jullie fietsen 
ook leuk? Het was lente en alle kinderen waarmee Karin speelde, hadden een mooie 
nieuwe fiets. Maar Karin had nog steeds een oud fietsje, dat eigenlijk al te klein voor haar 
was. Hoe denk je dat ze zich voelde? 
‘Pappa’, zei Karin op een middag toen haar vader van zijn werk thuiskwam, ‘ik zou zo graag 
een mooie nieuwe fiets hebben zoals mijn vriendinnetjes.’ ‘Nou’, zei vader, ‘dat moeten we 
nog maar eens zien. Heb jij dan geld om een nieuwe fiets te kopen?’ ‘Ik heb niet zoveel, 
maar ik zal al mijn zakgeld opsparen’, antwoordde Karin. ‘Dan doen we dat samen’, zei 
vader, ‘als ik alle rekeningen heb betaald zal ik ook wat sparen en als we dan voldoende 
hebben, kopen we die nieuwe fiets.’ ‘Dank je wel, pappa!’ Karin was zo blij dat ze van blijd-
schap ging huppelen. 
Er gingen een paar weken voorbij en Karin en haar vader spaarden zoveel mogelijk. 
Tenslotte brak de dag aan dat zij en haar vader naar de fietsenwinkel gingen om alle fiet-
sen te bekijken. Karin zag precies die fiets die ze wilde hebben. Hij had blauwwitte 
spatborden, een rood zadel en rode hand-
vatten. ‘Dat is de goede maat’, zei vader, 
‘over een paar dagen komen we terug 
en kopen hem.’ De andere morgen vroeg, 
toen vader zich nog stond te scheren, 
vroeg Karin: ‘Hoe lang duurt het nog, 
voordat we de fiets gaan kopen?’ ‘Dat 
weet ik niet precies, maar niet vandaag’, 
zei vader. 
Twee weken lang stond Karin elke morgen 
vroeg op om met haar vader te praten als 
hij zich stond te scheren. Zij vertelde hem 
al haar plannen; dat zij met haar vriendin-
netjes zou gaan fietsen en boodschappen zou 
gaan doen voor haar moeder. En steeds vroeg 

‘Wat het oog n
iet 

heeft gez
ien en 

het oor n
iet heeft 

gehoord, wat in 

geen mensenhart is 

opgekomen , dat heeft 

God bestemd voor w
ie 

hem liefheeft.’ 

1 Korintiërs 2:9 (NBV)

BijBeltekst

De Bijbel vertelt ons dat er 
iets gaafs gaat gebeuren
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ze: ‘Gaan we vandaag de fiets kopen?’ 
Op een morgen begon ze weer: ‘Gaan 
we vandaag…?’ ‘Ja’, zei vader, ‘vandaag 
is het zover.’ ‘Hoi, hoi, ik krijg vandaag 
m’n nieuwe fiets’, riep Karin. Weet je 
nog hoe jij je voelde toen je op iets 
wachtte? Was dat niet spannend? In de 
Bijbel vertelt Jezus ons dat er spoedig 
nog iets mooiers gaat gebeuren. Wat? 
Ja, Jezus komt uit de hemel om ons 
met Hem mee te nemen. Laten we eens 
lezen wat Hij zei in Johannes 14:1-3.  
Deze tekst vertelt dat wij ons zelfs niet 
kunnen voorstellen hoe prachtig de 
hemel zal zijn. 

In Matteüs 24 worden enkele gebeurtenissen beschreven 
die zullen plaatsvinden voordat Jezus komt. Schrijf met 
je groep alle onderwerpen op een bord. Bespreek met 
elkaar of iets van de gebeurtenissen al heeft plaatsge-
vonden of nu plaatsvindt: 

•   mensen zullen je proberen te misleiden (vers 4); 

•   oorlogen (verzen 6, 7); 

•   hongersnood (vers 7); 

•   aardbevingen (vers 7); 

•   vervolging (vers 9); 

•   sommigen verliezen hun geloof (vers 10); 

•   valse profeten (vers 11); 

•   er zullen boze dingen gebeuren (vers 12); 

•   het evangelie zal aan de hele wereld worden verkondigd 
(vers 14); 

•   valse christussen (verzen 24-26); 

•   zon en maan verduisteren, sterren vallen (vers 29); 

•   iedereen zal Jezus zien komen op de wolken (vers 30).

