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Gods Woord is belangrijk, want door de Bijbel 
kun je God beter leren kennen. Maar hoe doe je 
dat, samen met je kinderen de Bijbel ontdekken? 
Dit boek biedt voor elke week inspiratie om 
in de Bijbel op ontdekkingstocht te gaan. 
Alle zintuigen worden daarbij ingezet, 
door proefjes, vragen en creatieve 
opdrachten. Een ontdekboek om 
als gezin te groeien in het geloof, 
en God lief te hebben. 

Met hoofd, hart en handen 
de Bijbel ontdekken

ISBN 9789043537599 | NUR 707

Cees Fraanje werkte jarenlang in het onderwijs en 
is onder andere betrokken bij het werk van Stichting 
Werkers in de Wijngaard. Hij geeft bijbelstudies 
en spreekt onder meer op bijbelstudieavonden en 
op bijbelstudie weekenden. Cees is getrouwd met 
Rachel en samen hebben ze drie kinderen.
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Voor de 
ouders

1. Wie is God?

Bijbel
studie

Binnen
kOmer

God (beter) leren kennen. Dat is het eerste thema van Bijbelwijs. 
Vandaag denken we na over de vraag: Wie is God? De naam ‘God’ komt 
meer dan 2500 keer voor in de Bijbel. Ook in de kerk, gemeente, op 
de christelijke school en tijdens het bidden horen kinderen vaak iets 

over ‘God’. Maar wie is God en hoe kun je Hem herkennen? Daar gaan we samen 
met de kinderen naar kijken. We doen dat aan de hand van twee bijbelgedeelten 
uit Exodus, waarin God Zich bekendmaakt. Vandaag onderzoeken we de 
eigenschappen van God. De volgende keer kijken we naar de betekenis van Zijn 
naam. Samen geven deze twee gezinsmomenten een beeld van Gods karakter. Het 
is goed om te weten dat dit gezinsmoment ook prima en zelfs bij voorkeur buiten 
gedaan kan worden.  

Vraag aan de kinderen hoe vaak de naam ‘God’ in de Bijbel voorkomt. 
Het antwoord staat onder het kopje ‘Voor de ouders’.

Hoe herken je God?
We beginnen dit boek met gezinsmomenten over God en we gaan kijken 
hoe je Hem kunt herkennen of hoe je Hem kunt omschrijven.

1. Noem eerst vijf dingen waaraan je je ouders, broertjes of zusjes kunt 
herkennen.

 2. Lees nu Exodus 34:4-7. Hier zegt God over Zichzelf wie Hij is. In vers 6a noemt 
God eerst twee keer Zijn naam. Waarom twee keer?

3. In vers 6b worden vijf eigenschappen van God genoemd. Aan deze 
eigenschappen kun je Hem herkennen. Welke zijn dit?

4. De vijf dingen die God over Zichzelf zegt, zijn prachtig, maar ook best moeilijk. 
Probeer met elkaar in het overzicht op de volgende pagina op te schrijven wat de 
woorden betekenen. Het eerste woord is al voorgedaan.
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week
komende

Voor de 

1. Wie is God?

Zeg elke morgen de vijf kenmerken van God op en gebruik 
daarbij de vijf vingers van je hand.

Weetjes

Opdracht

God is … Wat betekent het dat God zo is?

1. Barmhartig God heeft snel medelijden en wil graag troosten

2. Genadig 

3. Geduldig 

4. Goedertieren 

5. Trouw  

Onthouden wie God is
We gaan proberen om de vijf dingen die we over God geleerd hebben te 
onthouden. Dit kan heel makkelijk met onze vingers. Met elkaar zeggen 
we de vijf woorden over God op en bij elk woord steken we een vinger op 
en komt er dus een vinger bij. 

God ontdekken in de natuur
Behalve in de Bijbel zijn er ook andere plekken waar je iets van God kunt 
ontdekken, bijvoorbeeld in de natuur. We gaan met elkaar op zoek naar 
verschillende soorten bladeren en bloemen en proberen aan de hand daarvan 
dingen over God te leren. Een groot blad bijvoorbeeld doet ons denken aan de 
grootheid van God. Maar er zijn er nog veel meer. Zoek tien verschillende soorten 
bloemen en/of bladeren waarin je iets van God ziet. Na het zoeken worden alle 
bladeren op tafel gelegd en mag je vertellen op welke manier een blaadje of een 
bloem jou aan God doet denken. 

