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Spiegelglad water.  
Kleine druppeltjes die je van het zeil hoort vallen.  

De stilte van een windloze nacht.  
Het geschitter van miljoenen, miljarden sterren aan een heldere hemel.  

Je kijkt naar Jezus, je ziet hoe Hij zich omdraait,  
weer lekker op zijn kussen achter in de boot gaat zitten en je aankijkt  

met dat grappige scheve glimlachje dat je zo goed kent. 

Hoe was het om met Jezus mee te lopen  
en Hem in de ogen te kijken? 

In deze kinderbijbel ontmoet je Jezus: de man die wonderen deed,  
hoop verspreidde en kinderen vol vreugde zegende.  

De twintig verhalen helpen je om voor te stellen hoe het was om de Zoon van God, 
de mensenzoon, te ontmoeten. Hierdoor komt Jezus heel dichtbij.  

Bij elk verhaal staan gespreksvragen om over door te praten.

Waar wacht je op? Het avontuur start vandaag!
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Voorwoord 

Jezus gaf vaak lessen vanuit het dagelijks leven die geestelijke implicaties 
hadden. Als Hij bijvoorbeeld in gelijkenissen sprak over de oogst, gebruikte Hij 
voorbeelden uit de wereld die zijn volgelingen kenden om hun iets te leren over 

de oogst in de geestelijke wereld (zie Matteüs 13). Een ander voorbeeld: echtgenoten 
en hun partners moeten van elkaar houden (zie Efeziërs 5). Dat geldt natuurlijk in het 
gewone leven. Maar de eenheid tussen man en vrouw is ook een beeld van Jezus’ liefde 
voor zijn bruid, de kerk. De structuur en toewijding van het aardse gezin laat op een 
profetische manier iets zien van wat het betekent deel van Gods gezin te zijn. 
Het gebed dat Jezus zijn leerlingen leerde, begon met de woorden ‘Onze Vader’. We 
horen allemaal bij elkaar als gezin van God: we zijn broers en zussen in Christus, 
die zoons en dochters grootbrengen. Elke uitdrukking van Gods koninkrijk, elke 
manifestatie van zijn wil op aarde, openbaart zichzelf binnen de context van het 
gezin. Als je het concept van gezinsleven – het relationele aspect van Gods natuur – 
loslaat, verlaat je daarmee het onderwerp van Gods koninkrijk.  
Toen ik net vader was, was ik het overgrote deel van mijn gebeds- en bijbelstudietijd 
bezig om te ontdekken wat de Schrift vertelde over hoe ik een goede echtgenoot en 
vader moest zijn. Dat lijkt misschien een vreemde prioriteit voor een pastor, maar dat 
waren de onderwerpen waar ik mee bezig was als ik tijd met de Heer doorbracht. Ik 
wist dat mijn gezin de eerste en belangrijkste gemeente was waarvan ik ooit pastor 
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zou zijn. Daarom wilde ik weten wat de Heer vertelt over het gezin. Ik wilde niet 
slagen in mijn bediening en thuis falen. Ik wilde geen impact op een gemeente hebben 
zonder impact te hebben op mijn eigen kinderen. 
In ons gezin koesterden we de persoonlijke relatie van elk van onze kinderen met God. 
Ieder kind is uniek. Wat voor mijn jongens werkte, werkte niet bij mijn dochter. 
Bedenk dat de Bijbel zegt dat we elk kind moeten opvoeden ‘om de juiste weg te gaan’ 
(Spreuken 22:6). Er staat niet dat we onze kinderen moeten opvoeden om de weg in te 
slaan die we denken dat ze moeten gaan. We hebben het voorrecht om te mogen zorgen 
voor individuen die op een unieke manier ontworpen zijn door de Schepper van het 
heelal, zodat ze hun bestemming en toekomst vinden en de wereld mogen beïnvloeden 
tot Gods eer. Er is geen betere plek dan thuis om kinderen te leren hoeveel God van hen 
houdt.  
Maar de band van jouw kind met God versterken is niet iets wat zomaar gebeurt. Het 
leven is zo druk dat we het niet redden met goede voornemens. De belangrijkste dingen 
moeten bewust gepland worden, anders gaan andere zaken aan ons trekken, en dan 
verliezen we zicht op de belangrijke rol die we spelen in het leven van onze kinderen. 
Instrumenten zoals deze Ontmoetingsbijbel kunnen ouders en grootouders helpen om op 
een doelgerichte manier bezig te gaan met kinderen. We zullen nooit spijt hebben van 
de tijd die we besteden aan het zaaien, om zo de relatie van onze kinderen met God te 
ondersteunen.  
Beni en ik hebben op verschillende manieren geprobeerd de band van onze kinderen met 
God te versterken. We verwachtten dat onze kinderen Gods stem zouden horen, dus 
leerden zij om dat ook te verwachten. We probeerden daar geen griezelige, zware 



