Bijbelstudie Door het geloof I
Bijbelstudie 1

Kaïn en Abel

Samen Bijbellezen
Genesis 4:1-16
Vraag 1
Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel?
Antwoord
Kain- landbouwer
Abel- schaapherder
Vraag 2
a. Waarom niet, denk je?
Antwoord
De Heere ziet het hart aan van Kaïn en hij ziet dat het niet oprecht ( eerlijk) is. Daarom
neemt de Heere het offer van Kaïn niet aan.
b. Waarom hoeven wij geen offers meer te brengen?
Antwoord
Omdat hét offer op Golgotha is volbracht. Het bloed van Christus heeft de straf op de
zonden weggedragen. Dit was genoeg.
Vraag 3
a. Heeft Kaïn hier spijt van?
Antwoord
Nee
b. ben jij weleens verdrietig over iets wat je verkeerd deed tegenover de Heer?
Antwoord
Vraag naar de mening van de kinderen
c. Wat doe je dan?
Antwoord
Het beste wat je kunt doen is bidden tot God en je zonden met een eerlijk hart belijden.
Vragen of Hij je om Jezus’ wil de zonden wil vergeven.
Om samen over te praten
Vraag naar de mening van de kinderen. Het doen alsof is ook al verkeerd. Je kunt hierdoor
verkeerde gedachten krijgen en het verschil tussen de werkelijkheid en een spelletje niet
meer goed zien. Pas daar voor op!
Verwerking
Indien wij onze zonden belijden Hij is getrouw en rechtvaardig dat Hij ons de zonde vergeve.
1 Johannes 1:9

              

Vraag 4
a. Wat is ‘je zonden belijden’?
Antwoord
Met een eerlijk hart al je zonden tegen de Heere vertellen. Smeken om Zijn genade en
vragen of Hij kracht wil geven om tegen de zonden te strijden.
b. wanneer doe jij dat ( of niet)?
Antwoord
Vraag naar de mening van de kinderen. Dit kan ’s avonds voor het slapen gaan zijn, maar ook
’s ochtends. Wat is daarvoor het geschiktste moment?
c. Wat doet de Heere als jij je zonden belijdt?
Antwoord
Om Jezus’ wil, wil hij je zonden dan vergeven.
Bijbelstudie 2

Noach

Samen Bijbellezen
Genesis 6: 12- 22
Vraag 1
a. Wat zou je dan denken?
Antwoord
Vraag naar de mening van de kinderen
b. Werden de mensen bang toen Noach hen vertelde dat het water zou komen?
Antwoord
De mensen lachten Noach uit en geloofden hem niet.
Vraag 2
a. Was dat omdat Noach beter was dan de andere mensen?
Antwoord
Nee, maar Noach had genade gevonden in de ogen des Heeren
b. Wat betekent dat?
Antwoord
Noach had de Heere lief en had een nieuw hart van de Heere gekregen. Hij leefde dichtbij
God.
c. Bid jij wel eens als je op straat loopt?
Antwoord
Vraag naar de mening van de kinderen

              

Vraag 3
a. Waarom gaf de Heere zo’n erge straf?
Antwoord
Omdat de mensen die op de aarde leefden heel goddeloos waren. Ze leefden zonder God en
zijn geboden.
b. Kan er vandaag weer een zondvloed komen?
Antwoord
Nee.
c. Waarom wel/ niet?
Antwoord
De Heere heeft de regenboog gegeven als teken dat hij de aarde nooit meer helemaal onder
water zou laten lopen.