Toepassing

Bijbelrol voor de Gebedsweek
Je mag de Bijbeltekst weer in je Bijbelrol 
schrijven.

Deze tekst zegt dat als Jezus weerkomt om 
zijn kinderen mee te nemen naar de hemel, het 
nog geweldiger zal zijn dan je je kunt voorstel-
len. Kunnen jullie je heel goed iets bedenken? 
Hoe denk je dat de hemel zal zijn? Lees 
Openbaring 21:15-22:5. Wat zegt dit jullie over 
de hemel? Lijkt het op wat je ervan dacht? 
Maak een tekening van de hemel zoals jij denkt 
dat het eruit zal zien.

Activiteit
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Dinsdag
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Waarover praten wij in deze gebedsweek? Ja, over de Bijbel en hoe die ons kan helpen 
dichter bij Jezus en bij elkaar te komen. Vandaag gaan we over een ander Bijbelverhaal 
lezen.  Zo gauw jullie weten over welk verhaal het gaat, mag je dat opschrijven. 

De man was druk bezig zich gereed te maken voor zijn zakenreis. Hij keek naar die reis 
uit vanwege al het geld dat hij zou verdienen. Hij laadde alles op de rug van zijn ezel. 
Zijn gezin hielp hem en zwaaide hem uit. Toen hij de poort uitreed van zijn huis vlakbij 
Jeruzalem, riep zijn vrouw hem na: ‘Wees voorzichtig op die gevaarlijke weg!’ ‘Maak je niet 
bezorgd, ik red me wel’, riep hij terug. 
Na enkele kilometers begon het gevaarlijke stuk van de weg. Hij reed de weg naar Jericho 
op die door de ravijnen liep. De hitte van de zon werd weerkaatst door de hoge rotsen aan 
de kant van het pad. De ezel balkte zenuwachtig. Wat hoorde hij daar? Iets of iemand zou 
zich achter die rotsen verstopt kunnen hebben. De man probeerde op te schieten, maar 
door de hitte en de zwaar beladen ezel kon hij niet sneller. 
Opeens werd hij door harde handen van achter beetgepakt. Pijnscheuten schoten door 
zijn hoofd en rug. Binnen enkele seconden was zijn ezel weggetrokken. Hij dacht aan zijn 
gezin thuis, dat hem nooit meer zou zien en niet zou weten wat er met hem gebeurd was; 
toen verloor hij het bewustzijn. 
Ondertussen weten jullie vast over welk verhaal 
het gaat. Inderdaad, de barmhartige 
Samaritaan. Jullie mogen nu met elkaar 
de rest van het verhaal naspelen. De vol-
gende rollen kun je verdelen: de man, de 
ezel, de rovers, de leviet, de priester, de 
Samaritaan en de herbergier. 

‘Aan jullie 

liefde voor 

elkaar zal 

iedereen zien 

dat jullie mijn 

leerlingen zijn .’

Johannes 13:35

BijBeltekst

De Bijbel laat zien hoe 
wij van elkaar moeten 
houden

Bijbelrol voor de 
Gebedsweek
Maak met rood papier een hart, 
plak deze in je Bijbelrol en schrijf de 
Bijbeltekst van vandaag erop.

