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InleidingInleiding

Jezus leeft
Zondag          Matteüs 28:11-15Matteüs 28:11-15Matteüs 28:11-15Matteüs 28:11-15Matteüs 28:11-15Matteüs 28:11-15Matteüs 28:11-15  66
MaandagMaandag      Lucas 24:13-21  77
DinsdagDinsdag      Lucas 24:30-35Lucas 24:30-35Lucas 24:30-35  88
WoensdagWoensdag      Lucas 24:36-43Lucas 24:36-43  99
Donderdag Donderdag       Lucas 24:46-49Lucas 24:46-49  10
VrijdagVrijdagVrijdag         Johannes 21:1-7Johannes 21:1-7        11
ZaterdagZaterdagZaterdag   Johannes 21:15-19Johannes 21:15-19  1212

Petrus en JezusPetrus en Jezus
Zondag Zondag       Matteüs 4:18-22Matteüs 4:18-22  13
MaandagMaandag      Matteüs 14:26-32Matteüs 14:26-32  14
DinsdagDinsdagDinsdag      Matteüs 16:13-20Matteüs 16:13-20  15
WoensdagWoensdag      Matteüs 17:1-8Matteüs 17:1-8  1616
DonderdagDonderdag      Matteüs 17:24-27Matteüs 17:24-27  1717
VrijdagVrijdagVrijdag               Matteüs 19:24-29Matteüs 19:24-29    181818
ZaterdagZaterdag      Matteüs 26:69-75Matteüs 26:69-75    191919

Jezus belooftJezus belooftJezus belooftJezus belooft                              Jezus belooft      Jezus belooft
Zondag Zondag Zondag    Johannes 14:1-7    2020
Maandag   Johannes 14:25-29Johannes 14:25-29    2121
Dinsdag   Johannes 16:7-14Johannes 16:7-14Johannes 16:7-14Johannes 16:7-14Johannes 16:7-14Johannes 16:7-14Johannes 16:7-14  22
WoensdagWoensdagWoensdagWoensdag      Johannes 17:20-26Johannes 17:20-26Johannes 17:20-26Johannes 17:20-26  23
Hemelvaartdag  Handelingen 1:4-11Handelingen 1:4-11  2424
Vrijdag   Marcus 16:14-20Marcus 16:14-20  2525
Zaterdag      Psalm 33:12-14Psalm 33:12-14  2626

Inhoud
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Petrus in actiePetrus in actie
Eerste pinksterdag Handelingen 2:1-6  27
Tweede pinksterdag Handelingen 2:14-21  28
Dinsdag   Handelingen 3:1-7  29
Woensdag   Handelingen 4:8-13a  30
Donderdag   Handelingen 5:12-16Handelingen 5:12-16  31
Vrijdag   Handelingen 9:36-42Handelingen 9:36-42  3232
ZaterdagZaterdag      Handelingen 10:30-36Handelingen 10:30-36Handelingen 10:30-36Handelingen 10:30-36 3333

Paulus in actie
Zondag   Handelingen 9:1-9Handelingen 9:1-9Handelingen 9:1-9Handelingen 9:1-9Handelingen 9:1-9   3434
Maandag  Handelingen 9:13-19Handelingen 9:13-19Handelingen 9:13-19            35
Dinsdag  Handelingen 9:22-28Handelingen 9:22-28         3636
Woensdag  Handelingen 13:6-12Handelingen 13:6-12      3737
Donderdag Handelingen 16:13-16Handelingen 16:13-16  3838
Vrijdag  Handelingen 16:25-28Handelingen 16:25-28  3939
Zaterdag  Handelingen 16:29-34Handelingen 16:29-34    40

Als Jezus terugkomtAls Jezus terugkomt
Zondag   Matteüs 24:37-42Matteüs 24:37-42      41
Maandag  Matteüs 25:1-8Matteüs 25:1-8Matteüs 25:1-8      4242
Dinsdag  Matteüs 25:31-36Matteüs 25:31-36      4343
Woensdag  1 Korintiërs 1:3-81 Korintiërs 1:3-8      44
Donderdag Hebreeën 10:23-25      4545
Vrijdag  1 Tessalonicenzen 4:16-18  46
Zaterdag  Openbaring 22:16-21Openbaring 22:16-21Openbaring 22:16-21Openbaring 22:16-21  47

Tot slot & oplossingen puzzels    48

Inhoud
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Inleiding

Als Jezus is opgestaan uit het Als Jezus is opgestaan uit het 
graf, leeft Hij nog veertig dagen 
op aarde. 
Af en toe zoekt Hij zijn vrienden Af en toe zoekt Hij zijn vrienden Af en toe zoekt Hij zijn vrienden 
op en laat Hij Zich zien aan zijn op en laat Hij Zich zien aan zijn 
volgelingen. volgelingen. 
Zijn taak op aarde is volbracht. Zijn taak op aarde is volbracht. Zijn taak op aarde is volbracht. Zijn taak op aarde is volbracht. Zijn taak op aarde is volbracht. Zijn taak op aarde is volbracht. 
Hij zegt tegen zijn vrienden dat Hij zegt tegen zijn vrienden dat Hij zegt tegen zijn vrienden dat 
zij zijn taak moeten overnemen. zij zijn taak moeten overnemen. zij zijn taak moeten overnemen. 
“Trek erop uit en vertel de “Trek erop uit en vertel de “Trek erop uit en vertel de 
wereld over Mij,” zegt Hij.wereld over Mij,” zegt Hij.wereld over Mij,” zegt Hij.
Maar voordat ze daar aan Maar voordat ze daar aan Maar voordat ze daar aan Maar voordat ze daar aan Maar voordat ze daar aan Maar voordat ze daar aan 
mogen beginnen, belooft Jezus mogen beginnen, belooft Jezus mogen beginnen, belooft Jezus mogen beginnen, belooft Jezus mogen beginnen, belooft Jezus 
dat Hij de heilige Geest zal studat Hij de heilige Geest zal studat Hij de heilige Geest zal studat Hij de heilige Geest zal studat Hij de heilige Geest zal stu-
ren. ren. 
De heilige Geest zal de kracht De heilige Geest zal de kracht De heilige Geest zal de kracht De heilige Geest zal de kracht De heilige Geest zal de kracht 
geven die ze nodig hebben om geven die ze nodig hebben om geven die ze nodig hebben om geven die ze nodig hebben om geven die ze nodig hebben om geven die ze nodig hebben om geven die ze nodig hebben om 
hun taak te doen.hun taak te doen.

Ben jij een vriend van Jezus? Ben jij een vriend van Jezus? Ben jij een vriend van Jezus? Ben jij een vriend van Jezus? Ben jij een vriend van Jezus? Ben jij een vriend van Jezus? Ben jij een vriend van Jezus? Ben jij een vriend van Jezus? Ben jij een vriend van Jezus? 
Wil jij Hem volgen en doen wat 
Hij heeft gedaan? 
Dan moet je weten wie de heiDan moet je weten wie de heiDan moet je weten wie de heiDan moet je weten wie de heiDan moet je weten wie de heiDan moet je weten wie de heiDan moet je weten wie de heiDan moet je weten wie de heiDan moet je weten wie de hei-
lige Geest is. 
Hoe kan Hij jou helpen en Hoe kan Hij jou helpen en 
kracht geven? 
Dit dagboekje kan jou helpen Dit dagboekje kan jou helpen Dit dagboekje kan jou helpen 

om meer over de heilige Geest om meer over de heilige Geest 
die op het Pinksterfeest geko-
men is te leren. men is te leren. 
Je kunt je voorbereiden op de Je kunt je voorbereiden op de Je kunt je voorbereiden op de Je kunt je voorbereiden op de Je kunt je voorbereiden op de Je kunt je voorbereiden op de Je kunt je voorbereiden op de 
taak die Jezus zijn volgelingen taak die Jezus zijn volgelingen taak die Jezus zijn volgelingen taak die Jezus zijn volgelingen 
heeft gegeven.heeft gegeven.
Die taak houdt pas op als Jezus Die taak houdt pas op als Jezus Die taak houdt pas op als Jezus Die taak houdt pas op als Jezus 
terug zal komen.terug zal komen.terug zal komen.terug zal komen.
Ben jij al nieuwsgierig geworBen jij al nieuwsgierig gewor-
den?den?
Begin dan maar gauw!Begin dan maar gauw!Begin dan maar gauw!