Bijbelstudie 3

Abram

Samen Bijbellezen
Genesis 12: 1-9
Vraag 1
Wie neemt Abram mee tijdens deze reis?
Antwoord
Zijn vrouw Saraï, zijn neef Lot en alle mensen die bij hem hoorden.
Verwerking
Eigen antwoord van de kinderen
Om samen over te praten
Wat is emigreren?
Antwoord
Verhuizen naar een ander land.
Vraag naar de mening van de kinderen.
Er moet veel geregeld worden, denk aan nieuw werk, nieuw huis, nieuwe school, etc.
Vraag 2
Toch is Abram gehoorzaam aan God. Waarom?
Antwoord
Abram had geloof van de Heere gekregen. ( Hebreeën 11:8). Hij vertrouwde de Heere op Zijn
woord. Hij had een nieuw hart, dat de wil van de Heere wilde doen.

              

Verwerking
Wat belooft God aan Abram?
Antwoord
Wat belooft God?
God zal Abram tot een groot volk maken
Hij zal zijn naam groot maken ( bekend)
Zij zal tot zegen van anderen zijn

Hoe zie je dat Abram gelooft?
zonder tegenspreken gaat Abram
de verre reis maken.

Vraag 3
a. Hoe kunnen wij God leren kennen en vertrouwen?
Antwoord
Door de Bijbel te onderzoeken en te bidden. Als God ons met Zijn genade komt opzoeken,
mogen we weten dat we een kind van Hem zijn en kunnen wij Hem vertrouwen.
b. Hoe spreekt God tot ons?
Antwoord
Door zijn Woord en door het gebed.
c. Schrijf één belofte op en als je niets weet, kijk dan in Ezechiël 36:26. Weet je wat dat
betekent?
Antwoord
Eigen antwoord van de kinderen. Ga met de kinderen hierover in gesprek.
Ezechiël 36: 26:
En ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en ik
zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.
De Heere belooft dat Hij ons een nieuw hart kan geven, als we hier om bidden. Ons hart wil
dit helemaal niet en wij denken alleen maar aan onszelf. Maar de Heere wil nu dat stenen (
harde) hart (figuurlijk) wegnemen en ons een hart geven dat Hem wil dienen. Wat een
mooie belofte vind je niet?
Verwerking
Eigen invulling
Verwerking
Wat staat er?
Antwoord
Abraham geloofde, dat God machtig was Izak uit de doden te verwekken; waaruit Hij hem
ook bij wijze van spreken teruggekregen heeft.

              

Bijbelstudie 4

Abrahams beproeving

Samen Bijbellezen
Genesis 22: 1-12
Vraag1
Wat gaan ze doen? Waarom?
Antwoord
Abraham en Izak gaan offeren. God had hen geboden om naar de berg Moria te gaan om te
offeren.
Vraag2
Waar dacht hij aan, denk je? En wat dacht Izak?
Antwoord
Vraag naar de mening van de kinderen. Mogelijkheden:
Abraham:
- moet ik echt mijn enige zoon gaan offeren?
- hoe moet het dan met het verbond van God?
- Andere mogelijkheden
Izak:
- Vader heeft niets gezegd over een offer, wanneer zou hij die gaan vangen?
- Offeren is bijzonder, ik vind het fijn dat ik mee mag.
- Andere mogelijkheden
Vraag 3
Wat zegt vader Abraham?
Antwoord
En Abraham zeide: God zal Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon! Zo gingen
zij beiden samen.
Vraag 4
Wat offert Abraham in de plaats van Izak?
Antwoord
Een ram, dat in de struiken vast zat. Hier heeft God zelf voor gezorgd.
Vraag 5
Niet op een altaar maar aan een kruis
Waarom deed de Heere Jezus dat?
Antwoord
Om verloren mensen, zoals wij zijn, te redden. Hij wilde voor ons de straf dragen. Hierdoor
kunnen wij nog zalig worden en bij Hem in de hemel komen
Verwerking
Verschillende namen:
Jakob, Juda, Rachab, David, Salomo, Manasse, Jozef

              

