Met hoofd, hart en handen
de Bijbel ontdekken
Gods Woord is belangrijk, want door de Bijbel
kun je God beter leren kennen. Maar hoe doe je

Bijbelwijs

Bijbelwijs

Bijbelwijs

dat, samen met je kinderen de Bijbel ontdekken?
Dit boek biedt voor elke week inspiratie om
in de Bijbel op ontdekkingstocht te gaan.
Alle zintuigen worden daarbij ingezet,
door proefjes, vragen en creatieve
opdrachten. Een ontdekboek om
als gezin te groeien in het geloof,
en God lief te hebben.
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woord vooraf
Gods Woord is voor iedereen belangrijk, ook voor kinderen. Door de Bijbel kunnen
ze God (beter) leren kennen. Maar hoe doe je dat, samen met je kind de Bijbel
bestuderen? Daarbij wil dit boek helpen. Door 52 creatieve gezinsmomenten leer je
– als gezin – God en de Bijbel (beter) kennen. Zo heb je een jaar lang materiaal om
elke week met elkaar bezig te zijn rondom Gods Woord. Daarbij gaan de kinderen
zelf in de Bijbel op ontdekkingstocht, binnenshuis en daarbuiten. Niet alleen hun
hersenen worden aangesproken, maar ook hun zintuigen.

De ideeën voor Bijbelwijs ontstonden een aantal jaar geleden. We gebruikten
zelf bestaand bijbelstudiemateriaal voor gezinnen, maar toen we dat hadden
doorgewerkt zijn we zelf verdergegaan met het ontwikkelen van gezinsmomenten.
Zo ontstonden er de afgelopen jaren aardig wat creatieve bijbelstudies voor het
hele gezin. Een groot aantal hebben we ook met ons gezin gedaan. Sommige gingen
heel goed, andere redelijk, sommige niet zo goed. Bijbelwijs is dus geen boek met
een gegarandeerd succes voor supergeslaagde gezinsmomenten. Verre van dat! Wel
geloof ik dat het boek een prachtig handvat is om een jaar lang als gezin aan de slag
te gaan om God en Zijn Woord beter te leren kennen.

Bijbelwijs is geschreven voor kinderen van vijf tot twaalf jaar, maar kinderen die
jonger of ouder zijn, kunnen vaak prima meedoen. Doel is niet dat elk gezinsmoment
van begin tot eind volgens het boek(je) wordt afgehandeld. Als ouder kun je per
moment beslissen wat haalbaar is. Mijn advies is wel om het gezinsmoment goed
voor te bereiden en ervoor te bidden. Probeer er een gezellig moment van te maken.

De opzet van Bijbelwijs is dat er voor elke week een gezinsmoment geschreven is.
Het beste kun je hier een vast moment voor kiezen dat binnen jullie gezin past. De
52 bijbelstudies zijn onderverdeeld in dertien hoofdthema’s, waarbij elk hoofdthema
een aantal gezinsmomenten heeft. De gezinsmomenten hebben een vaste indeling.
Er wordt begonnen met een stukje voor de ouders, waarin het thema wordt
toegelicht en achtergrondinformatie wordt gegeven (die nodig is als voorbereiding).
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Daarna volgt de binnenkomer, die ook voor de ouders geschreven is en als doel
heeft het onderwerp van die dag bij de kinderen te introduceren. Vervolgens richt
het gezinsmoment zich op de kinderen. Er is een bijbelstudie, een opdracht, daarna
volgen de weetjes en een korte opdracht voor de komende week. Een enkele keer
zijn er twee opdrachten: een voor de jongere en een voor de oudere kinderen.

Bijbelwijs sluit af met een aantal gezinsmomenten over bijzondere dagen, zoals
Bid- en Dankdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Deze gezinsmomenten zijn
iets anders van opzet, omdat er twee dagen in één gezinsmoment staan. De reden
hiervoor is dat deze dagen in verband staan met elkaar en we op deze manier ook
aandacht konden geven aan deze bijzondere dagen.