Ps. Lees dit boekje de Ps. Lees dit boekje de eerste drie eerste drie ◊◊

weken na Pasen (zie de inhoudsweken na Pasen (zie de inhoudsweken na Pasen (zie de inhouds-

opgave van blz. 3) en de eerste opgave van blz. 3) en de eerste 

drie weken na Pinksteren (zie de drie weken na Pinksteren (zie de drie weken na Pinksteren (zie de 

inhoudsopgave van blz. 4)inhoudsopgave van blz. 4)inhoudsopgave van blz. 4)..
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“Ssst, daar mag je niet over pra“Ssst, daar mag je niet over pra“Ssst, daar mag je niet over pra“Ssst, daar mag je niet over pra-
ten!” Als iemand dat tegen je ten!” Als iemand dat tegen je 
zegt, moet je goed opletten. Soms zegt, moet je goed opletten. Soms 
is een geheim nuttig, dan is het is een geheim nuttig, dan is het 
niet nodig dat iedereen iets weet. niet nodig dat iedereen iets weet. 
Maar veel geheimen zijn stiekeme Maar veel geheimen zijn stiekeme 
leugens, omdat iemand niet wil leugens, omdat iemand niet wil 
dat de waarheid aan het licht dat de waarheid aan het licht dat de waarheid aan het licht 
komt.

Lees Matteüs 28:11-15
De bewakers waren doods-
bang geworden. De aarde had 
gebeefd, een engel had de steen 
voor het graf weggerold, en het 
graf was leeg!graf was leeg!

Toen ze dat verhaal aan hun Toen ze dat verhaal aan hun 
leiders vertelden, kregen ze de leiders vertelden, kregen ze de leiders vertelden, kregen ze de 
opdracht er verder over te zwijopdracht er verder over te zwijopdracht er verder over te zwijopdracht er verder over te zwijopdracht er verder over te zwij-
gen. Als iemand ernaar zou vragen. Als iemand ernaar zou vragen. Als iemand ernaar zou vra-
gen, moesten ze er over liegen!

Gelukkig hebben de vrienden Gelukkig hebben de vrienden 
van Jezus het goede nieuws wel 
doorverteld!

Wie heeft jou het goede Wie heeft jou het goede ◊◊
nieuws over Jezus verteld?

Aan wie heb jij of wil jij het ◊
doorvertellen?doorvertellen?

Zeg het voort Zeg het voort 

Omdat de Heer verrezen is, zingen Omdat de Heer verrezen is, zingen Omdat de Heer verrezen is, zingen Omdat de Heer verrezen is, zingen Omdat de Heer verrezen is, zingen 
wij in koor heel de wereld door.wij in koor heel de wereld door.wij in koor heel de wereld door.wij in koor heel de wereld door.wij in koor heel de wereld door.

Omdat de Heer verrezen is, zingen Omdat de Heer verrezen is, zingen Omdat de Heer verrezen is, zingen 
wij in koor tot de wereld hoort:wij in koor tot de wereld hoort:wij in koor tot de wereld hoort:

dat de Heer verrezen is!dat de Heer verrezen is!

refrein:refrein:refrein:refrein:
Zeg het voort (zeg het hier), Zeg het voort (zeg het hier), Zeg het voort (zeg het hier), 
zeg het voort (zeg het daar),zeg het voort (zeg het daar),

want het woord is waar!want het woord is waar!want het woord is waar!

Omdat de Heer verheerlijkt is, zingen Omdat de Heer verheerlijkt is, zingen Omdat de Heer verheerlijkt is, zingen 
wij in koor heel de wereld door.wij in koor heel de wereld door.

Omdat de Heer verheerlijkt is, zingen Omdat de Heer verheerlijkt is, zingen 
wij in koor tot de wereld hoort:

dat de Heer verheerlijkt is!dat de Heer verheerlijkt is!

1ste en 2de couplet uit: Opwekking Kids, nr.101ste en 2de couplet uit: Opwekking Kids, nr.101ste en 2de couplet uit: Opwekking Kids, nr.101ste en 2de couplet uit: Opwekking Kids, nr.101ste en 2de couplet uit: Opwekking Kids, nr.101ste en 2de couplet uit: Opwekking Kids, nr.10
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld, 

© Universal Songs

ZondagZondag

Jezus leeft
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Maandag

Jezus leeft

Ben jij wel eens een bekende Ben jij wel eens een bekende 
Nederlander tegengekomen 
zomaar ergens op straat? zomaar ergens op straat? 
Herkende je die persoon meteen, Herkende je die persoon meteen, Herkende je die persoon meteen, 
of moest je eerst nog eens goed of moest je eerst nog eens goed 
kijken?kijken?

Lees Lucas 24:13-21Lees Lucas 24:13-21Lees Lucas 24:13-21
Niemand had bedacht dat Niemand had bedacht dat Niemand had bedacht dat 
Jezus zou opstaan uit het graf. Jezus zou opstaan uit het graf. Jezus zou opstaan uit het graf. 
De volgelingen van Jezus waren De volgelingen van Jezus waren De volgelingen van Jezus waren De volgelingen van Jezus waren 
in de war, teleurgesteld en verin de war, teleurgesteld en verin de war, teleurgesteld en verin de war, teleurgesteld en verin de war, teleurgesteld en verin de war, teleurgesteld en verin de war, teleurgesteld en verin de war, teleurgesteld en verin de war, teleurgesteld en ver-
drietig door zijn dood aan het drietig door zijn dood aan het drietig door zijn dood aan het drietig door zijn dood aan het drietig door zijn dood aan het 
kruis. Sommige leerlingen hadkruis. Sommige leerlingen hadkruis. Sommige leerlingen hadkruis. Sommige leerlingen hadkruis. Sommige leerlingen had-
den zo gehoopt dat Hij koning den zo gehoopt dat Hij koning 
zou worden in Israël, dat Hij de zou worden in Israël, dat Hij de zou worden in Israël, dat Hij de zou worden in Israël, dat Hij de zou worden in Israël, dat Hij de 
Romeinen zou verslaan. En nu Romeinen zou verslaan. En nu Romeinen zou verslaan. En nu Romeinen zou verslaan. En nu Romeinen zou verslaan. En nu Romeinen zou verslaan. En nu Romeinen zou verslaan. En nu 
was die droom voorbij.was die droom voorbij.

Heb jij wel eens héél erg op Heb jij wel eens héél erg op ◊◊
iets gehoopt dat toch niet 
doorging?doorging?doorging?doorging?
Waar hoop jij op dat Jezus Waar hoop jij op dat Jezus Waar hoop jij op dat Jezus Waar hoop jij op dat Jezus Waar hoop jij op dat Jezus Waar hoop jij op dat Jezus Waar hoop jij op dat Jezus ◊
voor jou of voor iemand voor jou of voor iemand voor jou of voor iemand voor jou of voor iemand 
anders zal gaan doen?anders zal gaan doen?anders zal gaan doen?anders zal gaan doen?

Los de onderstaande code op.Los de onderstaande code op.Los de onderstaande code op.Los de onderstaande code op.Los de onderstaande code op.Los de onderstaande code op.Los de onderstaande code op.Los de onderstaande code op.
Code: 1=A, 2=B, 3=C, enz.Code: 1=A, 2=B, 3=C, enz.

Bidden Bidden 
Lieve Heer Jezus, dank U wel dat Lieve Heer Jezus, dank U wel dat Lieve Heer Jezus, dank U wel dat Lieve Heer Jezus, dank U wel dat 
U bent opgestaan uit het graf. U U bent opgestaan uit het graf. U U bent opgestaan uit het graf. U 
leeft en U bent bij ons.leeft en U bent bij ons.
Wilt U mij helpen om altijd op Wilt U mij helpen om altijd op 
U te blijven hopen, wat er ook U te blijven hopen, wat er ook U te blijven hopen, wat er ook 
gebeurt. Amengebeurt. Amen
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Codepuzzel
19.3.8.5.14.11 – 15.14.19 – 21.23 – 20.18.15.21.23 – 8.5.5.18
_  _  _  _  _  _       _  _  _ _  _   _  _  _  _  _      _  _  _  _
15.16 – 21 – 9.19 – 1.12 – 15.14.26.5 – 8.15.15.16 – 
7.5.22.5.19.20.9.7.4
_  _   _      _  _     _  _     _  _  _  _      _  _  _  _
_  _  _  _  _  _  _  _  _  
Psalm 33:22



Wat zijn jullie gewoontes als je Wat zijn jullie gewoontes als je Wat zijn jullie gewoontes als je Wat zijn jullie gewoontes als je 
gaat eten? Zet een kruisje bij de gaat eten? Zet een kruisje bij de 
dingen die jullie gewend zijn.dingen die jullie gewend zijn.

