
 
Bijbelstudie 1 

1. Om te bidden; ze gaan op een vaste gebedstijd. Rond deze tijd zijn bovendien de meeste 
mensen aanwezig zijn om het Evangelie te kunnen verkondigen.  

2. Blinden->ziende, kreupelen->wandelen, melaatsen->gereinigd, doven->horen, doden-> 
opgewekt, armen-> het Evangelie verkondigd.  

3. a. Letterlijk wordt hier een kreupele genezen: hij kan weer wandelen. Hem werd ook het 
Evangelie verkondigd.  

b. Figuurlijk (geestelijk) was hij blind voor de zonde en is nu ziende gemaakt, melaats door 

en dood in de zonde en de zonden zijn hem vergeven. Hij was doof voor het Evangelie en 
mag nu in de opgestane Christus geloven.  

c. Ja, wij hebben allemaal die genade nodig. Om van de last van de zonden te kunnen worden 
bevrijd.  

4. a. eigen antwoord van de kinderen  

b. Hij springt en looft God en gaat mee naar de tempel (waar hij voorheen niet mocht 

komen!)   

c. Eigen antwoord van de kinderen  

5. a. Het is niet alledaags, dat er zo’n groot wonder gebeurt. Een wonder wil je wel begrijpen, 

maar is niet te begrijpen (anders was het geen wonder meer!). Wij mensen willen altijd 

precies weten hoe iets kan gebeuren. Maar de Heere geeft geen rekenschap van Zijn daden. 

Hij legt ons verstand stil en brengt ons daardoor in verwarring.   

b. In principe wel (de Heere is daarvoor machtig genoeg), maar de Heere heeft in deze tijd 

Zijn Woord gegeven. Zijn Woord en Geest zijn de middelen, die ons moeten bewegen tot 
het geloof in Hem.   

c. Ga in gesprek met de kinderen over deze Bijbeltekst;  

De Heere wil, dat wij door die wonderen gaan zien Wie Hij is. De macht, waarmee Hij 
wonderen heeft gedaan, moeten bij ons een heilig ontzag voor Hem opwekken en ons 
bewegen tot het geloof in Hem.   
  

 
  

Bijbelstudie 2 

1. a. De leiders denken alleen aan hun eigen positie. Ze willen de baas blijven. Door dit 

wonder gaan er mensen in Jezus geloven en dat betekent het einde van hun macht.  Ze 
zijn bang voor het volk. De mensen zien dat het een wonder van God is.   

b. Als de leiders de apostelen straffen zou er misschien opstand komen.   

c. Als leiders of mensen met gezag (waar je normaal gesproken naar moet luisteren) je 

iets vragen wat de Heere niet wil, moet je ongehoorzaam zijn. De Heere is veel 
belangrijker dan machtige mensen.   

2. a. Eigen antwoord; vrijlating, bescherming, troost.  



 
b. De apostelen vragen vrijmoedigheid. Dat betekent zonder angst of verlegenheid, vrij 

vertellen wat er in je hart leeft.   

c. De Heere geeft antwoord op hun gebed. Ze worden vol van de Heilige Geest om te 

kunnen spreken maar zien ook het teken dat God bij hen is door beven van het huis. 
De Heere is groter en machtiger dan de leiders van het volk.  

3. a. Eigen antwoord; elkaar laten vertellen.   

b. Wij worden door de Heere Jezus Zelf een aantal keer gewaarschuwd dat we rekenen 

moeten op vervolging en tegenwerking. Hij geeft daarvoor Zijn troost (zaligspreking) 
en een opdracht bij v.44 c.   

Verwerking blz. 11  

Rebus: zalig worden = verlossing en vergeving van al onze zonden.   
a. Volkomen verlossing van al onze zonden uit genade door het bloed van Christus (zie 
Heidelberger Cathechismus) en het eeuwige leven met Hem.   

b. HC vraag en antwoord 21: de Heilige Geest werkt het ware geloof in ons hart, dat God de 

Vader ons door het bloed van Zijn Zoon vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid 

schenkt. Uit genade alleen!  

  

Verwerking blz. 12  

Ichtus; Het ichtusvisje is het symbool wat hierbij hoort. Zie afbeelding naast de puzzel.  
  

Verwerking II blz. 12  

Eigen creativiteit  
  

Tranen rollen over de wangen van de 8-jarige Eso Nayak uit India als hij van school naar huis loopt. 
Zijn gezicht staat op onweer. Zijn hindoeïstische  klasgenootjes hebben hem bont en blauw 
geslagen. Zijn meesters en juffen deden niets. Eso is christen en hoort er daarom niet bij.  