 *  Het woord ‘barmhartigheid’ stamt af van het Hebreeuwse woord voor 
‘baarmoeder’.

 *  Volgens Kolossenzen 1:15 is de Heere Jezus het beste Beeld van God.

 *  Als je ‘God’ op google intikt, krijg je meer dan vier miljard hits. 
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week
komende

Voor de Vraag aan iemand die je kent wat het betekent dat christenen met 
Christus gekruisigd zijn. 

Opdracht

Weetjes

3. Wat betekent het voor ons leven als christen dat we met Christus (de Heere 
Jezus) gekruisigd zijn?

Zien wat Paulus bedoelt
We hebben vandaag best een moeilijk bijbelvers behandeld. Om goed 
te begrijpen wat Paulus bedoelt met de woorden ‘ ik ben met Christus 
gekruisigd’ gaan we met elkaar Galaten 2:20 uittekenen. Pak een groot 
vel papier. Laat iemand in het midden een kruis tekenen en daar de naam van 
de Heere Jezus bij zetten. Laat daarna iemand anders aan de linkerkant van het 
middelste kruis ook een kruis tekenen en daar het woord ‘moordenaar’ bij zetten. 
Daarna mag een derde persoon (als die er is) aan de rechterkant nog een kruis 
tekenen en daar ook het woord ‘moordenaar’ bij zetten. Tot slot mag je je eigen 
naam ook bij het middelste kruis zetten. Daar ging het vandaag namelijk over, dat 
wij met Christus gekruisigd zijn. Wat met Jezus gebeurde, gebeurde ook met ons 
en daardoor heeft de zonde geen macht meer over ons.

 *  De apostel Paulus was eerst iemand die christenen vervolgde, terwijl hij later 
iedereen over de Heere Jezus ging vertellen. 

 *  De brief aan de Galaten is door Paulus geschreven rond het jaar 50 na Christus.

 *  Galatië was in de tijd van de Bijbel een streek in wat tegenwoordig Turkije is.
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28. Jij bent het zout van de 
aarde

We zijn bezig met het thema Het volgen van Jezus. Jezus zegt in de 
Bergrede tegen Zijn volgelingen dat zij het zout van de aarde zijn. Jezus’ 
volgelingen hebben dus een prachtige roeping: zij zijn degenen die (het 

leven van) Jezus laten zien, zij zijn degenen die daardoor de aarde smaak geven 
zoals zout de maaltijd smakelijk maakt. Tegelijk zegt Jezus dat als het zout zijn 
smaak verloren heeft, het nergens anders meer voor deugt dan om weggegooid 
te worden (Mattheüs 5:13). Dat laat zien dat God onze roeping om het zout van de 
aarde te zijn heel serieus neemt. We gaan met de kinderen kijken wat die roeping 
precies betekent. En om te laten zien hoe belangrijk zout is en welke kracht de 
vergelijking van Jezus daarom heeft, gaan we uitvoerig aan de slag met een 
aantal zoutexperimenten. Dat vraagt even wat voorbereiding, maar dat is het 
zeker waard. 

Zorg voor een bakje gebakken ongezouten patat (of ander voedsel dat 
de kinderen lusten en dat je met zout kunt eten). Laat de kinderen 
allemaal hun ogen dichthouden terwijl ze een paar frietjes eten. Geef 
hun hierna een handje gezouten patat. Wat is het verschil?

Jij bent het zout van de aarde
Als het goed is, heb je het verschil tussen patat met zout en zonder zout 
kunnen proeven. Wat een verschil! Zout geeft smaak aan het eten. 

1. Lees Mattheüs 5:13a. Wat bedoelt Jezus als Hij zegt dat wij het zout van de 
aarde zijn? 

 
2. Lees Mattheüs 5:13b. Jezus zegt ook dat als het zout zijn smaak verliest het 
weggegooid wordt. Wat bedoelt Hij daarmee? 
 

3. Zijn wij het zout der aarde? Hoe kunnen wij het worden?
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week
komende

Voor de Lees in de komende week 2 Koningen 2:19-23 en ontdek welke rol 
zout in dit bijbelverhaal heeft. 

Opdracht

Weetjes

Aan de slag met zout
Je kunt met zout allerlei proefjes doen. We gaan er een paar doen. 

