
 
Bijbelstudie 1  De barmhartige Samaritaan 

 
Samen Bijbellezen 
Lukas 10:25-37 
 
Vraag 1 

a. Wat is een wetgeleerde? 
Antwoord  
Een kenner van de wet en dan vooral van godsdienstige geschriften. 

b. Wat vraagt deze man? 
Antwoord 
Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 

c. Wie is jouw naaste? 
Antwoord 
Vraag naar de mening van de kinderen. Mogelijke antwoorden: familie, buurman/vrouw, vriendjes 
en vriendinnetjes. Maar denk ook aan kinderen in derde wereld landen. Eigenlijk iedereen dus. 
 
Vraag 2 

a. Wat staat er volgens de wetgeleerde in de wet? 
Antwoord 
 Dat je de Heere uw God moet liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel, kracht en 
verstand. En je naaste als uzelf. 

b. Waarom staat er eerst dat je de Heere moet liefhebben en daarna pas dat je ook je naaste 
moet liefhebben? 

Antwoord 
Als je de Heere lief hebt, dan gaat het liefhebben van je naaste eigenlijk vanzelf. Wanneer je de 
Heere lief straalt dit iets uit naar andere mensen. De Heere komt immers alle eer toe en is hoger 
dan mensen. Daarom moet je eerst de Heere lief hebben en dan pas de ander. 
 
Verwerking blz. 4 
Hebt uw naaste lief als uzelf 
 
Vraag 3 In welke dingen lijkt de Samaritaan op de Heere Jezus? 
Antwoord 

- Allebei hebben ze het beste met de ander voor 
- Allebei geven ze alles wat ze hebben om de ander te redden 
- Vul zelf verder aan… 



 
Vraag 4 Van wie had jij verwacht dat hij zou helpen? Zet daar een cirkel om. Waarom denk je dat? 
Wat gebeurde er? Wat vind je daarvan? 

Antwoord  
Vraag naar de mening van de kinderen 
 
Vraag 5 
Wie lijkt het meest op een goede boom, met goede vruchten? 
❑ Priester 
❑ Leviet 
× Samaritaan 
Antwoord 
Samaritaan 
Wat betekent dat? 
De Samaritaan hielp de man langs de kant van de weg. Hij wordt vergeleken met een goede boom 
en zijn goede dingen zijn dan de goede vruchten. 
 
Verwerking blz. 6 
Vraag naar de mening van de kinderen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bijbelstudie 2  De rijke dwaas 

 
Samen lezen 
Lukas 12:13-21 
 
Vraag 1 

a. Wat is ‘gierig?’ 
Antwoord  
Iemand die gierig is spaart al zijn geld op en geeft bijna tot niets uit. 

b. Waarom wil de Heere Jezus niet dat je gierig bent? 
Antwoord 
Het geld moet je dienstbaar gebruiken in het koninkrijk van God. Geef het dus aan de armen of aan 
bijvoorbeeld de zending. De Heere Jezus wil niet dat je alles zelf houdt, maar deelt in je overvloed 
met anderen. 
 
Vraag 2  

a. Wat betekent dat? 
Antwoord  
Dat betekent dat de kamer/ruimte achter die deur bezet is. Er is iemand in die kamer/ruimte. 

b.  Ook het hart van de rijke man is ‘bezet’. Waarmee? (vers 17) 
Antwoord 
Met zijn oogst. Hij bedenkt een plan om nog meer geld in te zamelen. Zijn hart is bezet met 
geldgierigheid. 

c. Bezet!’ staat ook op jouw hart. Waar ben jij mee bezig? 
Antwoord 
Vraag naar de mening van de kinderen 

d. Je hart is bezet, terwijl de Heere aan de deur van je hart klopt om binnen gelaten te 
worden! Hoe kan de deur van jouw hart geopend worden? 

Antwoord 
De Heere kan de deur van je hart open maken. Vanuit onszelf vinden we het prima zo en hoeft het 
niet te veranderen. Als de Heere met zijn genade in je hart komt te werken dan gaat de deur van je 
hart open en leer je de dingen te verstaan van de Heere en Zijn Woord. 

e. Wat is een nieuw hart eigenlijk? 
Antwoord 
Dat is niet letterlijk bedoeld, maar dat wil zeggen dat je, je oude zondige hart niet meer hebt, maar 
dat de Heere je een hart heeft gegeven dat naar Hem wil luisteren en Zijn wil doen.  

f. En wat is een leven met de Heere? 
Antwoord 
Als je zo’n nieuw hartje hebt dan leef je met de Heere. Dan woont de Heere in je hart. Doe je dan 
geen verkeerde dingen meer? Jawel, maar daar heb je dan heel veel spijt van en je leert dat je niet 
zonder de Hulp van de Heere kan leven. Dan leef je met de Heere. 
 



