
 

IN GESPREK MET… 
Nieuwe Testament 
 

 
 
Ontdekkingsreis 11: Jezus, Gods Zoon 
Goed nieuws! 
 
Keziah en haar moeder en vader (Alison en Peter) lezen samen dit bijbelverhaal. De 7 jaar 

oude Keziah heeft allerlei vragen over het verhaal van de herders en de engelen. 

Keziah wil weten wat glorie betekent. 

Haar vader en moeder leggen uit: Glorie is een woord, dat gebruikt wordt om te zeggen hoe 
groot God is. Toen de engel straalde van de glorie van God werd duidelijk dat de boodschap 
die ze brachten van God kwam. Het was voor de herders een soort bewijs dat Jezus echt 
Gods Zoon was. 
 
Wat zou jij tegen Keziah zeggen? 
 
 

Ontdekkingsreis 12: Wat Jezus zei 
Hoe te bidden 
 

Dylan en zijn moeder Naomi lezen samen dit bijbelverhaal. Dylan is 7 jaar en houdt van 
auto’s, voetbal en LEGO®.  
 

Dylan vraagt waarom wij moeten bidden. 
 

Zijn moeder antwoordt: Wat denk jij daarover? 
Dylan: Hij weet toch alles al? Misschien dat God met ons wil praten? 

 



 

Zijn moeder: Ja, dat klopt, God wil graag contact met ons. Hij vindt het fijn als we tegen Hem 
zeggen dat we van Hem houden of dat we ergens dankbaar voor zijn. En we mogen Hem 
vragen stellen, want Hij wil graag goede dingen voor ons doen. En ook al weet Hij alles van 
ons, wij mogen niet vergeten dat we afhankelijk zijn van God, dat we niets kunnen doen 
zonder Hem. Daarom is het goed om te bidden zodat we niet gaan denken dat het 
vanzelfsprekend is wat God doet. 
 

Wat zou jij tegen Dylan zeggen?  
 
 

Ontdekkingsreis 13: Wat Jezus deed 
Jezus loopt op het water 
 

Janek en zijn zondagsschoolleider Geoff lezen samen dit bijbelverhaal. De 12 jaar oude 
Janek woont in Sri Lanka en hij verzamelt postzegels.  
 

Janek vraagt zich af wat we kunnen leren van dit verhaal.  
 

Geoff vertelt: Het zal niet de bedoeling zijn van Jezus dat we echt op water moeten leren 
lopen. Jezus liet hier zien dat Hij meer macht heeft dan de wetten van de natuur. De wet van 
de natuur zegt dat je wel kunt drijven in water, maar op andere manieren zink je. Petrus 
stapte uit de boot omdat Hij Jezus vertrouwde, maar toen hij keek naar het water en bedacht 
dat hij iets onmogelijks deed, begon hij te twijfelen en te zinken. Jezus zorgde ervoor dat hij 
niet verdronk. 
Het kan gebeuren dat Jezus je iets vraagt te doen dat onmogelijk lijkt. Durf je dan, net als 
Petrus, een stap te zetten? Durf je te geloven dat je het kunt omdat Jezus het van je vraagt? 
Als je dat durft en toch een beetje begint te twijfelen, zal Jezus je altijd verder helpen.  
 

Wat zou jij tegen Janek zeggen? 

 

Ontdekkingsreis 14: Gods grote plan 
Jezus leeft 
 

Salome en haar vriend Harry lezen samen dit bijbelverhaal. Salome is 10 jaar en woont in 
Duitsland. 
 

Salome vraagt zich af:  Waarom dacht Maria dat Jezus een tuinman was?  
 

Harry antwoordt: Maria kon zich niet voorstellen dat Jezus werkelijk zou opstaan uit de dood. 
Het was nog maar enkele dagen geleden dat ze Jezus aan het kruis zag sterven. Ze kon niet 
bedenken dat Jezus zich aan zijn belofte zou houden. Daarom dacht ze dat de man die ze 
ontmoette wel de tuinman moest zijn. Pas toen Jezus tegen haar sprak, begreep ze dat alles 
waar was wat Jezus gezegd had: Ik zal eerst sterven, maar daarna weer opstaan uit de 
dood. 
 