Eso wordt al een hele tijd geplaagd en gepest op school. Thuis heeft hij het ook niet makkelijk. Eso’s 
vader werd een aantal jaren geleden ziek en is overleden. Eso bleef achter met zijn moeder en twee 
broers. Een verdrietige tijd, waarin nog meer erge dingen gebeurden…. Zie 
www.lcj.nl/leidingdeelmin12 of www.hhjo.nl/leidingdeelmin12 voor het volledige verhaal.   
  

Eso, zijn moeder en broers werden uit hun huis gejaagd, omdat ze christen zijn. Met een grote groep 
andere christenen moesten ze vluchten. Eso rende voor zijn leven. Hij raakte alles kwijt en kon niet 
meer terug naar huis. Hij mocht alleen naar huis terug als hij niet langer de Heere Jezus zou volgen, 
maar hindoe zou worden. In India zijn de meeste mensen hindoe. Zij denken dat er heel veel goden 
zijn, terwijl christenen maar in één God geloven.  
Eso woont nu met zijn moeder en broer Isaak in een huis buiten het dorp. Eso moet naar een school 
in de buurt. Daar merkt hij dat zijn klasgenootjes hem eigenlijk ook niet in de klas willen hebben, 
omdat Eso in de Heere Jezus gelooft.  

http://www.lcj.nl/leidingdeelmin12
http://www.lcj.nl/leidingdeelmin12
http://www.hhjo.nl/leidingdeelmin12
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Op weg naar school wordt Eso gepest en op het schoolplein mag Eso niet meedoen met spelletjes. 
Ook de meesters en jufs doen niet aardig tegen Eso. Eigenlijk wil Eso niet meer naar school. Maar 
zijn moeder moedigt hem aan om toch te gaan. “Negeer die pesters toch gewoon”, zegt ze tegen 
hem. Was het maar zo makkelijk. Eso kan het niet. Elke dag getreiterd worden is niet leuk. Zes 
maanden lang ging Eso niet meer naar school. Maar met hulp van christelijke meesters en juffen 
die bij de school zijn gaan werken én aanmoedigingen van Eso’s moeder gaat hij nu toch weer naar 
school. “Hoewel we er niet bij horen in India, horen we als gezin wel bij de levende God die liefheeft 
en zorgt”, zegt Eso’s moeder dapper.  
  

 
  

Bijbelstudie 3 

1. Eerst tegen Petrus, maar ten diepste tegen de Heilige Geest.  

2. De jongen heeft gelijk. Petrus zegt in vers 4 dat Ananias het zelf ‘in zijn macht heeft.’ Ananias 
had minder mogen geven, als hij maar eerlijk was geweest. Om zijn leugen wordt hij gestraft.   

3. a. Mogelijke antwoorden: voor de zending, evangelisatiewerk, de kerk, de diaconie, voor het 
kerkgebouw.   

Leg uit dat er verschillende bestemmingen zijn. In het kerkblad en op de zondag zelf wordt 
er verteld waar het geld aan besteed wordt.   
b. En aan een iegelijk werd uitgedeeld, naar dat elk van node had.   

c. Door bij mensen op bezoek te gaan en te praten met mensen.  

4. Hij sterft.   

  

Verwerking   

1. Akker  

2. Saffira  

3. Satan  

4. 3 uur  

5. Petrus  

6. Jongelingen  

  

Het woord dat over blijft is ‘grote vrees’  
* Handelingen 5:11 zegt: ‘En er kwam grote vreze over de gehele gemeente, en over allen, die dit 
hoorden.’ Gods liefde was zichtbaar geworden in die eerste gemeente. Ook Gods heiligheid komt 
aan het licht. Die twee dingen werken ‘vrees’. Heilige liefde bij mensen die vol ontzag voor God 
leven.  
  

 
  



 
Bijbelstudie 4 

  

Verwerking  

Eigen antwoorden van de kinderen;praktische hulp   
  

1. Ze is een discipelin van Jezus, ze woont in Joppe en hoort daar bij de christelijke gemeente.   

2. Ze doet heel veel goede werken én geeft liefdegaven aan weduwen. Ze doet het uit liefde 

tot de Heere Jezus. Hij heeft die opdracht gegeven.   

  

Antwoord verwerking Tabitha, 
sta op!  

  

3. Bij de gelijkenis van de talenten. ‘Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van 

Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.‘ Matth.25:40. ‘Ga heen en doet u evenzo.’ 

Lukas 10:37. In de bergrede: Wie twee jassen heeft, moet er een weg geven. Wie eten heeft, 
moet delen met wie geen eten heeft.  

4. Hij stuurt de mensen naar buiten. Hij knielt neer en bidt. Hij zegt: Tabitha, sta op. Het valt op 
hoeveel overeenkomsten dat heeft met de opwekking van het dochtertje van Jaïrus.   

