Bijbelstudie 1

God is heilig

Samen Bijbellezen
Exodus 3: 1-15
Vraag 1 Waar denk je aan bij het woord heilig? Schrijf dit op de briefjes
Antwoord 1
Vraag naar de mening van de kinderen
Vraag 2
a. Wat moet Mozes doen en waarom?
Antwoord
Mozes moet zijn schoenen uit doen, want de plek waarop hij staat is heilig
b. Wanneer ben jij dicht bij de Heere?
Antwoord
Als je tot Hem bidt en als je in de kerk bent. Vraag naar mening van de kinderen wanneer dit nog
meer kan.
c. Wat doe jij als je met Hem praat?
Antwoord
Vraag naar de mening van de kinderen. Mogelijke antwoorden kunnen zijn:
Eerbieding zitten, handen samen, ogen dicht enz.
Vraag 3 Welke twee dingen belooft de Heere in vers 8?
Antwoord 3
God zal het volk Israël verlossen van de vijanden. Hij zal ze brengen naar het land van melk en
honing.
Verwerking blz. 5
Antwoord
En de Heere zeide: Nader hier niet toe; trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats
waarop gij staat, is heilig land
Vraag 4
a. Wat moet Mozes doen?
Antwoord
Mozes moet naar Faro gaan en het volk Israël uit Egypte leiden
b. Hij krijgt een belofte, een teken mee. Welk teken?
Antwoord
In vers 12 belooft God dat Zijn hele volk naar deze berg zal komen om Hem daar offers te brengen.
Dit is teken dat Israël daadwerkelijk verlost wordt.
Vraag 5

Eigen antwoord van de kinderen
a. Hoe noemt God zichzelf? (vers 14)
Ik zal zijn...
Antwoord
IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL.
b. De naam die God Zichzelf geeft, betekent: ‘Ik ben er altijd, Ik ben de Getrouwe’. Wat betekent
deze Naam van God voor jou?
Antwoord
Vraag naar de mening van de kinderen. Mogelijke antwoorden kunnen zijn:
God zorgt elke dag voor mij, God zal nooit weg gaan. Hij ziet het als ik het moeilijk heb enz.
c. Wat betekent het dat jij gedoopt bent?
Antwoord
God heeft bij jou doop beloofd dat Hij zich over wil ontfermen. Je mag dicht opgroeien bij het
Woord van God, dit alles wil de Heere gebruiken om je, door genade, een nieuw hartje te geven.

Bijbelstudie 2

God is almachtig

Samen lezen
2 Koningen 7:1-20
Vraag 1
a. Zie, zo de Heere vensteren in de hemel maakte, zou die zaak kunnen geschieden?’
Wie zegt dit? Omcirkel het juiste antwoord:
Antwoord
Hoofdman
c. Voor hoeveel geld zal een maat meelbloem of twee maten gerst verkocht worden?
Antwoord
Één sikkel ( ¼ deel van een rijksdaalder is omgerekend ongeveer 30 eurocent)
Verwerking
Vraag 2 Zet de zinnen in de juiste volgorde
Antwoord 2
De goede volgorde is
b- e- a- f- d- i- h- c- g- k- j

Vraag 3 Vul de volgende woorden op de
goede plaats in:
Antwoord 3
4 horizontaal
ISRAËLIETEN
7 horizontaal
MELAATSEN
9 horizontaal
KONING
1 verticaal
2 verticaal
3 verticaal
5 verticaal
6 verticaal
8 verticaal

HONGER
SAMARIA
LEVEN
STERVEN
LEGER
SYRIE

Vraag 4 De Heere kan alles! Schrijf vier voorbeelden van wat God kan in de vakken.
Antwoord 4
Vraag naar de mening van de kinderen

Vraag 5 Waarom is het voor jou belangrijk dat de Heere almachtig is? Kan de Heere
ook jouw zonden vergeven? Hoe?
Antwoord 5
Vraag naar de mening van de kinderen. Mogelijk antwoorden kunnen zijn:
Hierdoor kan God mij overal helpen waar ik ook ben
Ik kan dan nog een nieuw hart krijgen
Ja. Als we spijt hebben van onze zonden en dit aan God vertellen in ons gebed. Omdat de Heere
Jezus gestorven is aan het kruis kan de Heere onze zonden vergeven.

Bijbelstudie 3

God is barmhartig

Samen Bijbellezen
Exodus 16: 1-36
Vraag 1
a. Waar verlangen ze naar terug? (vers 3)
Antwoord
Ze verlangen terug naar de vleespotten van Egypte. Met andere woorden in Egypte hadden ze
tenminste eten en nu hebben ze niets.
b. Wat belooft de Heere?
Antwoord
De Heere belooft hen brood uit de hemel. Dit eten zal de hele woestijnreis ‘regenen’.
c. Heb jij elke dag te eten? Waarom is dit bijzonder?
Antwoord
Vraag naar de mening van de kinderen.
Vraag 2
a. Hoe ziet het brood eruit dat het volk Israël krijgt?
Antwoord
Klein rond ding, klein als de rijm op de aarde ( vers 14)
b. Het brood krijgt een naam, welke?
Antwoord
Het is Man  manna
c. Stel je voor dat je eerst zeurde, maar dan toch wat kreeg. Heb je het dan verdiend?
Waarom gaf de Heere dan toch eten aan de Israëlieten?
Antwoord
Je hebt het dan niet verdiend, maar toch is de Heere barmhartig en geeft hij het volk eten. Wij
luisteren vaak niet naar de Heere, maar de Heere zorgt wel voor ons. Als we hierover nadenken,
kunnen we niet anders dan heel stil worden voor Hem.
Verwerking
Vraag 3

woordzoeker

Vraag 4
a. Hoe lang?
Antwoord
’s ochtends viel het neer op de aarde en de volgende morgen stonk het en kropen er wormen in.
b. Wat wil de Heere hen hiermee leren?
Antwoord