Naast KokBoekencentrum Uitgevers wil ik mijn achterbancomité van Stichting
Werkers in de Wijngaard bedanken voor hun steun bij het schrijven. Daarnaast wil
ik mijn vrouw Rachel bedanken voor haar hulp bij het corrigeren van de teksten en
het mede verzorgen van de gezinsmomenten met onze kinderen. Ik wil ook onze
kinderen Tamar (13), David (10) en Joas (7) niet vergeten. Een groot deel van wat ik
geschreven heb, is op hen ‘getest’. Bovendien waren ze regelmatig betrokken bij het
uitdenken van ideeën en moesten ze ook regelmatig horen: ‘Papa moet aan zijn boek
werken.’

Tot slot dank ik God omdat Hij mij de afgelopen jaren de creativiteit en kracht heeft
gegeven om Bijbelwijs te schrijven. Ik hoop en bid dat door dit boek veel kinderen en
hun ouders de Heere Jezus (beter) leren kennen en Hem (meer) zullen liefhebben.

Ede, januari 2022,
Cees Fraanje
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1. Wie is God?
God (beter) leren kennen. Dat is het eerste thema van Bijbelwijs.
Vandaag denken we na over de vraag: Wie is God? De naam ‘God’ komt
Voor de
ouders meer dan 2500 keer voor in de Bijbel. Ook in de kerk, gemeente, op
de christelijke school en tijdens het bidden horen kinderen vaak iets
over ‘God’. Maar wie is God en hoe kun je Hem herkennen? Daar gaan we samen
met de kinderen naar kijken. We doen dat aan de hand van twee bijbelgedeelten
uit Exodus, waarin God Zich bekendmaakt. Vandaag onderzoeken we de
eigenschappen van God. De volgende keer kijken we naar de betekenis van Zijn
naam. Samen geven deze twee gezinsmomenten een beeld van Gods karakter. Het
is goed om te weten dat dit gezinsmoment ook prima en zelfs bij voorkeur buiten
gedaan kan worden.

Binnen Vraag aan de kinderen hoe vaak de naam ‘God’ in de Bijbel voorkomt.
kOmer Het antwoord staat onder het kopje ‘Voor de ouders’.
Bijbel
studie

Hoe herken je God?

We beginnen dit boek met gezinsmomenten over God en we gaan kijken
hoe je Hem kunt herkennen of hoe je Hem kunt omschrijven.

1. Noem eerst vijf dingen waaraan je je ouders, broertjes of zusjes kunt
herkennen.

2. Lees nu Exodus 34:4-7. Hier zegt God over Zichzelf wie Hij is. In vers 6a noemt
God eerst twee keer Zijn naam. Waarom twee keer?

3. In vers 6b worden vijf eigenschappen van God genoemd. Aan deze
eigenschappen kun je Hem herkennen. Welke zijn dit?

4. De vijf dingen die God over Zichzelf zegt, zijn prachtig, maar ook best moeilijk.
Probeer met elkaar in het overzicht op de volgende pagina op te schrijven wat de
woorden betekenen. Het eerste woord is al voorgedaan.
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God is …

Wat betekent het dat God zo is?

1. Barmhartig

God heeft snel medelijden en wil graag troosten

2. Genadig
3. Geduldig
4. Goedertieren
5. Trouw

Onthouden wie God is

We gaan proberen om de vijf dingen die we over God geleerd hebben te
Opdracht
onthouden. Dit kan heel makkelijk met onze vingers. Met elkaar zeggen
we de vijf woorden over God op en bij elk woord steken we een vinger op
en komt er dus een vinger bij.

