
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoorden Bijbelstudie 1 

 

1. d. Van Nazareth naar Jericho = 97,5 km 

 Van Jericho naar Jeruzalem = 24 km 

 Totaal:  97.5 + 24 = 121,5 km 

 e. 4,05 dagreizen 

 
2. Derde rondje. Benadruk bij het beantwoorden van deze vraag, dat de Heere wél 

gehoorzaam wilde zijn aan Zijn aardse ouders. Hij moest echter (net als wij allemaal) Zijn 

hemelse Vader meer gehoorzaam zijn dan Zijn aardse ouders. 

 

3. a. Nee. 

b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. 

c. Drie dagen. 

 

4. Jezus stelt wijze vragen over de Bijbel. Dat is heel bijzonder voor een Kind van twaalf.  

De mensen luisteren naar Hem. Ze verwonderen zich over het verstand van Jezus.  

Maria is ontdaan en ook een beetje boos. Haar Kind doet mee in het gesprek met geleerde, 

volwassen mannen! 

 

5. a. … dingen Mijns Vaders? 

b. Nee, zij ‘verstaan’ het niet. Omdat het licht van de Geest hen op dat moment ontbreekt 

zien ze niet in, dat de Heere Jezus is gekomen om ten allen tijde de wil van Zijn Vader te 

doen.  

c. Vaak zullen kinderen de moeilijke woorden of zinnen uit de Bijbel niet begrijpen. 

Datzelfde geldt voor de beeldspraak, die de Heere vaak gebruikt in Zijn Woord om dingen 

uit te leggen. Soms zijn, Zijn voorbeelden echter kinderlijk eenvoudig. Spoor de kinderen 

aan in hun Bijbel te (blijven) lezen en zeg hen, dat ze daarbij altijd hun ouders om uitleg 

mogen en moeten vragen. Meer nog hebben ook zij het werk van de Heilige Geest nodig. 

Als de Heilige Geest in ons hart werkt en woont, kunnen we de Woorden van de Heere 

Jezus ten volle begrijpen.   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoorden Bijbelstudie 2 

 

1. a. Een tollenaar zamelde belastinggeld in voor de Romeinen. Per jaar droegen ze aan de 

Romeinen een vastgesteld bedrag af. Het belastingtarief konden ze zelf vaststellen en wat 

dus teveel was in eigen zak stoppen. 

b. Vaak was een tollenaar iemand die snel rijk wilde worden en die het niet zo nauw nam. 

Mattheüs vroeg veel te veel geld aan de mensen en stak het in zijn eigen zak.  

 

2. a. Bijvoorbeeld: zonde, schuld, verdriet, oneerlijkheid, ongeloof. Probeer de kinderen 

concrete ‘zonden’ te laten bedenken, bijvoorbeeld: gejokt tegen mama, lelijke dingen 

gezegd over iemand in de klas, oneerlijk geweest tegen m’n broertje, te weinig bezig met 

de dingen van de Heere, jaloers, … 

b. Dat kan alleen  heel ootmoedig. Als wij begrijpen, hoe schuldig we zijn tegenover de 

Heere en hoeveel straf we wel niet hebben verdiend (de eeuwige dood), dan kunnen we 

alleen maar schoorvoetend tot Hem gaan met ons boze hart. Toch wíl de Heere ons juist 

ontvangen; Hij vraagt er immers Zelf om, “Geef Mij je hart”. Door Zijn dood aan het kruis 

kan Zijn bloed de vuilste harten schoonwassen. De Heere wil erom gebeden worden en 

daarom móéten we ons hart voor Hem neerleggen. Dat alleen kan onze redding zijn! 

 

3. a. “Volg Mij! 

b. Als wij in de zonden blijven leven, is een leven met de Heere niet mogelijk; niemand kan 

twee heren dienen. We moeten onze gedachten, ons hart en ons leven niet laten 

beheersen door de zonde. Ze moeten gericht zijn op het dienen van de Heere, dag en 

nacht. Volgen houdt in, dat je helemaal overgeeft aan Hem in geloof en vertrouwen. Deze 

gaven wil de  Heere Zelf schenken. Je houdt je aan de wetten, die Hij in Zijn Woord geeft, 

want wat God doet, vind je goed.  

 

4. Alle antwoorden ‘nee’. Praat er met de kinderen over door, hoe bijzonder dit is. Mattheüs 

maak zich werkelijk nergens meer druk om. Alleen de Heere Jezus telt! Mattheüs zit 

nergens over in. Als Jezus zo machtig is Mattheüs’ levensdoel te bepalen (geestelijke 

zegening), dan zal Hij ook voor Mattheüs’ zaken, zijn huis en zijn familie zorgen (aardse 

zegeningen). 

 

5. Ongelovige mensen, spotters, geldverkwisters, vloekers, andere tollenaren, zondaren … In 

ieder geval mensen, die openlijk laten zien dat ze niks met de Heere Jezus van doen willen 

hebben en bewust Zijn wetten overtreden. 

 

6. Farizeeën – ziek – dokter – zondige - aarde –  beter maken - volgen – eeuwig. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoorden Bijbelstudie 3 

 

 

1. Vers 4: En Hij moest door Samaria gaan 

 

2. a. Jezus is een Jood, de vrouw een Samaritaanse. ‘Hoe begeert Gij, Die een Jood zijt, van 

mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben?’ De Samaritanen en de Joden zijn geen 

vrienden van elkaar. 

b. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan 

c. Dat je vriendelijk moet zijn tegen alle mensen. Dat je geen vijanden mag hebben. 