Verwerking  

Ga met de kinderen hierover in gesprek; laat het dichtbij de kinderen komen door vooral 
eenvoudige dingen te bedenken.  
  

5. Velen komen tot geloof in de Heere.  

6. Als je alleen voor dit leven helpt is te weinig. Ze mogen best weten dat je het doet, omdat 
de  

Heere Jezus dat graag wil en je van Hem houdt. Het is juist erg belangrijk om hen ook over 
God te vertellen, zodat ook hun ziel gered kan worden. Daarmee help je hen het allermeest. 
Als ze God leren kennen, krijgen ze het mooiste en gelukkigste wat er bestaat: een Toevlucht, 
een Schuilplaats. Nu al in dit leven, maar ook voor eeuwig. Het is eigenlijk wreed als je hen 
dat niet verteld!  
Zo kunnen de mensen die God niet kennen zien, wat echte liefde is. Zie ook Johannes 15:917. 
Dat valt op en zet mensen aan het denken. Zo kunnen ze nieuwsgierig worden naar God en 
Hem gaan zoeken.    
  

Verwerking  

En dit werd bekend door geheel Joppe, en velen geloofden in den Heere  
  

 
  



 
Bijbelstudie 5 

  

1. a. hoofdman, soldaten  

b. God, gezin en personeel  

c. aalmoezen (giften), volk  

d. bidt  

2. Nee, hij is geen Jood, maar een Romein, een tot het Jodendom bekeerde heiden die zich 
houdt aan de Bijbelse leefregels. Het was in die tijd niet gebruikelijk, dat Joden contact 
maakten met heidenen.   

3. a. Hij moet mannen naar het stadje Joppe sturen om Petrus te halen. God wil, dat Cornelius 
Hem nog meer leert kennen. Petrus moet Cornelius vertellen Wie God is en hoe hij zalig kan 
worden.  
b. Nee, waarschijnlijk niet. De engel vertelt hem naar wie hij moet zoeken en waar.   

c. Hij heeft ontzag voor de Heere en wil gehoorzaam zijn aan Zijn opdracht. Ook heeft hij zelf 
het verlangen in zijn hart om meer te weten te komen over de Heere Jezus.   

4. Alle viervoetige dieren van de aarde, wilde en kruipende dieren, vogels.   

5. a. Ze worden allemaal gedoopt.  

b. Van het afwassen van al onze zonden door het bloed van de Heere Jezus.   

c. Ga in gesprek met de kinderen;  Door de doop geeft de Heere ons de belofte, dat Hij bereid 
is onze zonden uit genade te vergeven. Hij wil ons het eeuwige leven geven! Wij mogen 
bij de Heere terugkomen met Zijn eigen Woord: “U hebt het bij mijn doop beloofd; wilt U 
in mijn hart komen wonen?”. Hij wil erom gebeden zijn!  

  

Om samen over te praten; de eerste reactie is waarschijnlijk, dat dit niet eerlijk is. Praat er met de 
kinderen over door, dat de Heere Zelf kiest Wie Hij een nieuw hart en daarmee het eeuwige leven 
met Hem geeft. Wij kerkmensen zijn juist dubbel schuldig: elke dag horen wij uit de Bijbel de weg 
Die we moeten gaan om behouden te kunnen worden, maar we willen niet luisteren. 
Ongehoorzaamheid aan God is onze grootste zonde!  

6. a.“… in Hem gelooft, vergeving der zonden …”  

b. Ga in gesprek met de kinderen;  wat een rijk Evangelie komt er tot ons. De Heere wil hier 
om gebeden zijn.  

  

Verwerking  

 Handelingen 11:18  
“Zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven!’  
  

 
  



 
 

Bijbelstudie 6 

  

Verwerking  

Vrije opdracht.  
  

1. a.    Eigen antwoord + onderbouwing  

b. Bidden!   

2. a.  Het ‘Onze Vader’, dit wordt ook wel ‘het volmaakte gebed’ genoemd  

b. In eigen woorden:  

- Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden  

- En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen  

-Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonde 
vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid  

3 a. Omdat wij als mensen soms zo weinig van het gebed verwachten. Wij willen het eerst zien, 
dan geloven we het pas.  b. Eigen antwoord  

  

Verwerking   

Denk bijv. aan de volgende landen: Noord-Korea, Afghanistan, Iran, Irak, Egypte, China, Marokko, 
Turkije, India, Cuba, Wit-Rusland, Indonesië, Colombia Zie hiervoor de site van Open Doors en 
Stefweb.  
  

Verwerking blz. 31  

Mantel Handelingen 12:8  
  

  

  

 


