
 

Bijbelstudie 1: Izak 

  

Vraag 1  

a. Omdat zij denken te oud te zijn om nog een kind te kunnen krijgen. Sara heeft het lichaam 

van een oudere vrouw; haar lichaam kan menselijkerwijs gesproken niet meer in 

verwachting raken. Benadruk dat het hier om een ongelovig, schamper lachen gaat. Later in 

deze Bijbelstudie komt het lachen van Sara nogmaals ter sprake.   

b. Abraham was 100 jaar, Sara 90.   

c. Praat er met de kinderen over dat er een heel groot verschil zit tussen de leeftijd van hun 

eigen ouders en de leeftijd van de ouders van Izak. Zo oud zijn de opa’s en oma's van de 

kinderen niet eens. Beklemtoon dat daarom het wonder des te groter is, dat Abraham en 

Sara op zo’n hoge leeftijd nog een kind krijgen. Daarnaast mag het accent vallen op het 

beloven van de Heere; Hij breekt nooit Zijn Woord. Al moeten Abraham en Sara lang 

wachten, Zijn belofte zál in vervulling gaan!  

  

Vraag 2  

a. De Heere Zelf heeft Izak al bij de belofte zijn naam gegeven.  b. Hij 
lacht.  
c. Omdat Abraham en Sara met ongelovig lachen reageerden op het voorzeggen van de belofte.    
  

Vraag 3  

a. Ditmaal is het een oprecht dankbaar, blij en gelovig lachen. Een lachen in aanbidding. De 

belofte van de Heere is werkelijkheid geworden.  

b. Ze moeten in dankbaarheid en verwondering met haar mee lachen. Er is vreugde, want 

twee oude mensen hebben een zoon gekregen. Door hun blijdschap te tonen over dit 

wonder komt de Heere aan Zijn eer.   

  

Vraag 4  

a. Sara ziet dat Ismaël, de zoon van Hagar het dienstmeisje, Izak uitlacht en bespot. Sara zegt 

tegen Abraham, dat hij Hagar en Ismaël moet wegsturen. In de tekst noemt Sara hen niet 

eens bij hun naam (ze heeft het over “deze dienstmaagd en haar zoon”), waarschijnlijk 

omdat ze met verachting op hen neerkijkt of zo boos is. Ze benoemt verder dat de erfenis 

alleen aan Izak als beloofde zoon zal toekomen. Abraham is het oneens met Sara en 

reageert boos.   

b. Uit Izak zal later de Heere Jezus geboren worden. Ismaël zal een groot volk worden.   

  

Om over door te praten  

Ten diepste begint geloof met de werking van de Heilige Geest in ons hart. Zie HC zondag 7. 
Daarvoor gebruikt de Heilige Geest de prediking van het Woord. Geloven is erop vertrouwen, 
dat de Heere doet wat Hij zegt in Zijn Woord.  



 

   

Vraag 5  

 Izak moet worden geofferd.  

Ja: Abraham krijgt die opdracht. Uiteindelijk wordt niet Izak zelf, maar een ram geofferd.   
 Izak moet zeven jaar voor zijn vrouw werken.  

Nee: zijn zoon Jakob moest twee keer zeven jaar werken voor Lea en Rachel.  
 Izak trouwt met Rebekka.  

Ja: de knecht van Abraham, Elimelech, ging voor Izak een vrouw halen in Mesopotamië. 
Elimelech ontmoet Rebekka bij een waterput, waar zij zijn kamelen te drinken geeft 
(Genesis 24).   

 Izak en zijn vrouw bidden veel om een kind.   

Ja: Rebekka was onvruchtbaar (Genesis 25:21).  
 Ze krijgen een tweeling.   

Ja: Ezau en Jakob  worden geboren.   
 Izak moet vluchten voor zijn broer.  Nee, dit was Jakob.  

 Izak maakt de waterput Rehoboth.   

Ja: zijn herders kregen ruzie met de herders van Gerar (Genesis 26: 18-22) over 
waterputten. Uiteindelijk maakt Izak een put, waar geen ruzie over komt.   

 Izak wordt bedrogen door een van zijn zoons.   

Ja: Jakob verkrijgt op een listige manier het eerstgeboorterecht.   
 Izak worstelt met God bij Pniel.   