Iedereen heeft een vaste ◊◊
plek.
Een zegen vragen voor het Een zegen vragen voor het ◊
eten.
Met het bord op schoot Met het bord op schoot Met het bord op schoot Met het bord op schoot ◊
voor de televisie.voor de televisie.
Iedereen pakt eten als hij tijd Iedereen pakt eten als hij tijd Iedereen pakt eten als hij tijd ◊
en trek heeft.
Met elkaar praten tijdens ◊
het eten.
Uit de Bijbel lezen na de ◊
maaltijd.
...........................................◊
...........................................

Lees Lucas 24:30-35Lees Lucas 24:30-35
Het fijne van samen aan tafel Het fijne van samen aan tafel Het fijne van samen aan tafel Het fijne van samen aan tafel Het fijne van samen aan tafel 
zitten, is dat je tijd hebt voor zitten, is dat je tijd hebt voor zitten, is dat je tijd hebt voor 
elkaar. Je praat over allerlei din-
gen en leert elkaar beter ken-
nen. 

Tijdens de maaltijd ontdekten 
de twee leerlingen dat Jezus 

bij hen aan tafel zat! Toen bij hen aan tafel zat! Toen 
begrepen ze alles: Jezus was 
opgestaan uit de dood, en 
dat wilden ze meteen aan hun 
vrienden gaan vertellen.

Schrijf hier de ontdekkingen op Schrijf hier de ontdekkingen op Schrijf hier de ontdekkingen op Schrijf hier de ontdekkingen op 
die je deze week aan tafel over die je deze week aan tafel over die je deze week aan tafel over die je deze week aan tafel over 
de anderen doet. Bijvoorbeeld: de anderen doet. Bijvoorbeeld: 
je broer heeft een repetitie je broer heeft een repetitie je broer heeft een repetitie 
waar hij erg tegen opziet. Of je waar hij erg tegen opziet. Of je waar hij erg tegen opziet. Of je waar hij erg tegen opziet. Of je waar hij erg tegen opziet. Of je 
moeder heeft pijn in haar rug moeder heeft pijn in haar rug moeder heeft pijn in haar rug moeder heeft pijn in haar rug moeder heeft pijn in haar rug 
en kan wel wat hulp gebruiken.en kan wel wat hulp gebruiken.en kan wel wat hulp gebruiken.

11
2
3
44
55
66

Bidden
Dank God voor de dingen die je 
ontdekt hebt in de Bijbel. ontdekt hebt in de Bijbel. ontdekt hebt in de Bijbel. ontdekt hebt in de Bijbel. 
Bid dat je steeds meer dingen Bid dat je steeds meer dingen Bid dat je steeds meer dingen Bid dat je steeds meer dingen Bid dat je steeds meer dingen Bid dat je steeds meer dingen Bid dat je steeds meer dingen 
over Jezus zult ontdekken.

DinsdagDinsdag

Jezus leeft
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Is jouw mond wel eens openIs jouw mond wel eens open-
gevallen van verbazing? Er zijn 
momenten dat je je ogen of je momenten dat je je ogen of je 
oren nauwelijks kunt geloven!oren nauwelijks kunt geloven!oren nauwelijks kunt geloven!

Lucas 24:36-43Lucas 24:36-43
Je kent waarschijnlijk het verJe kent waarschijnlijk het verJe kent waarschijnlijk het verJe kent waarschijnlijk het verJe kent waarschijnlijk het verJe kent waarschijnlijk het ver-
haal wel over Tomas die niet haal wel over Tomas die niet haal wel over Tomas die niet 
kon geloven dat Jezus uit de kon geloven dat Jezus uit de kon geloven dat Jezus uit de 
dood was opgestaan. Maar dood was opgestaan. Maar dood was opgestaan. Maar 
eigenlijk kon niemand van eigenlijk kon niemand van eigenlijk kon niemand van 
de leerlingen het geloven! Ze de leerlingen het geloven! Ze de leerlingen het geloven! Ze de leerlingen het geloven! Ze de leerlingen het geloven! Ze de leerlingen het geloven! Ze de leerlingen het geloven! Ze de leerlingen het geloven! Ze de leerlingen het geloven! Ze 
waren stomverbaasd en zochwaren stomverbaasd en zochwaren stomverbaasd en zochwaren stomverbaasd en zochwaren stomverbaasd en zoch-
ten naar bewijs dat het echt ten naar bewijs dat het echt ten naar bewijs dat het echt ten naar bewijs dat het echt ten naar bewijs dat het echt 
Jezus was die bij hen stond. Jezus was die bij hen stond. 
Daarom liet Hij de wonden Daarom liet Hij de wonden Daarom liet Hij de wonden Daarom liet Hij de wonden Daarom liet Hij de wonden 
in zijn handen en voeten zien. in zijn handen en voeten zien. in zijn handen en voeten zien. in zijn handen en voeten zien. in zijn handen en voeten zien. in zijn handen en voeten zien. in zijn handen en voeten zien. 
Daarom at Hij terwijl ze bij Daarom at Hij terwijl ze bij 
Hem aan tafel zaten. Hem aan tafel zaten. Hem aan tafel zaten. Hem aan tafel zaten. 

Wat vind jij moeilijk om te Wat vind jij moeilijk om te ◊◊
geloven?
Welke ‘bewijzen’ zouden Welke ‘bewijzen’ zouden Welke ‘bewijzen’ zouden Welke ‘bewijzen’ zouden Welke ‘bewijzen’ zouden ◊◊
jou kunnen helpen om te jou kunnen helpen om te jou kunnen helpen om te jou kunnen helpen om te jou kunnen helpen om te jou kunnen helpen om te jou kunnen helpen om te 
gelovengeloven??

Letterslang
Streep elke A, M en R door Streep elke A, M en R door Streep elke A, M en R door Streep elke A, M en R door Streep elke A, M en R door Streep elke A, M en R door Streep elke A, M en R door 
inde puzzel onderaan de bladinde puzzel onderaan de blad-
zijde.zijde.
Jezus zei tegen Tomas: Jezus zei tegen Tomas: Jezus zei tegen Tomas: 

BiddenBidden
Dank God voor wat je gelooft, Dank God voor wat je gelooft, Dank God voor wat je gelooft, Dank God voor wat je gelooft, Dank God voor wat je gelooft, Dank God voor wat je gelooft, 
ook al kun je het niet zien. ook al kun je het niet zien. ook al kun je het niet zien. 
Bid voor mensen die het moeilijk Bid voor mensen die het moeilijk Bid voor mensen die het moeilijk Bid voor mensen die het moeilijk 
vinden om te geloven in Jezus. vinden om te geloven in Jezus. vinden om te geloven in Jezus. vinden om te geloven in Jezus. vinden om te geloven in Jezus. 

Woensdag

Jezus leeft
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Johannes 20:29b



Als de weerman zegt dat het Als de weerman zegt dat het Als de weerman zegt dat het Als de weerman zegt dat het 
morgen heerlijk strandweer morgen heerlijk strandweer 
wordt, dan reken je daar op. Valt wordt, dan reken je daar op. Valt 
er toch een bui, dan begin je te er toch een bui, dan begin je te 
mopperen omdat hij iets anders mopperen omdat hij iets anders 
voorzegd had. Of niet?voorzegd had. Of niet?

Lees Lucas 24:46-49 (Het Lees Lucas 24:46-49 (Het Lees Lucas 24:46-49 (Het Lees Lucas 24:46-49 (Het 
Boek)
“Dus,” zei Hij, “het was al lang “Dus,” zei Hij, “het was al lang “Dus,” zei Hij, “het was al lang 
voorzegd dat de Christus zou 
lijden en sterven. En op de 
derde dag zou Hij weer levend 
worden. Van Jeruzalem uit zou 
dit bericht over de hele wereld 
uitgaan: ‘Ieder die zijn zonden uitgaan: ‘Ieder die zijn zonden 
aan Christus belijdt, krijgt veraan Christus belijdt, krijgt ver-
geving.’ Jullie hebben nu zelf geving.’ Jullie hebben nu zelf 
gezien dat deze woorden zijn gezien dat deze woorden zijn gezien dat deze woorden zijn 
uitgekomen.uitgekomen.
Luister: Ik zal de Heilige Geest Luister: Ik zal de Heilige Geest Luister: Ik zal de Heilige Geest 
sturen. Hij zal over jullie 
komen, zoals mijn Vader heeft 
beloofd. Blijf hier in de stad 
wachten tot jullie kracht uit de 
hemel hebben ontvangen.”