Wat zou jij tegen Salome zeggen? 



 

Ontdekkingsreis 15: De eerste christenen 
De dag van de heilige Geest 
 

Caleb en zijn moeder Lori lezen samen dit bijbelverhaal. Caleb is 10 jaar, sport graag en 

houdt van de vechtsport taekwondo. 

 

Caleb vraagt: Wat zijn dat die tongen van vuur? Was dat de heilige Geest? 

 

Zijn moeder legt uit: Jezus had beloofd dat Hij vanuit de hemel de heilige Geest zou sturen. 
Maar de heilige Geest kunnen we niet zien, niet zoals Jezus zichtbaar is geweest op aarde. 
Hoe zouden de discipelen nu zeker kunnen weten dat de heilige Geest gekomen was? 
Daarvoor gaf God tekenen die wel zichtbaar, voelbaar en hoorbaar waren: vuur, wind, en het 
praten in andere talen. Hoe dat vuur er precies uitgezien heeft, weten we niet. Maar door de 
dingen die er op dat moment gebeurden, twijfelden de discipelen er niet aan dat de heilige 
Geest gekomen was. 
 
Wat zou jij tegen Caleb zeggen? 
 
 

Ontdekkingsreis 16: Goed nieuws voor iedereen 
Saulus ontmoet Jezus 
 

Abigail en haar moeder Lori lezen samen dit bijbelverhaal. Abigail is 8 jaar en houdt van 

lezen, kunst en muziek.  

 

Abigail vraagt: Waarom praat God niet tegen ons zoals Hij in de tijd van Saulus deed? 
 
Haar moeder zegt: Soms hoort ook in onze tijd iemand de stem van Jezus zoals Saulus die 
hoorde. Maar de meeste mensen horen Gods stem op een andere manier, bijvoorbeeld als 
een stem in hun gedachten. Dat doet de heilige Geest van God, Hij geeft ons woorden van 
God in gedachten. Of soms lezen we iets in de Bijbel, waarmee God een antwoord geeft op 
onze vraag. God heeft verschillende manieren om iets tegen ons te zeggen en de heilige 
Geest helpt ons om het te verstaan en te begrijpen. 
 
Wat zou jij tegen Abigail zeggen? 
 
 

Ontdekkingsreis 17: Bij God horen 
Gods wapenrusting 

 
Micah en zijn vader Marc lezen samen dit bijbelverhaal. Micah is 7 jaar en houdt van voetbal 
en fietsen. 
 
Micah wil weten wat de wapenrusting betekent in het dagelijks leven. 
 



 

Zijn vader legt uit: Je weet dat God een tegenstander heeft, de duivel. Hij is eropuit om 
mensen aan zijn kant te krijgen en dat doet hij op allerlei manieren. Daarom is het belangrijk 
om de wapens van God te gebruiken: de waarheid – zodat we niet in de leugens van de 
duivel geloven; gerechtigheid – zodat we niet oneerlijk worden; vrede – zodat we ruzie en 
conflicten voorkomen of oplossen; geloof – zodat God machtige dingen kan doen; redding – 
zodat we blij kunnen zijn over onze toekomst bij God; het Woord van God – zodat we leren 
begrijpen wat God wil. Wat er ook gebeurt in ons leven, met die ‘wapens’ geven we de duivel 
geen kans om ons aan zijn kant te krijgen.  
  
Wat zou jij tegen Micah zeggen? 
 
 

Ontdekkingsreis 18: Leven op Gods manier 
Gods Woord 
 
Rebekkah, Abigail en hun moeder Michelle lezen samen dit bijbelverhaal. De tweeling, 
Rebekkah en Abigail, is 11 jaar oud en houdt van voetbal. 
 