 
Verwerking blz. 9 
Rijk zijn in God. 
 
Vraag 3  

a. Welk plan maakt de rijke man? 
Antwoord 
Voor al zijn goederen gaat hij nog een grotere schuur bouwen. Hierin kan hij alles opslaan en van 
hier uit kan hij ook vele dingen verkopen, dat levert weer geld op. 

b. Wat vergeet hij bij het maken van zijn plannen? 
Antwoord 
Dat er een God is die alle levens leidt. Ook dat van deze rijke man, ook van ons! 

c. Wat is de beste manier om plannen te maken? 
Antwoord 
Door te vragen: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? De beste manier om plannen te maken is in 
afhankelijkheid van Hem 
 
Vraag 4 Schrijf dit in je eigen woorden op. 
Antwoord 4 
God sprak: Gij dwaas man. Vannacht zult gij sterven en voor Mij moeten verschijnen. Ik zal u 
oordelen naar alles wat u gedaan hebt in uw leven. Hebt gij in uw leven gezocht naar die ene schat? 
Of met andere woorden, die ongeveer hierop neerkomen. 
 
Vraag 5 Hoe weet je dat je net zo groot en sterk wordt als je vader? Wat kan er ook gebeuren? 
Waarom was die rijke man dwaas? Wanneer ben je dwaas? 
Antwoord 5 
Je weet niet of je net zo groot en sterk wordt als je vader. Misschien moet je wel eerder voor God 
verschijnen. Hier hield de rijke man geen rekening mee en hij leefde voor zichzelf. Dan ben je dwaas. 
Vraag naar de mening van de kinderen 
 
Vraag 6 

a. Rijkdom is een van de zegeningen die God ons geeft. Hoe kun je op een juiste manier 
omgaan met rijkdom? 

Antwoord 
We moeten er verstandig mee omgaan en niet ons hele hart op ons geld zetten. Als we eenmaal 
zullen sterven dan kunnen we niets meenemen. God heeft ons bevolen om niet al het geld zelf te 
houden maar er ook andere mensen mee te helpen. 

b. Wat is ‘rijk zijn in God’? 
Antwoord 
Ook al heb je helemaal geen geld en ben je heel arm als je een nieuw hart mag hebben en met de 
Heere mag leven dan ben je de rijkste man op de wereld. Je bent dan rijk in God. 
 
 



 
Verwerking blz. 11 
Woordzoeker geen antwoord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bijbelstudie 3   Het verloren schaap en de verloren penning 

 
Samen Bijbellezen 
Lukas 15:1-10 
 
Vraag 1 

a. Aan wie vertelt Jezus de gelijkenissen van het verloren schaap en de verloren penning? 
Antwoord 
Tollenaars, zondaars, farizeeën en Schriftgeleerden  

b. Welke mensen bedoelt Jezus met het verloren schaap en de verloren penning? 
Antwoord 
Een zondaar die tot inkeer komt. 

c. Wie zijn de 99 rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben (Lukas 15:7)? 
Antwoord 
De mensen die menen dat zij geen bekering nodig hebben 

d. Wat wil Jezus de farizeeërs leren met deze gelijkenissen? 
Antwoord 
Jezus, wil laten zien dat hij in alles wat hij doet en zegt de liefde van God, zijn Vader bedoeld. Gods 
opzoekende liefde is zo groot, omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat. Wij hebben allemaal een 
nieuw hart nodig. 
 
Vraag 3 

a. Wie zijn er blij als een zondaar zich bekeert? 
Antwoord 
God en de engelen in de hemel. 

b. Zoek twee psalmen op waarin het gaat over blijdschap. Ben jij ook wel eens blij als je iets 
over de Heere Jezus hoort? 

Antwoord 
Psalm 2, 23, 51, 89, 90, 104, 150 e.a. 
 