Bijbelstudie 5

Mozes vlucht

Samen Bijbellezen
Exodus 2: 11-15
Vraag 1
Wat wordt daarmee bedoeld denk je?
Antwoord
Vraag naar de mening van de kinderen.
Mozes ziet hoe erg ze worden onderdrukt door de Egyptenaren. Ze moeten zwaar werk
doen en worden niet goed behandeld. Het is zijn slaven.
Vraag 2
Mozes wordt boos. Wat doet hij?
Antwoord
Hij ging naar de Egyptenaar toe en sloeg hem dood. Hij begroef deze man in het zand en
dacht dat niemand het gezien had.
Verwerking
Wij mogen niet boos worden. Het is heel menselijk, maar wel zonde. De Heere Jezus keerde
ook zijn andere wang toe en vergold geen kwaad met kwaad.
Je kunt goed zijn voor de ander door:
- elkaar te helpen
- naar elkaar te luisteren
- eigen antwoorden
Vraag 3
Wat zegt hij? Wat doet Mozes dan?
Antwoord
Bent u degene die tegen ons zegt wat we moeten doen? Of wilt u ons ook doodslaan zoals u
gisteren de Egyptenaar heeft doodgeslagen?
Toen Mozes dit hoorde vluchtte hij weg en ging naar het land Midian.
Vraag 4
a. Hoe voelt Mozes zich, denk je?
Antwoord
Vraag naar de mening van de kinderen. Mozes voelt zich verdrietig, alleen, schuldig
b. Is de Heere hem vergeten?
Antwoord
Nee

              

c. Kan de Heere jou vergeten?
Antwoord
Nee
d. Hoe weet je dat?
Antwoord
Elke dag geeft hij ons eten en drinken. We mogen nog een huis hebben om in te wonen en
mogen nog naar school gaan. Dit zijn allemaal gaven van de Heere. Bij de doop heeft Hij
beloofd om voor ons te zorgen.
Verwerking
Welke zin lees je dan?
Antwoord
Mozes vlucht naar midian.
Bijbelstudie 6

Jozua

Samen Bijbellezen
Jozua 5: 13- 6:5
Vraag 1
a. Wie is die Man?
Antwoord
De Heere zelf.
b. Wat vraagt hij aan de Man?
Antwoord
En Jozua ging tot Hem, en zeide tot Hem: Zijt Gij van ons, of van onze vijanden?
Vraag 2
Waarom?
Antwoord
Omdat de grond waarop hij staat heilig is. Hier is God. Voor Hem moet je eerbiedig zijn.
Wat doe jij als je eerbiedig bent voor de Heere? Schrijf het in het boek hieronder
Ga in gesprek met de kinderen. Mogelijkheden:
- handen samen
- ogen dicht
- niet praten
- eigen antwoorden

              

Vraag 3
a. Geloof jij wat in de Bijbel staat? Twijfel je wel eens?
Antwoord
Vraag naar de mening van de kinderen.
Ga in gesprek met de kinderen hierover. We mogen niet twijfelen aan wat er in de Bijbel
staat, maar dat doen we allemaal wel eens. Vraag of dat God je hart wil verlichten dat je de
dingen mag leren verstaan.
b. Wat gebeurt er als je niet in de Heere Jezus gelooft?
Antwoord
Dan mag je niet bij hem in de hemel wonen. Als je dan sterft dan zul je naar de hel gaan. De
plaats waar God niet is. Wat verschrikkelijk is dat!
c. Wat ontvang je als je wel in Hem gelooft?
Antwoord
Je ontvangt een nieuw hart van de Heere. Een hart dat Hem wil dienen en gehoorzamen. Je
ontvangt het eeuwige leven en mag als je sterft voor eeuwig bij Hem in het paradijs zijn.
Verwerking
Het woord dat je kunt maken is:
Door het geloof
Kunnen andere kinderen aan jou merken dat je christen bent? Hoe? Schrijf drie voorbeelden
in de hartjes
- aardig doen tegen anderen
- beleefd
- hulpvaardig voor je vader/moeder/juf/ broertje
- Vergeven als iemand iets verkeerd heeft gedaan
- Andere antwoorden van de kinderen

              