 

3. a. Alle mensen die niet bij het Joodse volk horen. Dat zijn wij dus ook! 

b. Elke zondag in de kerk, elke dag op school, maar ook thuis en op de club. Steeds als we 

Gods Woord horen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoorden Bijbelstudie 4 

 

1. a. Allereerst thuis, op school en in de kerk. Maar kan ook heel anders zijn! Niet bij alle 

kinderen wordt er thuis over de Heere gesproken. Het kan ook zijn van opa of oma, een 

buurmeisje, vakantiebijbelclub enz.  

b. eigen antwoord bijv. vergeving van onze zonden, ons eten en drinken, hulp op school, 

als je verdrietig of bang bent 
 

2. De vrouw is niet bang en ook niet brutaal, ook niet verlegen want ze durft juist heel 

vasthoudend de Heere aan te roepen.  

 

3. a. De hoofdman en de vrouw vragen allebei hulp omdat iemand ziek is. Ze horen Allebei 

niet bij het volk van Israël. Ze weten allebei dat ze de hulp van de Heere niet verdiend 

hebben. De Heere Jezus geneest de twee zieken op dat moment. De Heere Jezus zegt van 

beiden dat ze een groot geloof hebben. 

b. Als we grote dingen van de Heere verwachten. En als we helemaal op Hem vertrouwen; 

“Wat Hij zegt is waar en wat Hij doet is goed” 

 

Om samen over te praten 

Bart wil graag een nieuwe fiets, maar zijn ouders hebben niets beloofd. 

De ouders van Rens hebben beloofd dat hij een nieuwe fiets voor zijn verjaardag krijgt. Hij kan er 

op terugkomen: ‘U heeft het zelf beloofd dat ik een nieuwe fiets krijg’. Als zijn ouders eerlijk zijn, 

krijgt hij een nieuwe fiets voor zijn verjaardag. 

Hoeveel groter is het, als wij de Heere mogen blijven aanspreken/bevragen op wat Hij ons belooft 

in Zijn Woord, namelijk het eeuwige leven. De Heere heeft ons die opdracht gegeven en wil ons 

tegelijkertijd het geloof daarvoor schenken. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoorden Bijbelstudie 5 

 

 

Vraag 1 

Zacheüs, haast u en kom af; want ik moet heden in uw huis blijven / Zacheüs, kom snel uit die 

boom, ik moet vandaag (nu) in jouw huis eten en slapen. 

 

Vraag 2 

a. Eigen antwoord (Bijvoorbeeld: je gaat graag naar de kerk, je wilt graag Bijbelverhalen 

horen, je merkt dat de Heere Jezus je niet los laat, je denkt aan de Heere, je wilt de Heere 

geen verdriet doen, je belijdt je zonden) 

b. Eigen antwoord  

 

Vraag 3 

a. Zacheüs ziet in dat hij verkeerd bezig is geweest. Hij geeft iedereen van wie hij geld 

gestolen heeft, of wie hij teveel geld betaald heeft, vier keer zoveel geld terug. Ook geeft 

hij de helft van al zijn geld en bezittingen aan de armen. 

b. Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid(geduld), goedertierenheid(vriendelijkheid), 

goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid  

 

Vraag 4 

a. Eigen antwoord (Bijvoorbeeld vals gespeeld bij een spel, gelogen over oorzaak te laat 

komen, koekje gepakt zonder te vragen) 

b. 4 euro, 100 euro, 200 euro, 400 euro, 200 euro 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoorden Bijbelstudie 6 

 

1. a. Over het sterven van de Heere Jezus van Wie zij dachten, dat Hij Israel verlossen zou. 

Over de vrouwen, die zeggen dat Hij leeft, maar Hem niet gezien hebben. 

b. Dat de Heere Jezus door Zijn dood al onze zonden en schuld op Zich heeft genomen. 

Iedereen doet zonde; iedereen heeft schuld bij God. Maar door het geloof in de Heere 

Jezus kan al onze schuld vergeven worden.  

Moedig de kinderen aan om eerst feiten te vertellen (naam van de kruisheuvel, hoeveel 

kruisen, etc.). Dat vergemakkelijkt het voor hen om vervolgens over de betekenis van 

Christus’ dood na te denken.  

 

2. Jezus: “waarom ziet gij droevig?”/ “welke?”/ “O, onverstandigen en tragen van hart”/  

“Moest de Christus niet deze dingen lijden?”            

Emmaüsgangers: “Zijt Gij alleen een vreemdeling in Jeruzalem?”/ “Wij hoopten dat Hij was 

degene Die Israël verlossen zou”  

                                

3. Nee, Hij zegt het niet uit boosheid, maar uit liefde. Het benadrukt dat ze alles hadden 

kunnen weten door te luisteren naar de wet en de profeten. Hij legt het ze geduldig nog 

eens uit waarom Hij moest lijden en sterven. 

Lijken wij ook niet op de Emmaüsgangers als we God niet geloven of begrijpen? Benadruk 

hoe belangrijk het hebben van Bijbelkennis is!  

 

4. Christus moest en wilde voor zondaren sterven om voor hen te doen wat zij niet konden 

doen: rechtvaardig zijn voor God. 

 

5. Hun droevige hart veranderde in een hart vol blijdschap, doordat de Heere bij hen was en 

Zich aan hen bekend maakte. De Heere kan dit nog doen, door Zijn Woord en Geest. 

 

 

 