Activiteit
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Voor groep drie en vier was het pauze. 
Iedereen liep naar het voetbalveld. Jorge 
riep dat het zijn beurt en die van John was 
om aanvoerder te zijn. ‘Oké, ik kies eerst’, zei 
John, en hij koos Michiel als eerste van zijn 
team. Jorge koos Marco en zo ging het door 
tot beide teams zes spelers hadden. Jeroen 
stond aan de rand van het veld. Niemand 
had hem gekozen. Hij was mager en klein en 
hij droeg een bril met dikke glazen. Is je dat 
ooit wel eens overkomen of iemand anders 
op je school? ‘Iedereen is gekozen, behalve 
Jeroen’, zei John. ‘Iedereen weet dat hij niet 
goed is in voetballen, en dan, we hebben nu 
gelijke teams.’ ‘Ja, dat is zo’, riepen de andere 
jongens. ‘Wij willen niet dat de wedstrijd 
wordt verpest door Jeroen.’ Jeroen draaide 
zich om en liep weg. Hij wilde niet dat de jon-
gens de tranen in zijn ogen zouden zien. ‘Het 
is oké’, mompelde hij, ‘ik weet dat jullie gelijk 
hebben.’ ‘Nou, het is niet oké’, schreeuwde 
Michiel, terwijl hij zich een weg baande door 
de groep. Michiel rende achter Jeroen aan. 
‘Jeroen is mijn vriend en hij zit bij ons in de 
klas. Als jullie hem niet willen, dat doe ik ook 
niet mee. Kom Jeroen, dan spelen wij zelf 
een spelletje.’ De jongens waren overrom-
peld. Michiel was de beste voetballer van de 

klas. Als hij niet meedeed was er niets 
meer aan. Ineens leek voetballen niet 

zo leuk meer. De jongens liepen 
langzaam naar Jeroen en Michiel. 

Jeroen was bezig iets op de grond 
te tekenen en Michiel lachte. ‘Wat 

doen jullie? Mogen wij meedoen?’ 
vroeg John schaapachtig. ‘Ja hoor, 

als je slim genoeg bent’, zei Michiel. ‘Je moet 
goed luisteren naar de spelregels die Jeroen 
hiervoor heeft bedacht.’ Jeroen legde uit dat 
het doel van het spel was om het snelst naar 
het eind van een doolhof te komen en de 
minste punten te verliezen. Jeroen had de 
vakken waar zij moesten springen getekend, 
maar als er een X op een plek stond, konden 
zij daar niet heen springen. In plaats daarvan 
moesten zij twee vakken overspringen. Als 
er een hart in een vak stond, moesten zij 
tijdens het springen hun armen over elkaar 
doen. Als er een 5 stond, moesten zij in hun 
handen klappen boven hun hoofd en ‘high 
five’ roepen terwijl zij sprongen. Iedereen 
wilde het proberen en Jeroen stemde toe om 
de punten bij te houden. Hij telde af: ‘3, 2, 1, 
Go!’ De andere jongens sprongen en zij ont-
dekten nieuwe tussenruimten – X-en, harten 
en vijven – zodat het doolhof iedere keer 
anders leek. Soms moesten zij over drie of 
vier vakken tegelijk springen. ‘Nu is het mijn 
beurt om de stand bij te houden’, riep Marco. 
‘Ik geloof niet dat Jeroen dit goed doet, 
hij heeft het doolhof zo moeilijk gemaakt.’ 
Jeroen glimlachte. Iedereen stond te kijken 
wat er zou gebeuren. ‘3, 2, 1, Go!’ riep Marco. 
Jeroen zette af als een kangoeroe. In enkele 
seconden sprong hij zonder fouten door het 
doolhof. Niemand had ook maar de tijd om 
nieuwe vakken of tekens te maken. Toen ging 
de bel en de pauze was voorbij. Wat is er in 
dit verhaal gebeurd? Wie was de volgeling 
van Jezus? Lijkt dit verhaal een beetje op 
dat van de Samaritaan? En zo ja, op welke 
manier? 

Toepassing
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Woensdag
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Vandaag zullen we horen wat Gods Woord zegt over gelukkige gezinnen.  
Terwijl één van jullie voorleest, kunnen de anderen de geluiden maken die  
bij het verhaal horen. 

Op een dag waren Paulus en Silas onderweg en riepen de mensen op om Jezus te volgen. 
In één van de straten kwamen zij een jonge slavin tegen die bezeten was door een boze 
geest. Als mensen haar geld gaven, vertelde zij hun wat er in de toekomst zou gebeuren. 
Haar meesters werden rijk door al het geld dat zij zo bij elkaar kreeg. Deze slavin  begon 
Paulus en Silas te achtervolgen en riep naar iedereen dat zij dienstknechten van de Heer 
waren. Dag na dag riep zij hen na. Hoe zou dat geklonken hebben? 
Paulus en Silas wisten dat het meisje door de duivel was bezeten, dus Paulus bad en joeg 
de boze geest uit haar weg. Zij was heel blij dat zij was genezen, maar haar meesters 
waren boos. Hoe zou dat hebben geklonken? Zij wisten nu dat zij geen geld meer voor hen 
kon verdienen omdat zij de toekomst niet meer kon voorspellen. Paulus en Silas hadden 
hun handeltje kapot gemaakt. 
De meesters gingen naar de bestuurders van de stad en klaagden en er kwam een boze 
menigte om Paulus en Silas heen staan. Hoe zou dat geklonken hebben? Toen kwamen er 
soldaten en die gooiden Paulus en Silas in de gevangenis. De bewaker bond hun voeten 
vast, zodat zij niet konden vluchten. 