beproeving van te maken, maar nodigden hen gewoon uit om vaak naar Gods stem 
te luisteren, zonder er druk op te leggen. Als we samen met een bijbelstudiegroepje 
met kinderen en volwassenen waren, vroeg ik bijvoorbeeld aan een van de kinderen: 
‘Kun je me vertellen over wat jij denkt dat God doet in zijn of haar leven?’, en dan 
wees ik naar iemand in de kamer. Kinderen spraken vaak met helderheid en inzicht, en 
bemoedigden die persoon dan enorm. We oefenden hen om God te horen, en vanuit hun 
overtuiging te spreken. Dat werd uiteindelijk iets heel vanzelfsprekends voor hen.  
We nodigden ze ook uit in onze eigen persoonlijke reis met de Heer. Ik herinner me 
momenten in de tijd dat onze kinderen opgroeiden, waarin ik boos werd of iets lelijks 
zei tegen iemand – tegen een van de kinderen of tegen de man in de auto die me net 
had afgesneden. Ik vertelde dan aan mijn gezin dat ik daar spijt van had, en vroeg 
mijn kinderen me de handen op te leggen en voor me te bidden. We nodigden ze uit om 
onze overtuiging te ervaren, maar ook om te delen in ons berouw en in de vergeving, 
wanneer we de Heilige Geest zochten in ons dagelijks leven. 
Ze begonnen te begrijpen dat alles in ons leven draaide om het belang van Gods 
aanwezigheid. Ze waren getuige van de momenten waarop we baden en in de Bijbel 
lazen, van onze aanbidding, onze fouten en overwinningen, terwijl we groeiden in 
Christus. En we zorgden ervoor dat ze hun eigen groei ook opmerkten. Als een van 
hen de ander een compliment gaf of hielp, stopte ik hem en zei: ‘Weet je wat dat 
was?’ Ze keken dan naar me alsof ze in de problemen zaten. Maar ik zei dan: ‘Dat was 
een vrucht van de Geest. Dat was vriendelijkheid. Het is een bewijs dat de Heilige 
Geest in jouw leven werkt. Goed gedaan.’ 
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We hebben wanneer we kinderen opvoeden de enorme verantwoordelijkheid om te laten 
zien wie God is, hoe de wereld is. Als ouders zijn we de baas in huis om onze kinderen 
een veilig thuis te kunnen bieden, maar daarnaast dienen we ook: met de bedoeling 
onze kinderen sterk te maken. We willen jonge mensen helpen hun bestemming te 
bereiken. Dat is het voorrecht van het ouderschap.

Ons boek Op weg met Jezus nodigt je kinderen of kleinkinderen uit voor een ontmoeting 
met Jezus, die wonderen deed, hoop verspreidde en kinderen vol vreugde zegende: Hij 
kent ieder van hen bij naam. Ze zullen zich bij het lezen van dit boek kunnen voorstellen 
hoe het gevoeld moet hebben om de Zoon van God, de mensenzoon, te mogen 
ontmoeten. Door boeiende verhalen zullen de kinderen in jouw leven in staat zijn om zelf 
de ongelooflijke waarheden van het evangelie te mogen ervaren: God ziet en kent hen, 
Jezus koos hen uit en offerde alles op om ervoor te zorgen dat ze de eeuwigheid met 
Hem zouden kunnen doorbrengen. Dat inzicht kan kinderen inspireren om de dromen te 
hebben die God eren. Met dat fundament zullen onze kinderen er klaar voor zijn om het 
op te nemen tegen elke reus die hun pad kruist.