Als er in de Bijbel iets voorAls er in de Bijbel iets voor-
zegd of beloofd wordt, dan 
mag je er op rekenen dat het al 
gebeurd is of zal gaan gebeuren 
in de toekomst.

Wat belooft Jezus hier?Wat belooft Jezus hier?Wat belooft Jezus hier?◊◊

Bidden
Schrijf hier je gebed over iets wat Schrijf hier je gebed over iets wat Schrijf hier je gebed over iets wat Schrijf hier je gebed over iets wat Schrijf hier je gebed over iets wat Schrijf hier je gebed over iets wat 
God beloofd heeft en waar je God beloofd heeft en waar je 
dankbaar voor bent, of waar je dankbaar voor bent, of waar je 
nog op wacht.nog op wacht.

Lieve God,Lieve God,

Amen

DonderdagDonderdag

Jezus leeft
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Ken je het spelletje ‘Tik, tik, Ken je het spelletje ‘Tik, tik, 
tik, wie ben ik’? Soms herken je 
iemand aan zijn stem, aan zijn iemand aan zijn stem, aan zijn 
kleding of aan zijn haren of bril. kleding of aan zijn haren of bril. kleding of aan zijn haren of bril. 
Je kunt elkaar aardig voor gek Je kunt elkaar aardig voor gek 
houden met dat spelletje. Het is houden met dat spelletje. Het is houden met dat spelletje. Het is houden met dat spelletje. Het is houden met dat spelletje. Het is 
makkelijker om iemand met je makkelijker om iemand met je makkelijker om iemand met je makkelijker om iemand met je makkelijker om iemand met je makkelijker om iemand met je 
eigen ogen te herkennen.eigen ogen te herkennen.eigen ogen te herkennen.

Lees Johannes 21:1-7Lees Johannes 21:1-7Lees Johannes 21:1-7
Na zijn opstanding was Jezus Na zijn opstanding was Jezus Na zijn opstanding was Jezus Na zijn opstanding was Jezus 
niet meer hele dagen bij zijn niet meer hele dagen bij zijn niet meer hele dagen bij zijn niet meer hele dagen bij zijn niet meer hele dagen bij zijn niet meer hele dagen bij zijn niet meer hele dagen bij zijn niet meer hele dagen bij zijn niet meer hele dagen bij zijn 
vrienden. Af en toe had Hij een vrienden. Af en toe had Hij een vrienden. Af en toe had Hij een vrienden. Af en toe had Hij een vrienden. Af en toe had Hij een 
ontmoeting met hen. Ze herontmoeting met hen. Ze herontmoeting met hen. Ze herontmoeting met hen. Ze herontmoeting met hen. Ze her-
kenden Hem niet altijd meteen kenden Hem niet altijd meteen 
aan zijn uiterlijk, maar wel aan aan zijn uiterlijk, maar wel aan aan zijn uiterlijk, maar wel aan aan zijn uiterlijk, maar wel aan aan zijn uiterlijk, maar wel aan 
zijn woorden en wonderen. zijn woorden en wonderen. zijn woorden en wonderen. zijn woorden en wonderen. zijn woorden en wonderen. zijn woorden en wonderen. zijn woorden en wonderen. 
Hoe kun jij Jezus herkennen? Hoe kun jij Jezus herkennen? 
Je hebt over Hem gehoord en Je hebt over Hem gehoord en Je hebt over Hem gehoord en Je hebt over Hem gehoord en Je hebt over Hem gehoord en Je hebt over Hem gehoord en 
over Hem gelezen, maar je over Hem gelezen, maar je over Hem gelezen, maar je over Hem gelezen, maar je over Hem gelezen, maar je over Hem gelezen, maar je over Hem gelezen, maar je over Hem gelezen, maar je over Hem gelezen, maar je 
kunt Hem niet zien. Je ziet of 
merkt alleen de dingen die Hij merkt alleen de dingen die Hij 
doet voor zijn kinderen: als er doet voor zijn kinderen: als er doet voor zijn kinderen: als er doet voor zijn kinderen: als er doet voor zijn kinderen: als er doet voor zijn kinderen: als er doet voor zijn kinderen: als er doet voor zijn kinderen: als er doet voor zijn kinderen: als er 
een gebed wordt verhoord, als een gebed wordt verhoord, als 
iemand getroost wordt door de iemand getroost wordt door de 
woorden uit de Bijbel, of als er woorden uit de Bijbel, of als er 
een wonder gebeurt. een wonder gebeurt. 

Wanneer dacht jij: dit Wanneer dacht jij: dit ◊◊
kan alleen Jezus voor mij 
(of voor iemand anders) (of voor iemand anders) (of voor iemand anders) (of voor iemand anders) (of voor iemand anders) 
gedaan hebben?gedaan hebben?gedaan hebben?gedaan hebben?gedaan hebben?gedaan hebben?

SpelletjeSpelletje
Knip uit stevig papier een groot Knip uit stevig papier een groot Knip uit stevig papier een groot Knip uit stevig papier een groot 
aantal visjes. Leg ze op een aantal visjes. Leg ze op een aantal visjes. Leg ze op een aantal visjes. Leg ze op een aantal visjes. Leg ze op een aantal visjes. Leg ze op een aantal visjes. Leg ze op een 
bord en gebruik een rietje om bord en gebruik een rietje om 
de vissen te vangen. Je zuigt ze de vissen te vangen. Je zuigt ze de vissen te vangen. Je zuigt ze 
één voor één uit de vijver en één voor één uit de vijver en één voor één uit de vijver en 
legt ze op de kant. Speel het legt ze op de kant. Speel het legt ze op de kant. Speel het 
spel met je vriend(inn)en of in spel met je vriend(inn)en of in spel met je vriend(inn)en of in 
het gezin. Wie is de beste vishet gezin. Wie is de beste vishet gezin. Wie is de beste vis-
ser en heeft binnen een halve ser en heeft binnen een halve 
minuut de meeste vissen gevanminuut de meeste vissen gevanminuut de meeste vissen gevan-
gen?gen?

BiddenBiddenBiddenBiddenBiddenBiddenBidden
Lieve Heer Jezus, wilt U mij helLieve Heer Jezus, wilt U mij helLieve Heer Jezus, wilt U mij hel-
pen als ik soms twijfel of U er wel pen als ik soms twijfel of U er wel pen als ik soms twijfel of U er wel 
echt bent? Amen.echt bent? Amen.echt bent? Amen.echt bent? Amen.echt bent? Amen.

Vrijdag

Jezus leeft
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Zegt je vader of moeder wel eens: Zegt je vader of moeder wel eens: Zegt je vader of moeder wel eens: Zegt je vader of moeder wel eens: 
“Ik houd van je?” “Ik houd van je?” 
Meestal merk je of iemand van je Meestal merk je of iemand van je 
houdt door: houdt door: 

dat hij/zij voor je zorgt en je ◊◊
beschermt;beschermt;
dat hij/zij geduld met je dat hij/zij geduld met je ◊
heeft;
de knuffels die je van hem of de knuffels die je van hem of de knuffels die je van hem of de knuffels die je van hem of de knuffels die je van hem of de knuffels die je van hem of de knuffels die je van hem of de knuffels die je van hem of ◊
haar krijgt;
...........................................◊
...........................................
(Vul zelf maar in.)

