
 

IN GESPREK MET… 
Oude Testament 
 

 
 
 

Ontdekkingsreis 1: God maakt de wereld  
Gods belofte aan Noach 
 
Caroline heeft samen met haar vriend Harry dit bijbelverhaal gelezen. Caroline is 11 jaar en 
woont in Duitsland. 
 
Caroline heeft een vraag: Waarom sterven er nog altijd mensen door overstromingen? 
 
Harry zegt: Het is heel erg als mensen doodgaan door natuurrampen. Mensen gaan niet zo 
goed met Gods schepping om. De natuur raakt steeds verder uit evenwicht. Het gevolg is dat 
ondanks goede alarmsystemen en beveiligingen steeds meer mensen bij natuurrampen om 
het leven komen. De aarde is niet meer volmaakt omdat er zonde in de wereld kwam. 
Daardoor is er ziekte, dood en verdriet, en gebeuren er ook rampen. Maar er is troost: God 
laat ons niet alleen. Hij is bij ons, ook in onze nood en zorgen en verdriet. 
 
Wat zou jij tegen Caroline zeggen?  

 

Ontdekkingsreis 2: Gods familie 
Niet alleen 
 
James en zijn vriendin Wendy lezen samen dit bijbelverhaal. James is 12 jaar. Hij houdt van 
voetbal, fietsen en vakanties met veel avontuur.  
 

 



 

James vraagt zich het volgende af: Hoe kon Jakob weten dat het God was die tot hem 
sprak? Heeft hij niet een of andere droom gehad had, zoals ik bijvoorbeeld ook wel eens 
heb? 
 
Wendy legt uit: Wij dromen allemaal – en soms zijn onze dromen erg grappig. Maar als God  
ons iets wil zeggen, dan wil Hij ons laten merken dat het werkelijk God is die met ons praat. 
Hij wil niet dat we daarover in de war raken. Daarom, denk ik, was Jakob er zeker van dat 
deze droom bijzonder was. Ook in onze tijd zijn er verhalen van mensen dat God door 
dromen tegen hen sprak. 
 
Wat zou jij tegen James zeggen? 
 
 

Ontdekkingsreis 3: Het slechte ten goede gekeerd 
Verkocht! 
 
Camila en haar moeder lezen samen dit bijbelverhaal. Camila is 10 jaar en woont met haar 
moeder Natalia in Argentinië. Ze houdt van spannende boeken lezen en van zwemmen. 
 
Camila vraagt: Waarom hebben de broers Jozef voor zo weinig geld verkocht? 
 
Haar moeder antwoordt: Wat denkt je, Camila, wat is een mens waard? 
Camila: Miljoenen en miljoenen…onbetaalbaar. 
Haar moeder: Ja, Jezus zou zeker zeggen, dat een mens meer waard is dan al het geld van 
de wereld. Maar in die dagen werden mensen vaak voor een paar euro als slaven verkocht. 
Maar ik denk dat Jozefs broers helemaal niet zo in geld geïnteresseerd waren. Ze wilden 
gewoon van hem af. Ze konden het niet langer verdragen dat hij over hen gekletst had en 
dat hun vader Jakob hem voortrok. Daarom wilden ze hem eigenlijk doden. 
Ook in onze tijd gebeuren zulke dingen, maar moord is nooit goed te praten. God laat het 
niet toe, het is zonde. Als er problemen zijn, kan God ons helpen om een oplossing te 
vinden.. 
 
Wat zou jij tegen Camila zeggen? 
 
 

Ontdekkingsreis 4: Mozes 
Door de zee! 
 
Sylvia en haar zondagsschooljuf lezen samen dit bijbelverhaal. Sylvia is 10 jaar en woont in 
Sri Lanka. Ze verzamelt stickers en postzegels en houdt van lezen en schilderen. 
 
Sylvia zegt: Wat gebeurde er toen Mozes zijn hand met de staf uitstrekte over de zee? 
 
Haar juf antwoordt: Mozes liet zien dat hij op God vertrouwde. God had al vaker laten zien 
dat Hij de staf gebruikte om wonderlijke dingen te laten gebeuren. Daarom zei God dat 
Mozes zijn staf boven het water moest uitstrekken. En God liet opnieuw een groot wonder 
zien door het water te splijten en een droog pad door de zee te maken. Toen het volk aan de 



 

overkant was en de Egyptenaren hen achtervolgden, moest Mozes de staf opnieuw boven 
het water uitstrekken en toen stroomde het terug, zodat de Egyptenaren omkwamen in de 
golven. 
 
Wat zou jij tegen Sylvia zeggen? 
 
 

Ontdekkingsreis 5: Gods mensen 
Jozua, de leider 
 
Daniël en zijn vriend Harry hebben samen dit bijbelverhaal gelezen. Daniël is 8 jaar en woont 
in Duitsland.  
 
Daniël vroeg zich af waarom het water niet meer kon stromen door de Jordaan. 
 
Harry antwoordt: Omdat de priesters met de verbondskist in de rivier stapten zoals God 
gezegd had. God hield het water tegen zodat de priesters op hun plek konden gaan staan. 
Daarna kon heel het volk de Jordaan oversteken. Op die manier wilde God laten zien dat Hij 
een machtige God is. Het volk hoefde niet bang te zijn om het beloofde land in te gaan met 
God. Zelfs het water in de rivier moest God gehoorzamen.. 
 
Wat zou jij tegen Daniël zeggen? 
 
 

Ontdekkingsreis 6: Gods helden 
Debora 
 

Luke en zijn opa en oma, Bruce en Jan, lezen samen dit bijbelverhaal. Luke is 9 jaar en 

woont in Williamsburg, Virginia. 

 

Luke wil weten: Waarom was het nodig om te vechten tegen Sisera en de Kanaänieten? 