1. Doe een beetje shampoo in een glazen bakje. Strooi er wat zout over. 
Wat gebeurt er?

2. Pak twee glazen met een ijsblokje erin. Voeg aan het eerste glas een theelepel 
keukenzout toe en aan het andere niets. Welke ijsblokjes zijn het eerst 
gesmolten?

3. Pak twee glazen met water. Doe in het eerste glas een eetlepel keukenzout en 
in het andere glas een eetlepel zeezout. Wat zie je in beide glazen? 

4. Vul een glas tot de helft met cola. Voeg zout toe. Wat gebeurt er?

 *  Zuiver zout kan zijn kracht niet verliezen. Het zout uit de Dode Zee in Israël 
kon zijn smaak wel verliezen, omdat het was samengesteld uit verschillende 
elementen. Door ontbinding van de samenstelling werden de onzuivere 
elementen (zoals gips) bitter en onbruikbaar. Als dat gebeurde, werd het zout 
op straat gegooid. Dat was in Israël de manier om zich van huisvuil te ontdoen. 

 *  Nederlanders eten per jaar een kilo zout te veel. 

 *  Als je al het zout uit het zeewater zou halen en op het land zou leggen, zou 
dat een laag van honderdvijftig meter dik zijn. Dat is net zo hoog als vijftien 
rijtjeshuizen op elkaar!
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43. Uitkijken naar de 
wederkomst

Vandaag richten we ons op de wederkomst (terugkomst) van de Heere 
Jezus. Volgens de Amerikaanse schrijver Tim Lahaye is de tweede komst 
van de Heere Jezus ná de verlossing het belangrijkste onderwerp van 

het Nieuwe Testament. Er wordt maar liefst 318 keer over gesproken. Hoe die 
wederkomst er precies uit zal zien, weten we niet. We weten wel dat Jezus zeker 
terug zal komen op de wolken van de hemel en dat er een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde zullen komen. Jezus’ komst zal indrukwekkend zijn en de Bijbel 
spoort ons aan om er met verlangen naar uit te kijken (1 Thessalonicenzen 1:9, 10).  

Bij de binnenkomer willen we een appèl doen op het gevoel van 
verwachting dat elk mens – en zeker elk kind – kent. We beginnen 
daarom met twee vragen aan de kinderen.

1. Waar kijk jij het meeste naar uit in je leven? 

2. Hoe merk je bij jezelf dat je ergens naar uitkijkt?

Verwacht jij Jezus?
In de bijbelstudie gaan we het hebben over uitkijken naar de 
wederkomst van de Heere Jezus. Met Kerst denken we eraan dat Hij voor 
de eerste keer kwam, maar we weten dat Hij voor de tweede keer zal 
komen.

1. Heb je een idee hoe de wederkomst van de Heere Jezus eruit zal zien? 

2. Lees met elkaar 1 Thessalonicenzen 1:8-10. Welke twee lessen leert Paulus ons 
in deze verzen? 
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komende

Voor de Kijk jij uit naar de wederkomst? 

Opdracht

Weetjes

3. Paulus zegt dat wij de Heere Jezus uit de hemel kunnen verwachten. Je kunt het 
woord ‘verwachten’ ook vertalen met ‘opwachten’. Hoe kunnen wij de Heere Jezus 
opwachten?

4. Kijk jij uit naar het moment waarop Jezus terugkomt? Waarom wel/niet? 

Ben je 5 jaar of ouder?
Maak een tekening over de nieuwe aarde.

Ben je 10 jaar of ouder?
Als de Heere Jezus terugkomt, worden de hemel en de aarde nieuw. Als je weet 
hoe mooi het daar zal zijn, ga je ook meer uitkijken naar de wederkomst. Het 
is daarom belangrijk om na te denken over hoe de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde eruit zullen zien. Loop een rondje door de buurt en maak drie foto’s van 
dingen waarvan jij denkt dat ze ook op de nieuwe aarde zullen zijn. Loop daarna 
opnieuw door de buurt en neem dan een paar foto’s van dingen die er op de 
nieuwe aarde niet meer zullen zijn. Laat de foto’s thuis zien en bespreek ze met 
elkaar.

 *  Het woord dat in het Nieuwe Testament vaak gebruikt wordt voor de wederkomst 
van de Heere Jezus is het Griekse woord parousia; het betekent ‘aankomst’ en 
‘aanwezigheid’ (zie bijv. Mattheüs 24:3). 

 *  Openbaring is het bijbelboek dat het meest spreekt over de toekomst met God.
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