Ben jij wel eens gestraft omdat je iets 
goeds had gedaan? Wat vond je daar-
van? Kun je je voorstellen dat je in de 
gevangenis komt omdat je iemand hebt 
geholpen? Hoe zouden Paulus en Silas 
zich gevoeld hebben? Vraag je je wel 
eens af waarom God dit allemaal liet 
gebeuren? 
Paulus en Silas vertrouwden God en zij 
waren  niet bang. Toen het nacht werd 
gingen zij niet slapen, maar bidden en zin-
gen. Hoe zou dat geklonken hebben? Alle 
andere gevangenen luisterden naar Paulus 
en Silas. Ook de bewaker luisterde. Wie bidt 
en zingt er nu in de gevangenis? Zouden jullie 
dat doen? 

Gelukkige gezinnen 
in de Bijbel

‘Hij bracht hen naar 

zijn woning boven 

de gevan
genis en zette 

hun daar een maaltijd 

voor. H
ij en al zijn 

huisgenoten waren 

buitengewoon verheugd 

dat hij nu in God 

geloofd
e.

Handelingen 16:34
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‘s Nachts kwam er een grote aardbeving, 
die de gevangenismuren deed trillen. 
Hebben jullie wel eens een aardbeving 
meegemaakt? Hoe zou dat klinken? Door 
die aardbeving vlogen de deuren open 
en de ketens vielen af. De bewaker was 
verantwoordelijk voor de gevangenen. 
Als zij zouden ontsnappen, zou hij worden 
gedood. Toen hij de schade zag die de 
aardbeving had toegebracht, was hij bang 
dat alle gevangenen ontsnapt zouden zijn. 
Daarom wilde hij zichzelf doden. 
Maar Paulus riep naar hem: ‘Doe 
uzelf niets aan, we zijn immers 
nog allemaal hier!’ (Handelingen 
16:28). Hoe zou dat 
klinken? De ver-
baasde bewaker 
zag dat niemand 
was gevlucht. Hij 
wist dat Paulus en Silas goede 
mannen waren. Hij had hen 
horen zingen en bidden. Nu had-
den zij zijn leven gered. 
Nu was het de beurt van Paulus 
en Silas om verbaasd te zijn. De 
bewaker vroeg hun: ‘Zegt u mij, 
heren, wat moet ik doen om gered 
te worden?’ (vers 30). Paulus 
en Silas antwoordden: ‘Geloof 
in de Heer Jezus en u zult gered 
worden’ (vers 31). De bewaker nam 
Paulus en Silas mee naar huis voor een 
bad en eten. 

De Bijbel vertelt dat de bewaker en zijn 
familie vroegen om gedoopt te worden. 
Hoe denk je dat ze zich voelden?  

Gods liefde verandert gezinnen, net zoals 
bij de bewaker en zijn familie. Teken een 
wiel met spaken erin. In het midden, waar 
de spaken samenkomen, schrijf je de 
naam Jezus. Schrijf verder op elke spaak 
van het wiel de naam van een familielid. 
In het midden komen de spaken dichter 
bij Jezus; wat gebeurt er met de familie-
leden? Toen de bewaker en zijn familie 
dichter bij de liefde van Jezus kwamen, 
werden zij als familie ook hechter en 

gelukkiger. Dat kan ook bij jullie gebeu-
ren. 

Maak een tekening 
van jullie familie. 
Schrijf erboven: 

‘Jezus brengt ons 
bij elkaar’. 