Lees Johannes 21:15-19
Wist Jezus niet dat Petrus echt 
van Hem hield? Natuurlijk wel!van Hem hield? Natuurlijk wel!
Maar Petrus had op het spanMaar Petrus had op het span-
nende moment dat Jezus nende moment dat Jezus nende moment dat Jezus 
gevangen werd genomen tot gevangen werd genomen tot gevangen werd genomen tot gevangen werd genomen tot gevangen werd genomen tot 

drie keer toe gezegd: ik ken drie keer toe gezegd: ik ken 
Hem niet. Nu mocht hij drie 
keer zeggen: ik houd van U, 
Heer. En tot drie keer toe zei 
Jezus dat Petrus voor de volge-
lingen van Hem moest zorgen lingen van Hem moest zorgen 
als Hij niet meer bij hen zou als Hij niet meer bij hen zou als Hij niet meer bij hen zou als Hij niet meer bij hen zou 
zijn. Jezus vertrouwde op zijn zijn. Jezus vertrouwde op zijn zijn. Jezus vertrouwde op zijn zijn. Jezus vertrouwde op zijn 
vriend Petrus.vriend Petrus.

Stel je voor dat Jezus aan Stel je voor dat Jezus aan Stel je voor dat Jezus aan Stel je voor dat Jezus aan Stel je voor dat Jezus aan ◊
jou vraagt: “Heb je Mij jou vraagt: “Heb je Mij jou vraagt: “Heb je Mij jou vraagt: “Heb je Mij jou vraagt: “Heb je Mij 
lief?” Wat zou je dan zeglief?” Wat zou je dan zeg--
gen?gen?

BiddenBidden
Je mag tegen Jezus zeggen hoe Je mag tegen Jezus zeggen hoe 
veel je van Hem houdt. Bedank veel je van Hem houdt. Bedank veel je van Hem houdt. Bedank 
Hem voor zijn liefde voor jou.Hem voor zijn liefde voor jou.Hem voor zijn liefde voor jou.Hem voor zijn liefde voor jou.

ZaterdagZaterdag

Jezus leeft
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B=M
Rebus
Jezus zei ook nog tegen 
Petrus:     RK=LGRK=LGRK=LG



Jezus had Petrus gevraagd: “Heb Jezus had Petrus gevraagd: “Heb 
je Mij lief?” Daar hoefde hij niet 
over na te denken: natuurlijk over na te denken: natuurlijk 
had hij Jezus lief! Deze week ga had hij Jezus lief! Deze week ga had hij Jezus lief! Deze week ga 
je lezen over wat hij samen met je lezen over wat hij samen met 
Jezus beleefd heeft. Je zult zien Jezus beleefd heeft. Je zult zien Jezus beleefd heeft. Je zult zien Jezus beleefd heeft. Je zult zien 
dat de vriendschap van Petrus en dat de vriendschap van Petrus en dat de vriendschap van Petrus en dat de vriendschap van Petrus en dat de vriendschap van Petrus en dat de vriendschap van Petrus en 
Jezus heel bijzonder was...Jezus heel bijzonder was...Jezus heel bijzonder was...

Lees Matteüs 4:18-22Lees Matteüs 4:18-22

Stel je voor dat er iemand Stel je voor dat er iemand Stel je voor dat er iemand Stel je voor dat er iemand Stel je voor dat er iemand Stel je voor dat er iemand 
langs jouw school zou lopen langs jouw school zou lopen langs jouw school zou lopen langs jouw school zou lopen langs jouw school zou lopen 
en tegen je zou zeggen: volg en tegen je zou zeggen: volg en tegen je zou zeggen: volg en tegen je zou zeggen: volg en tegen je zou zeggen: volg 
mij. Hopelijk denk je eerst even mij. Hopelijk denk je eerst even 
goed na! Wie is die persoon? goed na! Wie is die persoon? goed na! Wie is die persoon? goed na! Wie is die persoon? goed na! Wie is die persoon? 
Wat wil hij van mij? Waar gaat Wat wil hij van mij? Waar gaat Wat wil hij van mij? Waar gaat Wat wil hij van mij? Waar gaat Wat wil hij van mij? Waar gaat Wat wil hij van mij? Waar gaat Wat wil hij van mij? Waar gaat 
hij naartoe? Wat denken mijn hij naartoe? Wat denken mijn 
vader en moeder ervan?vader en moeder ervan?vader en moeder ervan?vader en moeder ervan?
Petrus liet onmiddellijk zijn netPetrus liet onmiddellijk zijn netPetrus liet onmiddellijk zijn netPetrus liet onmiddellijk zijn netPetrus liet onmiddellijk zijn netPetrus liet onmiddellijk zijn netPetrus liet onmiddellijk zijn netPetrus liet onmiddellijk zijn netPetrus liet onmiddellijk zijn netPetrus liet onmiddellijk zijn net-
ten en zijn boot liggen. Hij ver-
trouwde de Man die hem riep. trouwde de Man die hem riep. trouwde de Man die hem riep. 
Misschien had hij Jezus gezien Misschien had hij Jezus gezien Misschien had hij Jezus gezien Misschien had hij Jezus gezien Misschien had hij Jezus gezien Misschien had hij Jezus gezien Misschien had hij Jezus gezien Misschien had hij Jezus gezien Misschien had hij Jezus gezien 
toen Johannes Hem doopte in toen Johannes Hem doopte in 
de Jordaan? Misschien had hij de Jordaan? Misschien had hij 
over Hem gehoord? over Hem gehoord? 
Hoe dan ook, Petrus begon, Hoe dan ook, Petrus begon, Hoe dan ook, Petrus begon, 

zonder het te weten, aan een zonder het te weten, aan een 
geweldig avontuur.

Wil jij Jezus volgen? .......... Wil jij Jezus volgen? .......... Wil jij Jezus volgen? .......... Wil jij Jezus volgen? .......... Wil jij Jezus volgen? .......... Wil jij Jezus volgen? .......... Wil jij Jezus volgen? .......... ◊

Waarom? ◊◊

Lettercode:Lettercode:
D=D= E= G=G= I=I=
L=L=  M= N= O=
T=T=  V= W=W= IJ=

_   _   _     _   _     _   _   _   _   _   _   _     _   _     _   _   _   _   _   _   _     _   _     _   _   _   _   

_     _   _   _   _     _   _     _   __     _   _   _   _     _   _     _   _

_     _   _   _
Johannes 12:26Johannes 12:26

BiddenBiddenBiddenBiddenBidden
Vraag aan Jezus of Hij je wil helVraag aan Jezus of Hij je wil helVraag aan Jezus of Hij je wil hel-
pen om Hem te volgen. pen om Hem te volgen. pen om Hem te volgen. 
Dank Hem omdat je de Heer Dank Hem omdat je de Heer Dank Hem omdat je de Heer Dank Hem omdat je de Heer Dank Hem omdat je de Heer Dank Hem omdat je de Heer 
helemaal kunt vertrouwen.helemaal kunt vertrouwen.

Zondag

Petrus en Jezus
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Duik jij graag in het zwembad? Duik jij graag in het zwembad? Duik jij graag in het zwembad? Duik jij graag in het zwembad? 
Misschien houd je van een ‘bomMisschien houd je van een ‘bom-
metje’ doen. Of je gaat liever van metje’ doen. Of je gaat liever van 
de glijbaan. Hoe goed kun je op de glijbaan. Hoe goed kun je op 
je rug blijven drijven? Probeer het je rug blijven drijven? Probeer het 
eens uit volgende keer!eens uit volgende keer!

Lees Matteüs 14:26-32 Lees Matteüs 14:26-32 Lees Matteüs 14:26-32 

Petrus had wel lef! Het is jamPetrus had wel lef! Het is jamPetrus had wel lef! Het is jam-
mer dat hij begon te twijfelen. 
Durf jij te vertrouwen op Jezus 
voor iets wat onmogelijk lijkt?

Wat vind je lastig om te Wat vind je lastig om te ◊◊
geloven en waar twijfel je 
wel eens aan?

BiddenBidden
Je mag bidden om een wonder, en Je mag bidden om een wonder, en Je mag bidden om een wonder, en 
tegelijk mag je Jezus vragen om een tegelijk mag je Jezus vragen om een tegelijk mag je Jezus vragen om een tegelijk mag je Jezus vragen om een tegelijk mag je Jezus vragen om een 
groot geloof daarvoor.groot geloof daarvoor.groot geloof daarvoor.groot geloof daarvoor.groot geloof daarvoor.

Zoek de 7 verschillenZoek de 7 verschillen

MaandagMaandag

Petrus en Jezus
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Je kunt het spelletje ‘wie ben ik?’ Je kunt het spelletje ‘wie ben ik?’ 
doen. Door slimme vragen te stel-
len, kun je erachter komen om len, kun je erachter komen om 
wie het gaat.wie het gaat.