Nee: dit was Jakob.  
 Bij zijn sterven is Izak 180 jaar oud.   

Ja: Genesis 35:28 en 29.  
 Izak wordt begraven in de spelonk van Machpela.   

Nee: dit waren zijn moeder Sara (Genesis 23:19) en zijn vader Abraham (Genesis 25:9).  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bijbelstudie 2: Het slavinnetje van Naäman 

  

Vraag 1  

a. De mensen in Syrië dienen de Heere niet. In de tempel offerden de Syriërs aan de afgod 

Rimmon. Ze zullen hun leven hebben ingevuld met dingen, die niet naar Gods Woord 

waren.   

b. Laat de kinderen vertellen over de buurt, waarin zij wonen. Hoe leven en gedragen hun 

buren zich? Hoe vullen zij hun vrije tijd? Waarin verschillen zij met het gezin van het kind?  

c. In ons handelen, ons gedrag en ons praten moet onderscheid zijn met de wereld. Ga 

hierover in gesprek met de kinderen.   

  

Vraag 2  

a. Dit kaartje vind je achterin veel Bijbels. Juda ligt in het roze vlak (linksboven), Israel in het 

oranje vlak (links) en Syrië is het groene gedeelte.   

b. Damascus ligt midden in het groene vlak. Samaria ligt in het oranje vlak, iets links van het 

midden.   

c. De werkelijke afstand bereken je door met een liniaal het aantal centimeters tussen beide 

plaatsen op te meten en deze te vermenigvuldigen met het getal, dat in de schaalverdeling 

bij het kaartje staat vermeld.   

  

Vraag 3  

a. “Mevrouw, was mijn baas nu maar in mijn geboorteland. In Samaria woont een profeet, die 

hem zeker beter zou kunnen maken!”.  

b. Hij gaat naar de koning en vertelt aan hem wat het meisje heeft gezegd. Tussen Syrië en 
Israël bestaat al jaren een gespannen verhouding. Daarom wil Naäman eerst de koning laten 
weten welke mogelijkheid hij heeft om beter te kunnen worden. Hij krijgt toestemming van 
de koning om naar Israël te gaan. Met de gebruikelijke aanbevelingsbrieven en een groot 
geschenk wil hij de koning van Israël gunstig stemmen en hem aan zich binden.  

  

Vraag 4  

a. Praat met kinderen door over de casus. Heeft deze jongen het verdiend dat Arco en Rick 

hem helpen? Of kunnen ze ook gerust doorfietsen en de jongen op straat laten liggen totdat 

er iemand anders langskomt?   

b. Het slavinnetje heeft het goede voor haar heer. Ze wil geen kwaad met kwaad vergelden, 

maar helpt hem juist!  Trek de lijn door naar het werk van de Heere Jezus. Hij zoekt het 

goede voor mensen die alleen maar kwaad kunnen doen.  

  

Vraag 6  

a. Ga in vrede  

b. Vers 19  



 

Bijbelstudie 3: Joas 

  

Vraag 1  

a. Deze vrouw heet Joseba en zij brengt Joas in veiligheid.  

b. Het prinsje is Joas en hij zal het enige prinsje zijn van de familie van David, dat blijft leven.  

c. De hogepriester Jojada is getrouwd met Joseba.  

d. Zijn oma, Koningin Athalia wil hem doden omdat ze niet wil dat er iemand van de familie van 

David overblijft.  

e. De satan zit hierachter.  

f. In Psalm 89:36-38 belooft de Heere dat er altijd een nakomeling van David in Jeruzalem zal 

zijn.  

  

Vraag 2  

Mozes, de Heere Jezus in Egypte.  
  

Vraag 3  

Onveilig, altijd angst om ontdekt te worden, verveling, niet naar buiten kunnen, geen vrienden 
om te spelen, niet naar school, soms heel koud hol of kamertje, honger enz.  
  

Vraag 4  

Eigen antwoord.  
  

Vraag 5  

Jojada heeft hem geleerd hoe hij de Heere kon dienen. Hij heeft hem verteld uit het Woord van 
de Heere. Hij is echt onderwezen in alles wat een godvrezende koning nodig heeft. Ook later 
heel praktisch hoe hij moet regeren. Het is erg om te zien dat Joas na het sterven van Jojada de 
Heere gaat vergeten.   
  