Verwerking blz. 14 
Doolhof geen antwoord 
 
Vraag 3 
Waar denk je aan? Schrijf het hiernaast in de juiste kolom. Waarin lijken ze op elkaar, waarin zijn ze 
anders? 
Antwoord 
Vraag naar de mening van de kinderen. Mogelijke antwoorden: 
Heere Jezus    Herder 
Leven geven voor de mensen leven geven voor zijn schapen 
Hij leidt zijn Volk   hij leidt de schapen 
Zoekt verlorenen   zoekt verloren schapen weer terug 



 
Verschillen: 
De Herder kan geen zonden vergeven. 
De Heere Jezus deed geen zonden en 
Was tegelijk God en mens 
Vul zelf verder aan… 

Vraag 4 
In de Bijbel staat een psalm over een herder. Welke? Lees die eens 
Antwoord 
Psalm 23 gaat over een herder 
Verwerking blz. 16 
Er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bijbelstudie 4   De onrechtvaardige rentmeester 

 
Samen Bijbellezen 
Lukas 16:1-13 
 
Vraag1 

a. Aan wie vertelt de Heere Jezus de gelijkenis? 
Antwoord 
Aan zijn discipelen 

b. Waarom vertelt Hij die? 
Antwoord 
Om de discipelen erop te wijzen dat ze geen twee heren kunnen dienen. 
 
Vraag2 Hij wil twee dingen niet doen. Welke? Hij bedenkt een slim plan. Wat? 
 
Antwoord  

- Hij wil niet graven 
- Hij gaat niet bedelen 

Hij bedenkt een plan zodat als hij straks werkloos is, in ieder geval nog een paar vrienden heeft. Hij 
roept de mensen met een schuld bij zich en haalt van iedere schuld wat af, zodat ze minder hoeven 
te betalen. 
 
Verwerking blz. 19 
Woordzoeker geen antwoord 
 
Vraag 3 Waarom zegt de rijke man dat de rentmeester het goed gedaan heeft? Het was toch 
helemaal niet eerlijk? 
Antwoord  
De rentmeester heeft voorzichtig gehandeld en niet gedaan gelijk de kinderen van het licht ( de 
mensen die met God wandelen). 
De rentmeester is niet eerlijk geweest, maar dat weet de rijke man niet. 
 
 
Vraag 4 Wanneer is iets (of iemand) een afgod? Heb jij afgoden? Welke? 
Antwoord 
Alles wat je boven of naast God zet is een afgod. Dingen waar je, je hart op zet en die je niet kunt 
missen zijn afgoden. 
Vraag naar de mening van de kinderen 
  



 
Vraag 5 Wat wil de Heere Jezus Zijn discipelen met deze gelijkenis van de onrechtvaardige 
rentmeester leren? Wat kun jij er van leren?  
Antwoord 
Dat je niet de Mammon moet dienen. Dat God alleen alle eer toekomt. Die boodschap is voor de 
discipelen hetzelfde als die voor nu, voor jou 
 
Verwerking blz. 21 
Vraag naar de mening van de kinderen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Bijbelstudie 5   De rijke man en Lazarus 

 
Samen Bijbellezen 
Lukas 16:19-31 
 
Vraag 1 In de gelijkenis van de rijke man en Lazarus kom je ook tegenstellingen tegen. Welke? Schrijf 
de woorden hieronder. 
Antwoord  

Rijke man Lazarus 

Rijk arm 

Genoeg te eten honger 

Onbekeerd hart Bekeerd hart 

Hel hemel 

vul zelf verder aan…  

Verwerking blz. 23 
Oplossing: hemel 
 
Vraag 2  

a. Ken je iemand in de Bijbel, die rijk was en toch in de hemel kwam? 
Antwoord  
Salomo en Job 

b. Wanneer ben je echt rijk? 
Antwoord 
Wanneer je de Heere mag vrezen 
 
Vraag 3 

a. Wat doe jij als je op straat een zwerver tegenkomt? 
Antwoord 
Vraag naar de mening van de kinderen 

b. Waarom mag Lazarus naar de hemel? 
Antwoord 
Hij kent een leven samen met de Heere en heeft dus een nieuw hart. 
Verwerking blz. 24 
 
Lazarus hij was een bedelaar  hij stierf en werd in de schoot van Abraham gedragen 
door engelen 
De rijke man hij was heel rijk de rijke man stierf ook en kwam in de hel De rijke 
man vraagt of Lazarus zijn broers mag gaan waarschuwen 