Lees Matteüs 16:13-20Lees Matteüs 16:13-20

Jezus speelde geen spelletje Jezus speelde geen spelletje Jezus speelde geen spelletje 
toen Hij zijn leerlingen vroeg: toen Hij zijn leerlingen vroeg: toen Hij zijn leerlingen vroeg: 
“Wie ben Ik?” Petrus aarzelde “Wie ben Ik?” Petrus aarzelde 
niet met zijn antwoord. Hij niet met zijn antwoord. Hij niet met zijn antwoord. Hij 
geloofde dat Jezus echt de geloofde dat Jezus echt de geloofde dat Jezus echt de geloofde dat Jezus echt de geloofde dat Jezus echt de geloofde dat Jezus echt de geloofde dat Jezus echt de 
Zoon van God was, de redder Zoon van God was, de redder Zoon van God was, de redder Zoon van God was, de redder Zoon van God was, de redder 
voor de wereld. voor de wereld. voor de wereld. voor de wereld. 
Als Jezus jou die vraag zou stelAls Jezus jou die vraag zou stel-
len, welk antwoord geef jij dan? len, welk antwoord geef jij dan? len, welk antwoord geef jij dan? len, welk antwoord geef jij dan? len, welk antwoord geef jij dan? 
Jezus is...Jezus is...
(Kruis aan welke antwoorden jij goed (Kruis aan welke antwoorden jij goed 

vindt.)vindt.)vindt.)

Overwinnaar◊
Brood voor de wereld◊
GeneesheerGeneesheerGeneesheerGeneesheer◊
Goede Herder◊
Zoon van God◊
Licht voor de wereldLicht voor de wereld◊
Koning Koning ◊

RedderRedder◊◊
Lam van God◊
BruidegomBruidegomBruidegomBruidegom◊◊

Als je wilt, kun je deze tekst uit Als je wilt, kun je deze tekst uit Als je wilt, kun je deze tekst uit Als je wilt, kun je deze tekst uit 
je hoofd leren:je hoofd leren:

´Jezus zei: Ik ben de weg, ´Jezus zei: Ik ben de weg, ´Jezus zei: Ik ben de weg, ´Jezus zei: Ik ben de weg, ´Jezus zei: Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven. de waarheid en het leven. de waarheid en het leven. de waarheid en het leven. de waarheid en het leven. de waarheid en het leven. de waarheid en het leven. de waarheid en het leven. 
Niemand kan bij de Vader Niemand kan bij de Vader Niemand kan bij de Vader 

komen dan door Mij.´ komen dan door Mij.´ komen dan door Mij.´ 
Johannes 14:6Johannes 14:6

BiddenBidden
Lieve Heer Jezus, U bent de Zoon Lieve Heer Jezus, U bent de Zoon Lieve Heer Jezus, U bent de Zoon 
van God en U bent de redder van God en U bent de redder van God en U bent de redder van God en U bent de redder van God en U bent de redder 
voor de wereld.voor de wereld.
Wilt U de mensen helpen die het Wilt U de mensen helpen die het Wilt U de mensen helpen die het Wilt U de mensen helpen die het 
moeilijk vinden om dat te gelomoeilijk vinden om dat te gelomoeilijk vinden om dat te gelomoeilijk vinden om dat te gelomoeilijk vinden om dat te gelo-
ven. Amen.ven. Amen.

Dinsdag

Petrus en Jezus
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Houd jij van kamperen? Met je Houd jij van kamperen? Met je Houd jij van kamperen? Met je Houd jij van kamperen? Met je 
familie of vrienden zomaar ergens familie of vrienden zomaar ergens 
je tent opzetten. De hele dag de je tent opzetten. De hele dag de 
tijd hebben voor elkaar. Wat doe tijd hebben voor elkaar. Wat doe 
je het liefst als je kampeert?je het liefst als je kampeert?

Lees Matteüs 17:1-8Lees Matteüs 17:1-8

Wat een wonderlijke gebeurteWat een wonderlijke gebeurteWat een wonderlijke gebeurteWat een wonderlijke gebeurteWat een wonderlijke gebeurteWat een wonderlijke gebeurteWat een wonderlijke gebeurte-
nis! Petrus begreep dat er iets nis! Petrus begreep dat er iets nis! Petrus begreep dat er iets 
heel speciaals gebeurde en hij 
wilde Mozes, Elia en Jezus goed 
verzorgen. Misschien hoopte hij 
dat er voorlopig nog geen einde 
zou komen aan hun samenzijn. 
Heb jij wel eens een heel bijHeb jij wel eens een heel bij-
zonder moment met Jezus meezonder moment met Jezus mee-
gemaakt? Misschien terwijl je gemaakt? Misschien terwijl je 
in de Bijbel las, of met bidden, in de Bijbel las, of met bidden, in de Bijbel las, of met bidden, 
of in de kerk? of in de kerk? 

Blokpuzzel
Leg de letterblokjes op de juiste 
plaats. Welk vers lees je dan? plaats. Welk vers lees je dan? 
Vers ....

BiddenBidden
Dank God voor of vraag Hem Dank God voor of vraag Hem 
om wonderlijke gebeurtenissen in om wonderlijke gebeurtenissen in 
jouw leven. 
Bid dat jij Gods stem zult verBid dat jij Gods stem zult verBid dat jij Gods stem zult verBid dat jij Gods stem zult ver-Bid dat jij Gods stem zult ver-Bid dat jij Gods stem zult ver
staan als Hij jou iets wil zeggen.staan als Hij jou iets wil zeggen.staan als Hij jou iets wil zeggen.staan als Hij jou iets wil zeggen.staan als Hij jou iets wil zeggen.staan als Hij jou iets wil zeggen.staan als Hij jou iets wil zeggen.staan als Hij jou iets wil zeggen.

WoensdagWoensdag
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Als je naar de bioscoop wilt, Als je naar de bioscoop wilt, 
moet je een kaartje kopen om 
binnen te komen. Dat is heel binnen te komen. Dat is heel 
gewoon. Stel je nu eens voor dat gewoon. Stel je nu eens voor dat gewoon. Stel je nu eens voor dat 
je een kaartje moest kopen om je je een kaartje moest kopen om je 
eigen huis binnen te gaan. Dat eigen huis binnen te gaan. Dat eigen huis binnen te gaan. Dat eigen huis binnen te gaan. Dat eigen huis binnen te gaan. Dat 
zou je toch wel heel gek vinden?zou je toch wel heel gek vinden?zou je toch wel heel gek vinden?zou je toch wel heel gek vinden?zou je toch wel heel gek vinden?zou je toch wel heel gek vinden?

Lees Matteüs 17:24-27Lees Matteüs 17:24-27Lees Matteüs 17:24-27

Voor alle mensen die in de Voor alle mensen die in de Voor alle mensen die in de 
tempel werkten, voor het tempel werkten, voor het tempel werkten, voor het tempel werkten, voor het tempel werkten, voor het 
gebouw, en voor het offeren gebouw, en voor het offeren gebouw, en voor het offeren gebouw, en voor het offeren gebouw, en voor het offeren 
werd belasting betaald. Jezus werd belasting betaald. Jezus werd belasting betaald. Jezus werd belasting betaald. Jezus werd belasting betaald. Jezus 
vond het niet nodig dat Hij dat vond het niet nodig dat Hij dat 
zou betalen. De tempel was zou betalen. De tempel was zou betalen. De tempel was zou betalen. De tempel was zou betalen. De tempel was 
toch het huis van zijn Vader! toch het huis van zijn Vader! toch het huis van zijn Vader! toch het huis van zijn Vader! toch het huis van zijn Vader! toch het huis van zijn Vader! toch het huis van zijn Vader! 
Om niemand te ergeren zorgde Om niemand te ergeren zorgde 
Hij op een wonderlijke manier Hij op een wonderlijke manier Hij op een wonderlijke manier Hij op een wonderlijke manier Hij op een wonderlijke manier Hij op een wonderlijke manier 
voor geld om toch te betalen. voor geld om toch te betalen. voor geld om toch te betalen. voor geld om toch te betalen. voor geld om toch te betalen. voor geld om toch te betalen. voor geld om toch te betalen. voor geld om toch te betalen. voor geld om toch te betalen. voor geld om toch te betalen. 
Opnieuw maakte Petrus een 
wonder mee!
Het is goed om na te denken Het is goed om na te denken Het is goed om na te denken Het is goed om na te denken Het is goed om na te denken Het is goed om na te denken Het is goed om na te denken Het is goed om na te denken Het is goed om na te denken 
over de dingen die je met je 
geld doet. 