 
Opa antwoordt: Debora zegt tegen Barak dat de Heer hem opdracht gaf met zijn leger naar 
de berg Tabor te gaan. De Heer zou ervoor zorgen dat de Israëlieten het leger van de koning 
uit Kanaän, dat optrok vanuit Sisera, verslagen zou worden. Dat moest hun leren om het volk 
Israël niet langer slecht te behandelen. Omdat Barak dat niet zonder Debora wilde doen, 
ging ze mee en God overwon Sisera en zijn leger. Debora staat nu bekend als Gods 
profetes. 
 
Wat zou jij tegen Luke zeggen? 
 
 
 
 
 
 



 

Ontdekkingsreis 7: Israëls leiders 
David en Goliat 
 
Eli en zijn vader Marc lezen samen dit bijbelverhaal. Eli is 9 jaar en houdt van voetbal en 
basketbal. 
 
Eli vraagt: Waarom haatten de Filistijnen David? 
 
Zijn vader zegt: Goliat was de held van de Filistijnen. Iedereen was bang voor die reus van 
een man en zijn kracht, ook het leger van Israël. David was een gewone herdersjongen die 
vertrouwde op de macht van God. Daarom was hij niet bang voor Goliat. Met Gods hulp kon 
David de vijand verslaan. Dat maakte de Filistijnen woest maar ook heel bang, want ze 
begrepen dat ze het nooit konden winnen van de God van David. Daardoor haatten ze 
David. 
 
Wat zou jij tegen Eli zeggen? 
 
 

Ontdekkingsreis 8: Problemen! 
Elia en de profeten 
 
Katelyn en haar vader Scott  lezen samen dit bijbelverhaal. Katelyn heeft veel vragen! 
  
Katelyn wil weten hoe diep de geul was. 
 
Haar vader zegt: Hmmm, dat kan ik niet precies zeggen. In de Bijbel staat dat er ongeveer 
12 liter water in stond. In een melkpak past 1 liter. Als je dus 12 melkpakken bij elkaar giet, 
weet je ongeveer hoe diep de geul geweest moet zijn. 
Katelyn: Hoeveel mensen waren daar? 
Haar vader: 450 profeten van Baäl, Elia, alle mensen van Israël en hun 400 profeten. Heel 
veel dus! 
Katelyn: Hoeveel houtblokken gebruikte hij? 
Haar vader: Dat weet ik niet. 
Katelyn: Hoe oud was Elia toen hij profeet werd? 
Haar vader: Ook dat weten we niet. 
Katelyn: Hoe lang heeft het geduurd tot God het gebed van Elia verhoorde? 
Haar vader: In de Bijbel staat dat het vuur onmiddellijk uit de hemel kwam. 
Katelyn: Hoe hoog was de berg Karmel waar het altaar gebouwd werd? 
Haar vader: Ongeveer 190 meter hoog en zo’n 21 kilometer breed. Dus heel groot! 
Katelyn: Geloofden ze in God voordat het vuur uit de hemel kwam? 
Haar vader: Waarschijnlijk wel, maar we weten dat het volk Israël in die tijd God niet 
gehoorzaam was. Daarom riep Elia de mensen bij elkaar bij het altaar en bad hij dat God 
hun wilde laten zien dat de Heer de enige ware God is en dat ze Hem gehoorzaam moesten 
zijn. Toen het vuur uit de hemel kwam, geloofden de mensen zonder twijfel in God en riepen: 
De Heer is God! 
 
Wat zou jij tegen Katelyn zeggen? 



 

Ontdekkingsreis 9: Liederen en spreuken 
Alstublieft, vergeef mij! 
 
Sam en zijn moeder Wendy lezen samen dit bijbelverhaal. Sam is 9 jaar en houdt van 
voetbal. 
 
Sam zegt: Ik snap niet helemaal waar dit over gaat. Is het dat wij Jezus om vergeving 
moeten vragen? 
 
Zijn moeder antwoordt: Het gaat erover dat David God vraagt hem te vergeven, maar dat 
was nog vóór de tijd van Jezus. Ook toen was God al een vergevende God. David wist dat 
en bad tot God hem te vergeven, want hij wist dat alleen God al zijn zonden kon wegnemen. 
En David wist dat hij geen vergeving kon verdienen door goede dingen te doen, maar dat 
God genadig is en vergeving geeft als een cadeau. Hij is ook nu nog een genadige God – Hij 
wil steeds weer opnieuw met ons beginnen als we de fout in zijn gegaan en daar spijt van 
hebben. Toen Jezus stierf en weer opstond uit de dood, heeft Hij de schuld voor al onze 
zonden betaald. We mogen voor eeuwig bij God zijn. 
 
Wat zou jij tegen Sam zeggen? 
 
 

Ontdekkingsreis 10: Gods boodschappers  
Daniël 
 

Joël en zijn vader Simon lezen samen dit bijbelverhaal. Joël houdt van zwemmen en 
rekenen.  
 
Joël vraagt: Waarom vertrouwde Daniël op God? 
 
Zijn vader antwoordt: Daniël liet zien dat hij niet snel bang was; hij kende de wet en wist dat 
hij gestraft zou worden als hij betrapt werd wanneer hij ging bidden tot God. Toch deed hij 
dat voor een open raam, waar iedereen hem zomaar kon zien. Daniël hield zoveel van God 
dat hij het niet opgaf om met Hem te praten. Iedereen mocht weten dat God meer eer 
verdient dan de koning. Of hij helemaal niet bang is geweest voor de leeuwen? Dat weten 
we niet. Hij wilde God de eer blijven geven zoals hij dat gewend was te doen, ook als dat zijn 
dood zou betekenen. 
 
Wat zou jij tegen Joël zeggen? 

  
 
 
 
 
 

 