God ontdekken in de natuur

Behalve in de Bijbel zijn er ook andere plekken waar je iets van God kunt
ontdekken, bijvoorbeeld in de natuur. We gaan met elkaar op zoek naar
verschillende soorten bladeren en bloemen en proberen aan de hand daarvan
dingen over God te leren. Een groot blad bijvoorbeeld doet ons denken aan de
grootheid van God. Maar er zijn er nog veel meer. Zoek tien verschillende soorten
bloemen en/of bladeren waarin je iets van God ziet. Na het zoeken worden alle
bladeren op tafel gelegd en mag je vertellen op welke manier een blaadje of een
bloem jou aan God doet denken.

Weetjes

woord ‘barmhartigheid’ stamt af van het Hebreeuwse woord voor

* Het
‘baarmoeder’.
Kolossenzen 1:15 is de Heere Jezus het beste Beeld van God.

* Volgens
 je ‘God’ op google intikt, krijg je meer dan vier miljard hits.
* Als

Voor de
komende
week

Zeg elke morgen de vijf kenmerken van God op en gebruik
daarbij de vijf vingers van je hand.
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2. Gods Naam en jouw naam
Dit tweede gezinsmoment over Gods naam hoort bij het eerste
gezinsmoment, over de eigenschappen van God. Samen laten ze iets
Voor de
ouders zien van wie God is en wie Hij voor ons wil
zijn. De vorige keer ging het over de vraag
wie God is en hoe je Hem kunt herkennen. Deze keer
gaat het over Gods allerbelangrijkste naam, die meer
dan zevenduizend keer in de Bijbel voorkomt: JHWH.

Binnen Schrijf alle gezinsnamen onder elkaar en probeer (met hulp van een
kOmer woordenboek of internet) er met elkaar achter te komen wat de namen
betekenen. Daarna kun je als ouders uitleggen waarom jullie deze
namen gekozen hebben. Hebben de kinderen een idee hoe zij later hun kinderen
zouden willen noemen?
Bijbel
studie

God heeft ook een Naam

God heeft ook een naam. Die staat voor het eerst in Exodus 3:13 en
14. Lees die twee verzen maar eens. Mozes ziet in de woestijn een
brandende braamstruik en loopt erop af. Als hij dichterbij komt, spreekt God tot
hem en dan vraagt Mozes naar Gods naam.
1. De naam waarmee God Zichzelf aan Mozes voorstelt is ‘IK BEN DIE IK BEN’. Wat
betekent deze naam?

2. De naam van God betekent dat God doet wat Hij zegt. Hij is te vertrouwen.
Merk jij dat God te vertrouwen is? Zo ja, hoe dan?

3. In de Bijbel krijgen sommige mensen een andere naam. Ken jij hier
voorbeelden van (zie bijvoorbeeld Genesis 17:5, 15; Daniël 1:6, 7)?

4. Wat gebeurt er in de toekomst met onze naam en met de Naam van de Heere
Jezus (Openbaring 2:17; 3:12)?
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Samen een namenbord maken

Opdracht
Er staan wel honderd namen van de Heere Jezus in de Bijbel. Zo wordt
Jezus ‘Immanuel’, ‘Vredevorst’ en ‘de goede Herder’ genoemd. Pak een
groot vel papier of een rol behang. Zet om de beurt een naam van Jezus
op het vel papier. Hoeveel namen kennen jullie met elkaar? Na afloop kun je dit
namenbord ergens in huis ophangen.

Ben je 5 jaar of ouder?

Loop met je ouders langs een aantal huizen in de buurt.
Hoeveel naambordjes zie je?

Ben je 10 jaar of ouder?

Een leuk spel voor ’s avonds is het bijbelse namenspel. Kies een letter en
probeer voor jezelf binnen tien minuten zo veel mogelijk bijbelse namen op te
schrijven die beginnen met die letter. Wie de meeste namen heeft opgeschreven,
heeft gewonnen.

Weetjes
 naam JHWH komt alleen al in het bijbelboek Psalmen zevenhonderd keer voor.
* De
 langste voornaam in Nederland is: Prince-Fritz-Cruene-August-Willem-Jan* De

Hendrik-Dick.