Waar gebruik jij je geld Waar gebruik jij je geld ◊◊
voor?

Maak zo veel mogelijk woorden Maak zo veel mogelijk woorden Maak zo veel mogelijk woorden Maak zo veel mogelijk woorden Maak zo veel mogelijk woorden Maak zo veel mogelijk woorden Maak zo veel mogelijk woorden 
met de letters van het woord met de letters van het woord met de letters van het woord met de letters van het woord 
‘BELASTING’‘BELASTING’

BiddenBidden
Vraag aan God om je te helpen Vraag aan God om je te helpen Vraag aan God om je te helpen 
goed met jouw geld om te gaan. goed met jouw geld om te gaan. goed met jouw geld om te gaan. goed met jouw geld om te gaan. 
Bid voor mensen en organisaties Bid voor mensen en organisaties Bid voor mensen en organisaties Bid voor mensen en organisaties Bid voor mensen en organisaties 
die geld nodig hebben voor hun die geld nodig hebben voor hun die geld nodig hebben voor hun die geld nodig hebben voor hun 
werk.werk.werk.

Donderdag

Petrus en Jezus
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Wat moet je doen om aan de Wat moet je doen om aan de Wat moet je doen om aan de Wat moet je doen om aan de 
Olympische Spelen mee te doen? Olympische Spelen mee te doen? 
Hoe moeilijk is dat?Hoe moeilijk is dat?

Lees Matteüs 19:24-29 (Het Lees Matteüs 19:24-29 (Het 
Boek)
Je kunt zeggen dat het voor Je kunt zeggen dat het voor 
een kameel gemakkelijker is om een kameel gemakkelijker is om een kameel gemakkelijker is om een kameel gemakkelijker is om 
door het oog van een naald door het oog van een naald door het oog van een naald door het oog van een naald door het oog van een naald door het oog van een naald door het oog van een naald 
te gaan dan voor een rijke om te gaan dan voor een rijke om te gaan dan voor een rijke om 
in het Koninkrijk van God te 
komen!”
Door die opmerking raakten de Door die opmerking raakten de 
discipelen erg in de war. “Wie 
kan dan gered worden?” vroe-
gen zij. Jezus keek hen ernstig gen zij. Jezus keek hen ernstig 
aan en zei: “Menselijk gesproaan en zei: “Menselijk gespro-
ken, niemand. Maar bij God is ken, niemand. Maar bij God is 
alles mogelijk.” Petrus merkte alles mogelijk.” Petrus merkte alles mogelijk.” Petrus merkte 
op: “Wij hebben alles verlaten op: “Wij hebben alles verlaten op: “Wij hebben alles verlaten op: “Wij hebben alles verlaten op: “Wij hebben alles verlaten 
om U te volgen. Hoe staat om U te volgen. Hoe staat om U te volgen. Hoe staat 
het dan met ons?” Jezus ant-
woordde: “Luister, wanneer Ik 
eenmaal op mijn schitterende eenmaal op mijn schitterende 
troon zal zitten, zullen ook jul-
lie op twaalf tronen zitten om 
recht te spreken over de twaalf 

stammen van Israël. Ieder die stammen van Israël. Ieder die 
zijn huis, broers, zusters, vader, 
moeder, kinderen of bezittingen 
opgeeft om Mij te volgen, zal 
honderdmaal zoveel terugkrij-
gen. En bovendien krijgt hij het gen. En bovendien krijgt hij het 
eeuwige leven.”eeuwige leven.”eeuwige leven.”eeuwige leven.”

Het lijkt bijna onmogelijk om bij God Het lijkt bijna onmogelijk om bij God 

te komen. Je kunt alleen de weg van te komen. Je kunt alleen de weg van te komen. Je kunt alleen de weg van 

Jezus volgen er naartoe.Jezus volgen er naartoe.Jezus volgen er naartoe.Jezus volgen er naartoe.Jezus volgen er naartoe.

                               GodGodGodGod    -v-v-v-v

    

                                    --b
                    N=SN=S

    V=MV=MV=MV=M

             S=KS=KS=K
Bidden

Lieve Heer Jezus, Ik wil U graag Lieve Heer Jezus, Ik wil U graag Lieve Heer Jezus, Ik wil U graag Lieve Heer Jezus, Ik wil U graag 
volgen zoals Petrus dat deed. Wilt volgen zoals Petrus dat deed. Wilt volgen zoals Petrus dat deed. Wilt volgen zoals Petrus dat deed. Wilt volgen zoals Petrus dat deed. Wilt volgen zoals Petrus dat deed. Wilt volgen zoals Petrus dat deed. Wilt volgen zoals Petrus dat deed. Wilt 
U mij helpen om naar U te luisteren 
en te doen wat U zegt? Amen.

VrijdagVrijdag
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Heb jij wel eens iets gezegd waar Heb jij wel eens iets gezegd waar 
je later spijt van had? Misschien 
was je boos op iemand en zei je was je boos op iemand en zei je 
iets heel lelijks. Als je merkt dat iets heel lelijks. Als je merkt dat iets heel lelijks. Als je merkt dat 
je iemand pijn doet met jouw je iemand pijn doet met jouw 
woorden, hoe voel jij je dan?woorden, hoe voel jij je dan?woorden, hoe voel jij je dan?woorden, hoe voel jij je dan?

Lees Matteüs 26:69-75Lees Matteüs 26:69-75Lees Matteüs 26:69-75

Petrus huilde. Wat voelde hij Petrus huilde. Wat voelde hij Petrus huilde. Wat voelde hij 
zich ellendig. Hij had gezegd zich ellendig. Hij had gezegd zich ellendig. Hij had gezegd zich ellendig. Hij had gezegd 
dat hij zijn beste Vriend, Jezus, dat hij zijn beste Vriend, Jezus, dat hij zijn beste Vriend, Jezus, dat hij zijn beste Vriend, Jezus, dat hij zijn beste Vriend, Jezus, dat hij zijn beste Vriend, Jezus, dat hij zijn beste Vriend, Jezus, dat hij zijn beste Vriend, Jezus, dat hij zijn beste Vriend, Jezus, 
niet kende! Waarom? Omdat niet kende! Waarom? Omdat niet kende! Waarom? Omdat niet kende! Waarom? Omdat niet kende! Waarom? Omdat 
hij bang was. Jezus had hem hij bang was. Jezus had hem hij bang was. Jezus had hem hij bang was. Jezus had hem hij bang was. Jezus had hem 
zelfs gewaarschuwd voor dit zelfs gewaarschuwd voor dit 
moment! Toen hij zich dat hermoment! Toen hij zich dat hermoment! Toen hij zich dat hermoment! Toen hij zich dat hermoment! Toen hij zich dat her-
innerde, kwam de spijt en de innerde, kwam de spijt en de innerde, kwam de spijt en de innerde, kwam de spijt en de innerde, kwam de spijt en de innerde, kwam de spijt en de innerde, kwam de spijt en de 
schaamte.schaamte.

Is er iets waar jij spijt van hebt Is er iets waar jij spijt van hebt Is er iets waar jij spijt van hebt Is er iets waar jij spijt van hebt Is er iets waar jij spijt van hebt Is er iets waar jij spijt van hebt Is er iets waar jij spijt van hebt Is er iets waar jij spijt van hebt Is er iets waar jij spijt van hebt Is er iets waar jij spijt van hebt 
dat je gedaan of gezegd hebt? 
Hoe kun je dat goedmaken?Hoe kun je dat goedmaken?
Kijk nog eens naar vorige week Kijk nog eens naar vorige week Kijk nog eens naar vorige week Kijk nog eens naar vorige week Kijk nog eens naar vorige week Kijk nog eens naar vorige week Kijk nog eens naar vorige week Kijk nog eens naar vorige week Kijk nog eens naar vorige week Kijk nog eens naar vorige week 
zaterdag. Hoe hielp Jezus 
Petrus om het goed te maken?Petrus om het goed te maken?

Vul de woorden in op de juiste Vul de woorden in op de juiste 
plek.