Sla de tekening om en maak aan 
de achterkant puzzelstukjes. Knip 
de tekening los op de lijntjes, gooi 
de stukjes door elkaar en maak de 
puzzel.

Toepassing

Activiteit
Bijbelrol voor de 
Gebedsweek
Je mag de Bijbeltekst weer in je 
Bijbelrol schrijven. Wellicht kun 
je hiervoor feestelijke kleuren 
gebruiken.
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Gisteren lazen we over hoe Gods Woord ons kan helpen om blije, liefdevolle gezin-
nen te hebben. Maar de Bijbel leert ons ook hoe wij iedereen moeten liefhebben en 
niet alleen onze familie. In het verhaal dat we nu gaan lezen, mag je tellen hoe vaak 
het woord ‘naaste’ voorkomt. Wij zullen zien hoe belangrijk ‘naasten’ zijn en wie die 
‘naaste’ is. 

Op een dag vroeg een wetgeleerde aan Jezus: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te 
krijgen aan het eeuwige leven?’ (Lucas 10:25). De wetgeleerde wist al dat de Bijbel leert 
God boven alles lief te hebben en onze naaste als onszelf. Dus stelde hij Jezus een andere 
vraag: ‘Wie is mijn naaste?’  (Lucas 10:29). 
Wat wilde hij nu echt weten? Was zijn naaste iemand die naast hem woonde, of een van 
zijn familieleden, of iemand die met hem in de kerk zat, of iemand van zijn eigen land? 
Zou een naaste ook een vreemdeling kunnen zijn? Jezus wist dat deze man de Bijbel 
bestudeerde, maar er niet naar leefde. Van buiten deed hij of hij goed deed, maar van bin-
nen hield hij niet echt van God of anderen. Jezus wilde hem leren hoe hij anderen lief kon 
hebben. Jezus antwoordde hem door een verhaal te vertellen dat iedereen in Jeruzalem 
kende. 
Twee dagen geleden hebben wij het verhaal gehoord over de man die door rovers werd 
overvallen en door de Samaritaan werd geholpen. Dat was echt gebeurd op de weg tussen 
Jeruzalem en Jericho, een paar dagen voordat de wetgeleerde met zijn vraag kwam. Jezus 
vertelde hoe de dieven de man hadden geslagen en alles wat hij had hadden gestolen 
en hem voor dood hadden achtergelaten. Twee mensen van de tempel kwamen langs en 
zagen hem daar liggen, maar liepen zo snel mogelijk door. Geen van hen wilde 
helpen, hoewel hij tot hetzelfde volk, hetzelfde 
land en dezelfde kerk behoorde. 
Wie kwam er even later langs? Ja, een 
Samaritaanse man. Samaritanen woonden vlak-
bij, maar de Joden haatten hen. Hele strenge 
gelovige Joden wilden Samaritanen niet eens 
aankijken of met hen praten, laat staan dat zij 
hen aanraakten of hielpen. Toen de Samaritaanse 
man die gewonde man aan de kant van de weg zag 
liggen, stopte hij om hem te helpen. Hij verbond 
zijn wonden, zorgde dat hij onderdak kreeg in een 
herberg en verder door de herbergier zou worden 

De Bijbel laat ons zien hoe 
wij moeten liefhebben

‘Wees goed
 voor 

elkaar en vol 

medeleven; vergeef 

elkaar zoal
s God 

u in Christus 

vergeven heeft.’

Efeziërs 4:32

BijBeltekst
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Bijbelrol voor de Gebedsweek
Schrijf de Bijbeltekst in je Bijbelrol.

Schrijf met je groep de volgende woorden op 
verschillende stukjes papier: Jezus,
wetgeleerde, ezel, priester, Samaritaan, rot-
sen, leviet, herberg, olie en wijn,

geld, naaste. Vouw de papiertjes op. 
Iedereen mag nu een opgevouwen 

papiertje pakken. 
Eén voor één teken je op een bord 
of een groot vel papier wat je op 
je papiertje hebt staan. De andere 
kinderen mogen raden om welk 
woord het gaat.