 1811 was de Franse keizer Napoleon de baas in Nederland. In die tijd hadden
* In
veel mensen al een achternaam. Napoleon heeft ervoor gezorgd dat iedereen een

achternaam kreeg.

Voor de
komende
week

De eerste mens die God schiep, heette Adam. Hij kreeg van God
een prachtige opdracht, namelijk om alle dieren een naam te
geven. Zoek de komende week in een boek of op internet vijf
plaatjes van dieren die je nog niet kent. Zorg ervoor dat je niet ziet
hoe deze dieren heten en verzin zelf een naam voor deze dieren.
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3. Hoe spreekt God tot ons?
God spreekt. Ook vandaag nog. Maar hoe dan? Daar gaat het deze keer
over. In de Bijbel vinden we meer dan vijftien verschillende manieren
Voor de
ouders waarop God contact zoekt met mensen. In de bijbelstudie kijken we
naar zo’n moment: God zegt iets tegen de jonge Samuel. Zo zien de
kinderen dat God ook tegen kinderen praat. Juist tegen kinderen.
Als voorbereiding voor de opdracht moeten tien kaartjes gemaakt worden, met op
elk kaartje een korte opdracht (één zin).

Binnen Zoek als ouders vijf symbolen (via internet) op. Denk bijvoorbeeld aan
kOmer het symbool van een droom. Laat dit symbool aan de kinderen zien.
Zij moeten raden wat dit symbool betekent. Daarna kun je vertellen
dat God tot mensen spreekt in dromen. Doel van deze binnenkomer is te laten
zien dat God ook ons op verschillende manieren iets duidelijk kan maken. Welke
manieren kennen de kinderen?

Bijbel
studie

God praat ook tegen kinderen
Lees 1 Samuel 3:1-12.

1. Wat is Samuels leeftijd als God voor het eerst tot hem spreekt (vers 1)?

2. Wat doet Samuel als hij zijn naam hoort roepen (vers 4-7)?

3. Wie helpt Samuel om te begrijpen dat God tot hem spreekt (vers 8-9)?

4. Wat zegt Samuel tegen God als God hem voor de vierde keer roept (vers 10)?

5. God praat op meerdere manieren met mensen. Op welke manieren doet God
dat in de volgende bijbelteksten: Genesis 15:8, Handelingen 2:22, Hebreeën 1:1?
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6. Spreekt God ook wel eens tegen jou? Zo ja, hoe dan?

Hoeveel manieren kennen jullie?

Voor je liggen tien kaartjes. Op elk kaartje staat een opdracht. Om de
Opdracht
beurt pak je een kaartje en probeer je de opdracht die erop staat aan
de anderen duidelijk te maken. Maar let op! Je moet elke keer een
andere manier bedenken waarop je de opdracht duidelijk maakt. Een
voorbeeld. Je pakt een kaartje en geeft het aan iemand anders. Het kaartje geven
is een manier om een opdracht door te geven. Hoeveel manieren weten jullie met
elkaar?

God spreekt alle talen

Jij praat Nederlands, maar wist je dat er wel zesduizend talen op de wereld zijn?
Gelukkig kent God ze allemaal. Ga naar Google Translate en typ in het Nederlands
de woorden van het bekendste bijbelvers in: Johannes 3:16. Laat Google Translate
dit vers vertalen in het Pools, Chinees, Turks en Fins. Speel dit af via het icoontje
onderaan. Hoe klinkt dat?

Weetjes

zeggen mensen zestienduizend woorden per dag.

* Gemiddeld
van de belangrijkste manieren waarop God tot mensen spreekt is door de

* Een
Bijbel. In de Bijbel staan achthonderdduizend woorden.

 veel moslimlanden is het verboden om uit de Bijbel te lezen. God spreekt tot
* In
moslims heel vaak door middel van dromen en visoenen.

Voor de
komende
week

Vraag (als het lukt) de komende week aan een christen die je kent
hoe God tot hem of haar spreekt.
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