Bijbelstudie 6   God is genadig 
 
Samen Bijbellezen 



 
Lukas 19:11-27 
 
Vraag 1 

a. Wat gaat deze man in dat verre land doen? 
Antwoord  
Hij gaat naar dat verre land om een koninkrijk te ontvangen. Dat wil zeggen om daar ook koning te 
worden. 

b. Weet jij wat ‘welgeboren man’ betekent? 
Antwoord  
Een man die wel ( goed) geboren is. Van adel 
 
Vraag 2 

a. Wat moeten de knechten met dit geld gaan doen? 
Antwoord  
Doet handeling totdat ik kom ( Lukas 19: 13). Ze moeten er mee gaan handelen zodat het meer 
wordt. 

b. Hoe denken de burgers van het land, volgens Lukas 19:14 over hun koning? 
Antwoord 
De burgers van het land haatten hun koning en zonden boden om te zeggen dat ze niet wilden dat 
hij koning over hen is. 

c. Wie bedoelt Jezus met deze burgers? 
Antwoord 
De Farizeeën, Schriftgeleerden en alle andere mensen. Niet alleen in de tijd van de Bijbel maar ook 
nu. 
 
Verwerking 
  



 

 Wat deed hij Wat zegt de koning 
over hem? 

Wat krijgt hij? 

Knecht 1 Hij heeft er 10 
ponden van gemaakt 

Gij goede 
dienstknecht (…)in 
het minste getrouw 
zijt geweest 

10 steden en een 
pond van knecht 3 

Knecht 2 Hij heeft er 5 ponden 
van gemaakt 

En gij wees over vijf 
steden 

5 steden 

Knecht 3 Deze knecht heeft 
het pond in een 
zweetdoek gelegd 

Gij boze 
dienstknecht (…) 
waarom hebt gij dan 
mijn geld in de bank 
gegeven… 

Niets 

 
Vraag 3 

a. Weet jij wanneer de Heere God terugkomt? Zou dat al heel snel kunnen gebeuren? 
Wat is dan heel belangrijk? Wat wil de Heere dan van je weten? 

Antwoord  
Niemand weet wanneer de Heere terugkomt. Maar dat zou al heel snel kunnen zijn. In de Bijbel 
staan verschillende tekenen die erop wijzen dat de dag van de wederkomst snel dichterbij komt. 
Het is dan belangrijk dat goed voorbereid zijn, dat wij hem kunnen ontmoeten. Ook wil God van ons 
weten, wat wij met onze talenten hebben gedaan. Net als bij de knechten uit de gelijkenis. 

b. Ben jij bang voor de Heere? Waarom zou je bang kunnen zijn? 
Antwoord 
Vraag naar de mening van de kinderen. Mogelijke antwoorden: 
Je zou bang voor God kunnen zijn omdat hij streng en rechtvaardig is of omdat je bang bent voor de 
straf op je zonden. Vul zelf verder aan. 

c. Wat gebeurt er met de vijanden van de koning volgens Lukas 19:27? 
Antwoord 
Zij moeten bij de koning komen en zij worden dood geslagen 
 
Vraag 4  

a. Waar ben jij goed in? 
Antwoord  
Vraag naar de mening van de kinderen 

b. Hoe moet je daarmee omgaan? 
Antwoord 
Zoals God het bedoeld heeft. In alle eenvoudigheid en er niet te koop mee gaan lopen. Je dienstbaar 
opstellen. 

c. Hoe kun je dat goed gebruiken? 
Antwoord 



 
Door jezelf steeds af te vragen wat God ervan vindt. Als je bang bent dat je het toch verkeerd 
gebruikt, vraag God dan om je erbij te helpen. 

d. Mag je eigenlijk wel trots zijn op iets wat je goed kunt? Leg eens uit. 
Antwoord 
Wie heeft je gemaakt? God, de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft je zo geschapen. Natuurlijk 
mag je blij zijn met iets wat je goed kan, maar loop er niet mee voorop. God komt alle eer toe, die 
hij is zo waardig is om te ontvangen, ook daarvoor. 
 
Verwerking blz. 30 
Zijt in het minste getrouw dat betekent: 
Ook in de kleine dingen moet je getrouw je werk doen. De Heere vraagt van ons dat altijd ons best 
doen en dat we onze gaven goed gebruiken, ook met kleine dingen. 
 
Verwerking blz. 31 
 
Oplossing: GEHOORZAAMHEID 
 
 
 