Rebekkah vraagt: Waarom spreekt Paulus alleen tegen Timoteüs en niet tegen een andere 
man of vrouw die bij hem in de buurt is? 
 
Hun moeder zegt: Timoteüs is een leerling van Paulus, hij wordt voorbereid op een speciale 
taak binnen de kerk en het koninkrijk van God. 
 
En Abigail wil weten waarom Paulus een brief naar Timoteüs stuurt als Timoteüs naar 
Paulus toe kan gaan en persoonlijk met hem kan praten. 
 
Hun moeder legt uit: Paulus wilde de woorden juist opschrijven en God gebruikt die woorden 
zodat ze in de Bijbel kwamen en wij ze nog steeds kunnen lezen en ervan kunnen leren. 
Bovendien was het in die tijd niet zo makkelijk om te reizen en elkaar op te zoeken. De 
woorden van Paulus op papier maakten het voor Timoteüs makkelijker om ze door te geven 
aan andere gelovigen. 
 
Wat zou jij tegen Rebekkah en Abigail zeggen? 
 
 

Ontdekkingsreis 19: Jezus volgen 
Een nieuw persoon 
 
Nadine is 9 jaar. Zij en haar vriend Andreas lezen samen dit bijbelverhaal. Nadine woont in 
Duitsland.  
 
Nadine begreep het niet en vroeg: Waarom moeten al deze mensen sterven? 
 
Andreas antwoordt: Weet je nog dat Adam en Eva zich verstopten voor God toen ze 
ongehoorzaam waren geweest? (Zie ontdekkingsreis 1) Ze wisten dat ze fout zaten en 
durfden God niet onder ogen te komen. Door ongehoorzaam te zijn, kwam de zonde in de 



 

wereld en in de mens. Die zondige mens kan niet bij de heilige God in de hemel komen. Dat 
is waarom God Jezus naar de wereld stuurde, om het probleem van de zonde op te lossen. 
Door te sterven aan het kruis en op te staan uit de dood, overwon Jezus de zonde en de 
dood. Nu zegt Paulus hier: Toen Jezus stierf aan het kruis zijn alle mensen die in Hem 
geloven eigenlijk ook ‘gestorven’, en toen Hij opstond uit de dood zijn ze met Hem 
‘opgestaan’. Zo zijn ze een nieuwe persoon geworden. De zonde die eerst de baas was in 
hun leven, is overwonnen. Ze zijn een nieuw persoon die zich niet meer hoeft te verstoppen 
voor God, maar die voor eeuwig met Hem mag leven. 
  
Wat zou jij tegen Nadine zeggen? 
 
 

Ontdekkingsreis 20: Voor altijd bij God 
Wie regeert? 
 
Matt en zijn moeder Denise lezen samen dit bijbelverhaal. Matt is 10 jaar en woont in 
Australië.  
 
Matt vond het bijbelgedeelte soms verwarrend en moeilijk te begrijpen. Hoe kwam 
bijvoorbeeld het Lam op de troon? 
 
Zijn moeder antwoordt: Johannes had een visioen, dat is een soort droom, waarin hij zag wat 
er in de hemel gebeurde. Het was voor hem soms lastig om de goede woorden te vinden 
voor wat hij zag. Alles was anders dan hoe het er op aarde uitziet. Het was net een soort 
fantasiefilm waarin je mensen en gebeurtenissen ziet, die er allemaal anders uitzien dan in 
onze werkelijkheid. Wat God liet zien aan Johannes was iets machtig moois over de 
toekomst bij God. Daar mogen we naar uitkijken en het geeft ons troost als we naar de nood 
in de wereld, of in ons leven van nu kijken. In de Bijbel wordt Jezus het Lam van God 
genoemd. Johannes ziet Hem hier op de troon zitten en de mensen die in Hem geloofden en 
daarvoor geleden hebben en gedood werden, worden door Hem getroost. 
 
Wat zou jij tegen Matt zeggen? 
 
 

 
 

 