Vraag 6  

In de tekst staan de antwoorden.  
  

Opdracht  

Jonge Joas: Elke dag een brandoffer, restauratie van de tempel, geld en zilver inzamelen, de 
boekrol lezen en Gods woorden gehoorzamen.   
Oudere Joas: Overige zinnen.  
  

 

 

 

 



 

Bijbelstudie 4: Paulus’ neef 

  

Vraag 1  

a. Zoals een wit gepleisterde muur er aan de buitenkant prachtig uitziet maar van binnen lelijk 

is en uit afval bestaat, zo is het ook met de hogepriester. Hij lijkt vroom en naar Gods wet te 

willen leven, maar overtreedt zelf Gods geboden.   

b. Buitenkant – mooi – binnenkant – lelijk.  

c. Voorbeeld: Kaïn, Judas, Ananias en Saffira.  

  

Vraag 2  

 “Wij vinden geen kwaad in deze mens.”                  F  
 “Er bestaat geen opstanding van de doden.”  S  
 “Geesten bestaan wel.”        F  
 “Laat ons tegen God niet strijden.”     F  
 “Jezus is niet opgestaan.”        S, F  
 “Engelen bestaan niet.”        S  
 “De beloofde Verlosser is nog niet gekomen.”  S, F  

  

Vraag 3   

a. Hij wordt hier door de Heere gebruikt om het leven van Paulus te redden. Paulus wordt hier 

op een bijzondere manier opnieuw van de dood gered, niet door de neef maar door God, 

het gaat om Zijn eer!  

b. Hij hoort van de geplande moordaanslag op zijn oom en brengt hem die boodschap direct 

over.  

  

Vraag 4  

a. Farizeeërs, de overste (vers 10, 22 en 24) en krijgsknechten die Paulus naar Cesarea 

brachten.  

b. Eigen antwoord.  

  

Vraag 5  

Hij zal wel geschrokken zijn van de haat van de Joden en daar verdriet van hebben gehad. Maar 
de Heere had hem die nacht bemoedigd door te zeggen dat Paulus ook in Rome van Hem zou 
mogen vertellen. Hij weet dus dat hij niet hier in Jeruzalem zal sterven.  
  

 

 

 

 



 

Bijbelstudie 5: De jongen te Naïn 

  

Vraag 1  

a. Het gezin bestond uit drie mensen. De vader van het gezin is al overleden. De jongen was het 

enige kind. De moeder blijft alleen over.   

b. Ze heeft nu niemand meer in haar gezin; ze is alleen overgebleven. Er zijn wel veel mensen 

uit de stad meegegaan om haar zoon te begraven. Van hen zal ze ongetwijfeld veel troost en 

medeleven gehad hebben.   

  

Vraag 2  

De Heere Jezus ziet de vrouw (er staat niet, dat Zijn oog eerst op de baar valt). Hij heeft diep 
medelijden met haar. Hij zegt haar, dat ze niet moet huilen. Het initiatief tot contact en 
handelen ligt dus bij Hem.   
Beklemtoon dat dit het kenmerk is van het werk van de Heere Jezus in het leven van Zijn 
kinderen. Het allereerste begin van hun bekering begint vanuit Hem. Hij werkt Zelf het geloof in 
Hem in hun harten. “Welgelukzalig is hij, dien Gij verkiest en doet naderen…” (Psalm 65:5). Of 
Efeze 2:8 “Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u: het is Gods gave”.   
  

Vraag 3  

Jongeling, Ik zeg u, sta op!  
  

Vraag 4   

  

Dood:  

Je leeft door in je zonden  
Je houdt van de wereld  
Je luistert niet naar Gods stem  
  

Levend:  

Je kent de Heere Jezus   
Je zonden zijn vergeven  
Voor eeuwig in de hemel  
  

Vraag 5  

a. Nee.   

b. Ze denken dat Hij alleen maar een heel belangrijke profeet is, Iemand die mooie woorden 

kan spreken en wonderen kan doen. Ze spreken hun verwondering en dankbaarheid uit, dat 

God door deze bijzondere profeet nog aan het volk denkt. Maar dat zijzelf ook ten dode 

wankelen en een Zaligmaker nodig hebben, komt niet bij hen op!  