Bill Johnson
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Het begin 
Lucas 2:8-20

Stel je voor dat je op je rug ligt in het jonge, groene gras. Boven je spreidt de 
nachtelijke hemel zich uit zover je kunt kijken: miljoenen twinkelende, fonkelende 

sterren, kleine stipjes in het donker van een nacht zonder maan. Je ademt diep in, je 
ruikt de geur van gras, van wilde bloemen en van aarde, en van de schapen die vlak-
bij liggen te slapen. Je valt zelf ook bijna in slaap, je hoort alleen het gepraat van je 

vrienden, het knapperen van het vuur, het geritsel van wind door de bomen…
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Dan ineens wordt het zomaar licht – je ziet een man voor je staan! Maar is dat een man? vraag je jezelf af.  
Hij staat vlak bij het kampvuur, en hij verblindt je ogen met licht; hij kijkt recht naar jou – naar jou en je vrienden. 
‘Wees niet bang,’ zegt hij met een dreunende stem. ‘Luister, ik breng jullie geweldig nieuws waar iedereen heel blij van 
gaat worden! Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Het is Christus, de Heer. Dit is het bewijs dat je 
krijgt: jullie zullen een baby vinden, in doeken gewikkeld, liggend in een voederbak.’  
Je hart gaat tekeer in je borst. Je ogen zijn wijd open: je hebt nog nooit zoiets gehoord of gezien…
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Plotseling zie je boven je dat de lucht, die zonet nog donker was, en bezaaid met een miljoen sterren, nu vol is van 
een leger uit de hemel. Het lijkt wel of er soldaten schouder aan schouder vanuit de troonzaal van de hemel aan komen 
marcheren. Ze gloeien en schitteren als het vuur van duizend zonnen, en je ligt plat op de grond alsof je in de aarde 
zou willen verdwijnen, maar ze komen steeds dichterbij.  
En dan beginnen ze op trompetten te blazen en ze roepen blij, zo hard dat iedereen het kan horen, zo hard dat jij het 
kan horen: ‘Eer aan God in de hoogste hemel! Vrede op aarde voor mensen die Hij liefheeft!’  
En dan – zomaar ineens – terwijl het donderende geluid van hun stemmen nog naklinkt in je oren,  
terwijl het gras nog buigt door de muziek uit de trompetten… zijn ze weer weg.
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Je kijkt rond. Je vrienden liggen allemaal plat op de grond, bang en verbaasd net als jij, maar alles is weer donker. De 
donkere, maanloze nacht is weer bezaaid met miljoenen twinkelende, fonkelende sterren; het enige geluid dat je hoort 
is het geknal en geknetter van het kampvuur. 
Je staat op. Je hart gaat tekeer in je borst. Je zegt tegen je vrienden: ‘Laten we naar Betlehem gaan om te zien wat 
de Heer ons heeft bekendgemaakt!’  
En jullie gaan op pad, 
en dalen de donkere heuvels af, 
steken riviertjes en weiden over, en lopen onder de bomen met de brede takken door.
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Totdat je je hoofd buigt om naar binnen te kunnen gaan in een stal die in een grot is gebouwd, en je ziet daarbinnen 
een jonge moeder en vader. Je ogen hebben een moment nodig om te wennen aan het zwakke licht van een olielampje 
binnen.  
En daar is Hij. De machtigste persoon uit de geschiedenis – de machtige generaal van het leger van de engelen. Hij ligt, 
ingewikkeld in doeken, in een bedje van hooi.  
Een baby. In een voerbak.  
Hij draait zijn hoofdje en jullie kijken elkaar heel even aan. Je valt op je knieën en je aanbidt deze Christus, jouw Heer. 
De bevrijding is begonnen. Eer aan God in de hoogste hemel! 
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In gesprek

Hoe denk je dat jij je had gevoeld als je een van de herders was geweest?

Hoe denk je dat baby Jezus eruitzag?

Heb jij ooit een engel gezien? Hoe denk je dat een leger uit de hemel eruit zou zien?
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