 verzorgd. De Samaritaan beloofde ook de 
rest van de rekening te betalen als hij terug-
kwam. Toen Jezus zijn verhaal beëindigde, 
vroeg hij de wetgeleerde: ‘Wat denkt u? 
Wie van deze drie is volgens u de naaste 
geworden van het slachtoffer van de rovers?’ 
(Lucas 10:36). Wat denk je dat de wetge-
leerde zei? Ja, hij begreep wel wat Jezus hem 
wilde leren. Jezus vertelde hem: ‘Doet u dan 
voortaan net zo.’ (vers 37). Onze tekst voor 
vandaag zegt: ‘Wees goed voor elkaar en vol 
medeleven; vergeef elkaar zoals God u in 
Christus vergeven heeft.’ (Efeziërs 4:32). Wij 
behoren allemaal tot de familie van mensen. 
God wil dat wij ieder mens met respect en 
vriendelijkheid behandelen.

Heb je ooit gedacht dat sommige mensen min-
der zijn dan jij bent? Wellicht hebben zij een 
andere huidskleur of komen zij uit een ander 
land. Misschien heeft iemand wel iets ergs 
gedaan. Misschien ben jij ergens beter in dan 
anderen. Als je geneigd bent om op anderen 
neer te kijken, bedenk dan dat God van iedereen 
houdt en wil dat al zijn vrienden zijn net als Hij 
is. Precies zoals Hij de wetgeleerde leerde, dat 
een naaste iemand is die onze hulp nodig heeft. 
Jezus vindt het fijn dat Hij jou kan vergeven 
en Hij zal je helpen anderen te vergeven als zij 
iets verkeerds doen.  Mr. Noriega, een man uit 
Panama, zit in de gevangenis omdat hij de wet-
ten van zijn land overtrad en heel veel verkeerde 
dingen heeft gedaan. Is hij onze naaste? Op een 
dag besloot iemand naar de gevangenis te gaan 
en met meneer Noriega de Bijbel te bestuderen. 
Deze gelovige man dacht dat hij de enige was 
die zoveel wilde vergeven dat hij met meneer 

Noriega over God wilde praten. Maar er stond 
hem een verrassing te wachten. Meneer 

Noriega opende een lade en nam er een 
paar brieven uit. Deze brieven kwamen 

van kinderen van een christelijke 

school. De brief van een klein meisje luidde als 
volgt:  

Beste meneer Noriega,
Ik houd van u en Jezus ook. Ik wil 
graag dat u God liefhebt en uw hart 
aan Hem geeft, zodat u naar de hemel 
kan gaan . Ik ga ook naar de hemel , 
meneer Noriega, en ik zal in de hemel 
naar u uitzien en ik zal heel verdrie-
tig zijn als u daar niet bent. 

Uw vriendinnetje

Jongens en meisjes, jullie hoeven niet te wach-
ten totdat je een tiener of volwassene bent om 
anderen over Jezus en zijn liefde te vertellen. 
Zoals het kleine meisje van die brief kun je nu al 
beginnen de mensen te vertellen hoeveel God van 
hen houdt. Wanneer Jezus weerkomt zullen er 
maar twee groepen mensen in de wereld zijn: zij 
die Gods vrienden zijn en zij die dat niet zijn. God 
wil dat iedereen zijn vriend is en deel is van zijn 
gezin. Als jij vriendelijk bent en vergeeft, dan help 
je mensen om vrienden te willen zijn met God. 
Praat vandaag eens met iemand over Gods liefde. 

Toepassing

Activiteit
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Weten jullie wat dat betekent: God aanbidden? Vandaag praten we over de tek-
sten in de Bijbel die ons leren hoe wij moeten aanbidden. De kinderen die nog 
niet kunnen lezen moeten een ander kind zoeken dat wel kan lezen. Ik geef jullie 
een minuutje om iemand te vinden. 

Weet je nog het verhaal in de Bijbel over die drie jonge mannen die weigerden het 
beeld te aanbidden? Zij waren weggevoerd naar Babylon en waren de vrienden van 
Daniël. Weet je nog hun namen? Natuurlijk, want we hebben dit verhaal nog maar 
pas gehoord. Nebukadnessar, de koning van Babylon, wilde dat zij het beeld dat hij 
had laten bouwen, zouden aanbidden. Vertel eens wat er toen gebeurde. Waarom 
weigerden zij het beeld te aanbidden? 