Vertrouw op Mij. Ik zal zorgen dat jullie iedere dag brood hebben. IK ZAL ZIJN, DIE IK ZIJN ZAL, de
Getrouwe.
Vraag 5 De Heere zorgde voor de Israëlieten. Elke dag opnieuw. Zo zorgt Hij ook
voor jou. Hoe merk je dat?
Antwoord 5
Vraag naar de mening van de kinderen
Vraag 6 Wat is nog mooier? Hoe kom je aan dat grootste cadeau?
Antwoord 6
Het mooiste cadeau wat je van de Heere kan krijgen is een nieuw hart. Als je een nieuw hart van
de Heere mag ontvangen mag je, als je sterft, voor altijd bij Hem wonen.
Dit cadeau krijg je niet vanzelf. Door veel in de bijbel te lezen en te bidden tot God wil Hij je hart
zo maken dat je Hem gaat zoeken. Door Gods genade kun je dan een nieuw hart krijgen, en dat is
het mooiste cadeau wat je, je maar kunt bedenken.

Bijbelstudie 4

God is rechtvaardig

Samen Bijbellezen
Mattheüs 22: 1-14
Vraag1
a. Welk koninkrijk?
Antwoord
Het koninkrijk der hemelen
b. Wie bedoelt Jezus met de Koning en Zijn Zoon?
Antwoord
De Koning is God, de Vader. De Zoon is de Heere Jezus
Vraag2 Hoe reageren de genodigden? Schrijf dit op in de kaarten.
Antwoord 2
Reactie op de eerste uitnodiging zij wilden niet komen
Reactie op de tweede uitnodiging zij grepen de dienstknechten, deden hun smaadheid aan en
doden hen.
Verwerking
Vraag 3
Antwoord 3
Want velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren
Vraag 4
a. Heb je wel eens een uitnodiging gehad van de Heere? Waar?
Antwoord
Iedere keer als wij naar de kerk gaan, dan gaat de nodiging om ons te bekeren uit.
b. Wat doe jij met de uitnodiging van God?
Antwoord
Vraag naar de mening van de kinderen.
Vraag 5
a. Welke straf krijgt de man?
Antwoord
Zijn handen en zijn voeten werden gebonden en hij moest naar buiten. Hij mocht niet langer mee
eten.
b. Heb jij een bruiloftskleed?
Antwoord
Vraag naar de mening van de kinderen

Bijbelstudie 5

God is alwetend

Samen Bijbellezen
Johannes 4:1-30
Vraag 1 Waarom vindt de vrouw het vreemd dat Jezus haar om drinken vraagt?
Antwoord 1
Joden en Samaritanen waren elkaars vijanden. En nu vraagt Jezus aan een Samaritaanse vrouw om
drinken. De vrouw snapt dit niet.
Vraag 2 Wat bedoelt Hij met ‘levend water’? (Lees ook vers 14.)
Antwoord 2
Het eeuwige leven. Als je van het levende water drinkt, dan heb je nooit meer dorst.
Verwerking
Vraag 3

Woordzoeker

Vraag 4 De Heere weet alles; wat weet Hij van deze vrouw?
Antwoord 4
Vraag naar de mening van de kinderen
Vraag 5
a. Wat vertelt zij aan haar stadsgenoten?
Antwoord
Komt, ziet een Mens Die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb; is deze niet de Christus?
Ze vertelt aan haar stadgenoten dat ze Jezus heeft ontmoet
b. Vertel jij wel eens iets over de Heere aan anderen? Zo ja, wat?
Antwoord
Vraag naar de mening van de kinderen

Bijbelstudie 6
Samen bijbellezen
Lukas 15 : 1-3 en 11-32

God is genadig

Vraag 1 En wat doet de Heere Jezus als antwoord op hun gemopper?
Antwoord 1
De Heere vertelt de Farizeeërs en Schriftgeleerden een gelijkenis. Hij vertelt de gelijkenis van de
verloren zoon
Vraag 2 Wat deed hij er bijvoorbeeld mee? Wat zou jij doen?
Antwoord 2
Hij leefde heel overdadig en verkwistte het geld.
Vraag naar de mening van de kinderen
Verwerking
Vraag 3
Antwoord 3
Verloren maar gevonden ( Lukas 15: 24
Vraag 4 Wat denkt hij als zij te eten krijgen?
Soms kom je door je eigen schuld in moeilijkheden. Weet je hier een voorbeeld van?
Antwoord 4
Deze varkens krijgen nog beter te eten dan ik. Uit wanhoop eet hij het voer van de varkens.
Vraag naar de mening van de kinderen
Vraag 5 Welke drie dingen is hij van plan tegen zijn vader te zeggen?
Antwoord
- Vader ik heb gezondigd tegen den Hemel en vor u
- Ik ben het niet meer waardig uw zoon genaamd te worden
- Maak mij als een van uw huurlingen
Wat doet zijn vader?
Antwoord
Zijn vader is met innerlijke ontferming bewogen en maakt een maaltijd voor hem klaar. Zo blij is de
vader dat zijn zoon weer terug is. Hij vergeeft zijn zoon.
Vraag 6 Is het mogelijk dat de Heere ook jouw zonden vergeeft? Hoe?
Antwoord
Ja. Als je met al je zonden tot de Heere vlucht en hem om vergeving vraagt dan wil Hij dat
schenken. Omdat zijn Zoon verzoening heeft aangebracht zelfs voor de grootste van de zondaren.
Je bent nooit te klein of te zondig om door de Heere bekeerd te worden.