 

c. Beklemtoon dat de kinderen de Heere Jezus moeten (leren) kennen. Niet als een 

Zaligmaker, maar als dé, hún Zaligmaker! Vraag hen erom te bidden of de Heere Jezus in 

hun hart wil werken. Dat Hij de eerste in hun leven zal zijn en Zelf het verlangen naar een 

leven met Hem in hun hart legt. Vestig de aandacht van de kinderen op het bijzondere 

perspectief dat er is voor een christen: we zijn allemaal in zonden ontvangen en geboren, 

maar er is niemand, die ons desondanks liever heeft dan de Heere Jezus (NGB art 26)!   

 



 

 

Antwoorden 16.6: Laat de kinderen tot Mij komen  

  

Vraag 1  

a. Moeders én vaders. (Het lied ‘Eens brachten de moeders’ klopt dus niet helemaal.)  

b. Jezus legt de blinde van Bethsaida de handen op en neemt zijn hand (Markus 8:22 en 23). 
Jezus pakt de maanzieke knaap bij de hand (Markus 9:27). Jezus raakt de baar aan van de 
jongeling te Naïn (Lukas 7).   

c. Door de discipelen. Benadruk, dat het niet eens de ‘vijanden’ van Jezus zijn die commentaar 

hebben (de Farizeeën en Sadduceeën), maar zijn eigen vrienden!  

  

Vraag 2  

a. Kinderkens, Mij, verhindert, derzulken, Koninkrijk.  

b. Hij is boos op de discipelen, omdat ze de kinderen tegenhouden. Hij wil ze juist bij Zich 

hebben. Hij wil niets liever dan hen Zijn zegen geven. Zonder voorbehoud, zonder 

voorwaardes! Benadruk, dat dit ook nu nog geldt. Kinderen zijn welkom bij de Heere, zonder 

dat ze daarvoor iets hoeven te doen. Ze hoeven zich niet beter of anders voor te doen dan ze 

zijn; de Heere Jezus kijkt niet naar uiterlijke dingen, maar naar het hart. Er is niemand die ons 

liever heeft dan Hij (NGB art. 26).   

  

Vraag 3  
Goed:            Fout:  

Gehoorzaam zijn         Mijn eigen zin doen  

Houden van de Heere       Mezelf beter voordoen dan ik ben  

Eerlijk mijn zonden vertellen     Mezelf belangrijk vinden  

Op de Heere vertrouwen  
Eerbiedig zijn  
In Hem geloven met mijn hele hart  
  

Probeer van elk van de antwoorden een concreet voorbeeld of een beknopte uitleg te geven. 
Hier en daar zit wat overlap in de antwoorden. Leg uit, dat bij de foute antwoorden vooral het 
eigen ‘ik’ op de voorgrond staat.   
  

Vraag 4  

a. Alle aardse zegeningen, zoals eten en drinken, gezondheid,  een huis, school en kerk. Maar 

bovenal de eeuwige zegen: Hem kennen, en een hart ontvangen wat rein is gemaakt door 

het bloed van het Lam.  

b. Zo zeker, zo écht als het water op het hoofd van de baby gesprenkeld wordt, zo zeker wil de 

Heere de zonden van het kind wegnemen. Zoals het water op het hoofdje komt, zo zeker wil 

de Heere alle vuiligheid van de zonde wegwassen door zijn bloed en Geest (HC zondag  



 

26). Nogmaals: Hij wil niets liever, dan dat verloren mensenkinderen bij Hem terugkomen.   

c. Psalm 134: “Dat ’s HEEREN zegen op u daal”. Je kunt hier nog bij vertellen, dat de zegen dus 

van boven komt. Net zoals de regen neerdaalt; als er regen valt, kun je dat niet 

tegenhouden. Je hebt er geen invloed op. Soms valt er weinig, soms stort de regen neer. Zo 

is het ook met de zegen van de Heere. Hij bepaalt Zelf aan wie en in welke mate Hij zijn 

zegeningen schenkt. We kunnen er enerzijds niets voor doen, maar anderzijds wil/moet Hij 

er wel om gevraagd worden!  

  

 