Laten wij daar eens een lijst van maken 
en schrijf het samen op. Hoe beloonde 
God de jonge mannen die weigerden het 
beeld te aanbidden? We zien dus in dit 
verhaal dat er goede en verkeerde manie-
ren zijn om te aanbidden. 

Laten we eens een tekst lezen waarin de 
goede manier wordt geleerd. Zoek Psalm 
100 op. Het oudste kind in de groep mag 
vers 1 lezen, het jongste kind mag proberen 
uit te leggen wat de tekst betekent. En zo 
gaan we door tot we de eerste 5 verzen van 
Psalm 100 hebben bekeken met elkaar.

De Bijbel leert 
ons hoe wij 
moeten aanbidden

‘Ga binnen , 

laten wij buigen 

in aanbidding, 

knielen voor d
e 

Heer, onze maker.’

Psalm 95:6

BijBeltekst
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In een zeker land kregen twee jongens, Henry en Robert, 
een officiële uitnodiging om de koning te ontmoeten. 
Wat een eer! Geen van beiden was ooit in een paleis 
geweest. Gelukkig zaten er bij de uitnodiging ook aan-

wijzingen hoe zij zich moesten gedragen. Henry keek 
naar de aanwijzingen, gooide ze weg en zei: ‘Ik ben niet 

minder dan de koning. Ik hoef niet iets bijzonders te doen 
om hem te ontmoeten.’ Robert las de aanwijzingen heel goed 
om zeker te weten dat hij zich op een manier zou kleden 
en gedragen die respect voor de koning zou laten zien. De 
grote dag kwam eindelijk daar. Beide jongens kwamen het 
paleis binnen. Henry rende rond en maakte kabaal en kwam 
overal aan. Voordat hij de kans had de koning te ontmoeten, 
stuurden de schildwachten hem weg. Roberts kleren waren 
netjes en schoon. Rustig en beleefd wachtte hij op zijn beurt. 
De koning groette hem vriendelijk en leidde hem rond in het 
paleis en de tuinen. Robert zou zijn hele leven die geweldige 
dag herinneren. Hebben jullie ooit een uitnodiging van een 
koning gekregen? Wanneer was dat? Is die koning die jullie 
zullen ontmoeten net zoals de koning van een land? Hebben 
jullie aanwijzingen gekregen hoe jullie de juiste eerbied 
kunnen laten zien voor de Koning?  Plan een moment van 
eerbied in jullie gezin. Kies één of twee liedjes ter ere van 
God. Kies een Bijbelverhaal uit. Bedenk wat je zult zeggen 

als je gaat bidden. Schrijf je gedachten op. Oefen eens met 
je poppen of knuffels als toehoorders. 

Toepassing

Bijbelrol voor de Gebedsweek
Schrijf de Bijbeltekst in je Bijbelrol en maak 
er een mooie tekening bij.

Activiteit
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Dit is de laatste dag van onze gebedsweek. Voordat we ons verhaal gaan lezen, mogen 
jullie eerst met elkaar zes tekeningen maken. De volgende zes tekeningen hebben we 
nodig: de schepping, de zondvloed, de uittocht uit Egypte, de ballingschap in Babylon, 
het kruis, de wederkomst. Jullie hebben daar vijf minuten de tijd voor.  

Wat hebben wij deze week gehoord? Waar ontdekken wij wat onze opdracht is? Waar 
leren wij wat waar is? Waar kunnen wij het belangrijkste nieuws vinden? Ja, in de Bijbel. 
Dat is het belangrijkste boek in de wereld. Maar waarom? Door wie werd de Bijbel 
geschreven? Wie zei hun wat zij moesten opschrijven? 
God zelf leidde de schrijvers. Daardoor kon Hij door de Bijbel met ons praten. De Bijbel 
is het meest verkochte boek in de wereld. De mensen hebben de Bijbel in meer talen ver-
taald dan welk ander boek dan ook. Wat kun je uit de Bijbel leren? Wij hebben de Bijbel 
nodig, want wij leven in een zondige wereld. Satan probeert alles om ons aan God te laten 
twijfelen en Hem ongehoorzaam te zijn. Maar in de Bijbel lezen wij dat God zijn volk altijd 
leidt. 
Laten we jullie tekeningen gebruiken om daarover na te denken. Welke gebeurtenis vond 
het eerst plaats? En daarna? En daarna? (Leg de tekeningen op volgorde: schepping, 
zondvloed, uittocht, ballingschap, kruis en wederkomst.) Als je zo deze tekeningen op een 
rij ziet, zie je de hele geschiedenis. Zonder de Bijbel zouden wij dit niet weten. Elk verhaal 
en elke profetie en belofte in de Bijbel past in deze rij tekeningen. 
De Bijbel vertelt ons een lang verhaal 
over God en zijn volk, vanaf de schep-
ping tot de wederkomst van Jezus. 
Kunnen jullie je een jongere herinneren 
in de Bijbel, die Gods Woord bestu-
deerde? Als kind bestudeerde Jezus de 
Bijbel heel nauwkeurig. Toen Hij 12 jaar 
was kon Hij al met de geleerden in de 
tempel over de betekenis van de Schrift 
praten. Kan iemand Lucas 2:46, 47 voor 
ons lezen? Zouden jullie dat kunnen? In 
het boek Jezus, de Wens der Eeuwen staat 
een mooie belofte voor jullie: ‘Ieder kind 
kan leren zoals Jezus. Als wij proberen onze 
hemelse Vader door zijn Woord te leren ken-

Het Belangrijkste 
Boek ter Wereld

‘Uw woord is 

een lamp voor 

mijn voet,  

een licht op 

mijn pad.’

Psalm 119:105
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nen, zullen engelen bij ons komen; ons ver-
stand zal worden gesterkt en ons karakter 
zal worden veredeld en verfijnd. Wij zullen 
meer op onze Heiland gaan lijken.’ Kan één 
van jullie lezen wat koning David schreef in 
Psalm 119:1? De Bijbel hielp David vanaf 
dat hij een herdersjongen was in te zien 
wat goed was. Timoteüs bestudeerde ook 
de Bijbel. Kan iemand lezen wat Paulus 
zegt in 2 Timoteüs 3:15? In de tijd van 
de Bijbel waren er heel veel jongens en 
meisjes die Gods Woord liefhadden. Jezus 
waarschuwde ons (Matteüs 24:24) dat vlak 
voor Hij weerkomt, er valse christussen en 
profeten zullen komen, die zullen proberen 
om Gods volk te misleiden. Wij hebben het 
belangrijkste boek ter wereld nodig om 
ons te beschermen voor dat gevaar. Als 
je deze zes tekeningen ziet, weet je dan 
waar Jezus woont? Waar David woonde? 
Waar Timoteüs woonde? Waar wij wonen? 

Ja, de tijd van Jezus’ 
wederkomst is 

dichtbij; de 
tijd waar-
voor Hij ons 

waarschuwde 
en waarin wij zijn 

waarheid nodig hebben 
om ons te beschermen. 

Wat is het belangrijkste dat je in deze 
gebedsweek hebt geleerd? Zou je een 
beter karakter willen hebben? Lees 
de Bijbel. Zou je wijzer willen worden? 
Lees de Bijbel. Wil je klaar staan als 
Jezus komt? Praat elke dag met Hem 
in gebed als met je beste vriend. Laat 
Hem tot jou spreken door de Bijbel. Wie 
van jullie wil dat God elke dag door de 
Bijbel tot je spreekt? Als je nog niet 
kunt lezen, vraag dan iemand om je voor 
te lezen. Het is het belangrijkste boek 
ter wereld omdat God daarin tot jou 
spreekt.

Toepassing

Bijbelrol voor de Gebedsweek
Schrijf de Bijbeltekst in je Bijbelrol en maak 
er een tekening bij.

Activiteit
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AGENDA 2014

KINDErEN
4 januari Tienerclub
1 februari Tienerclub
1 maart Tienerclub
12 april Kidzrally
16 t/m 18 mei Tienerkamp
4 oktober Tienerclub
1 november Tienerdag
6 december Tienerclub

LEIDING
13 t/m 16 maart KID-training
31 augustus Dag voor ouders
9 november  Landelijke Trainingsdag 

Kindersabbatschool