DOLKSTOTEN - WIJZE - DOLKSTOTEN - WIJZE - DOLKSTOTEN - WIJZE - 
GENEZING - DWAASGENEZING - DWAASGENEZING - DWAASGENEZING - DWAASGENEZING - DWAASGENEZING - DWAAS

De woorden van een De woorden van een 

............................... ............................... ............................... ............................... ............................... 

zijn ..............................., zijn ..............................., zijn ..............................., 

wat de ............................... wat de ............................... wat de ............................... 

zegt, zegt, 

brengt ................................brengt ................................brengt ................................
Spreuken 12:18Spreuken 12:18Spreuken 12:18Spreuken 12:18Spreuken 12:18Spreuken 12:18

Bidden
Als jij ergens spijt van hebt, mag Als jij ergens spijt van hebt, mag Als jij ergens spijt van hebt, mag Als jij ergens spijt van hebt, mag Als jij ergens spijt van hebt, mag 
je er vergeving voor vragen.je er vergeving voor vragen.je er vergeving voor vragen.je er vergeving voor vragen.
Bid dat jouw woorden steeds eerBid dat jouw woorden steeds eerBid dat jouw woorden steeds eerBid dat jouw woorden steeds eerBid dat jouw woorden steeds eerBid dat jouw woorden steeds eerBid dat jouw woorden steeds eerBid dat jouw woorden steeds eerBid dat jouw woorden steeds eerBid dat jouw woorden steeds eerBid dat jouw woorden steeds eerBid dat jouw woorden steeds eerBid dat jouw woorden steeds eer-Bid dat jouw woorden steeds eer-Bid dat jouw woorden steeds eer
lijk en vriendelijk zullen zijn. God lijk en vriendelijk zullen zijn. God lijk en vriendelijk zullen zijn. God lijk en vriendelijk zullen zijn. God lijk en vriendelijk zullen zijn. God 
kan jou daarbij helpen. kan jou daarbij helpen. 

Zaterdag

Petrus en Jezus
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Hoe ziet jouw droomhuis eruit? Hoe ziet jouw droomhuis eruit? Hoe ziet jouw droomhuis eruit? Hoe ziet jouw droomhuis eruit? 
Is het groot en met veel kamers? Is het groot en met veel kamers? 
Met gouden kroonluchters en Met gouden kroonluchters en 
glimmende spiegels? Of moeten glimmende spiegels? Of moeten 
er grote televisieschermen in en er grote televisieschermen in en 
een uitgebreide geluidsinstallatie?een uitgebreide geluidsinstallatie?

Teken hier hoe jouw eigen Teken hier hoe jouw eigen Teken hier hoe jouw eigen Teken hier hoe jouw eigen 
droomkamer eruit zou moeten droomkamer eruit zou moeten droomkamer eruit zou moeten droomkamer eruit zou moeten droomkamer eruit zou moeten droomkamer eruit zou moeten 
zien.

Lees Johannes 14:1-7
Jezus belooft iets geweldigs: julJezus belooft iets geweldigs: jul-
lie zullen zijn waar Ik ben.
Je kunt je nauwelijks voorstel-
len hoe het zal zijn in het huis 

van de Vader. Je kunt niet eens van de Vader. Je kunt niet eens 
bedenken waar dat precies zal 
zijn! 

Wat Jezus wel erg duidelijk 
maakt, is hoe je er kunt komen: 

“Ik ben de ..., de ... “Ik ben de ..., de ... 

en het ... en het ... 

Niemand kan bij de ... Niemand kan bij de ... Niemand kan bij de ... Niemand kan bij de ... Niemand kan bij de ... 

komen dan door ....” komen dan door ....” 
(Ken je het vers nog uit je hoofd? Zie blz.15)(Ken je het vers nog uit je hoofd? Zie blz.15)

Geloof jij dat Jezus ook Geloof jij dat Jezus ook Geloof jij dat Jezus ook Geloof jij dat Jezus ook ◊
voor jou een plaats klaar voor jou een plaats klaar voor jou een plaats klaar voor jou een plaats klaar 
maakt in het huis van zijn maakt in het huis van zijn 
Vader?Vader?

BiddenBidden
Bedank Jezus omdat Hij jou de Bedank Jezus omdat Hij jou de 
weg wijst naar zijn Vader. Bid 
dat je de waarheid van de Bijbel dat je de waarheid van de Bijbel dat je de waarheid van de Bijbel dat je de waarheid van de Bijbel 
voor jouw leven zult begrijpen. voor jouw leven zult begrijpen. voor jouw leven zult begrijpen. voor jouw leven zult begrijpen. voor jouw leven zult begrijpen. voor jouw leven zult begrijpen. voor jouw leven zult begrijpen. 
En bedank God voor het eeuwige 
leven dicht bij Hem.

ZondagZondag

Jezus belooft
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Afscheid nemen, bijvoorbeeld als Afscheid nemen, bijvoorbeeld als 
een vriend(in) verhuist, is meest-
al niet leuk. Je probeert elkaar al niet leuk. Je probeert elkaar 
te troosten en belooft dat je zult te troosten en belooft dat je zult te troosten en belooft dat je zult 
bellen en msm’en, en dat je bij bellen en msm’en, en dat je bij 
elkaar gaat logeren, maar soms elkaar gaat logeren, maar soms elkaar gaat logeren, maar soms elkaar gaat logeren, maar soms elkaar gaat logeren, maar soms 
houd je dat niet zo lang vol...houd je dat niet zo lang vol...houd je dat niet zo lang vol...houd je dat niet zo lang vol...houd je dat niet zo lang vol...houd je dat niet zo lang vol...

Lees Johannes 14:25-29Lees Johannes 14:25-29Lees Johannes 14:25-29
Jezus wist dat het moeilijk was Jezus wist dat het moeilijk was Jezus wist dat het moeilijk was 
voor zijn vrienden om afscheid voor zijn vrienden om afscheid voor zijn vrienden om afscheid voor zijn vrienden om afscheid 
van Hem te nemen. Daarom van Hem te nemen. Daarom van Hem te nemen. Daarom van Hem te nemen. Daarom van Hem te nemen. Daarom van Hem te nemen. Daarom van Hem te nemen. Daarom van Hem te nemen. Daarom van Hem te nemen. Daarom 
wilde Hij hen bemoedigen.wilde Hij hen bemoedigen.wilde Hij hen bemoedigen.wilde Hij hen bemoedigen.wilde Hij hen bemoedigen.
Misschien had jij, net als de Misschien had jij, net als de Misschien had jij, net als de Misschien had jij, net als de Misschien had jij, net als de 
discipelen, wel gewild dat Jezus discipelen, wel gewild dat Jezus 
nog steeds bij ons op aarde nog steeds bij ons op aarde nog steeds bij ons op aarde nog steeds bij ons op aarde nog steeds bij ons op aarde 
zou zijn. Dat Hij nog steeds zou zijn. Dat Hij nog steeds zou zijn. Dat Hij nog steeds zou zijn. Dat Hij nog steeds zou zijn. Dat Hij nog steeds zou zijn. Dat Hij nog steeds zou zijn. Dat Hij nog steeds 
dezelfde wonderen zou doen dezelfde wonderen zou doen 
als in de Bijbel, en dat je Hem als in de Bijbel, en dat je Hem als in de Bijbel, en dat je Hem als in de Bijbel, en dat je Hem als in de Bijbel, en dat je Hem als in de Bijbel, en dat je Hem 
zou kunnen zien en aanraken.zou kunnen zien en aanraken.zou kunnen zien en aanraken.zou kunnen zien en aanraken.zou kunnen zien en aanraken.zou kunnen zien en aanraken.zou kunnen zien en aanraken.zou kunnen zien en aanraken.zou kunnen zien en aanraken.zou kunnen zien en aanraken.

Maar Jezus zei: “Wees blij dat Maar Jezus zei: “Wees blij dat 
Ik naar mijn Vader ga – Ik stuur 
jullie mijn heilige Geest.”jullie mijn heilige Geest.”jullie mijn heilige Geest.”jullie mijn heilige Geest.”jullie mijn heilige Geest.”
De heilige Geest kan altijd en De heilige Geest kan altijd en De heilige Geest kan altijd en De heilige Geest kan altijd en De heilige Geest kan altijd en De heilige Geest kan altijd en De heilige Geest kan altijd en 
overal bij alle volgelingen van overal bij alle volgelingen van overal bij alle volgelingen van overal bij alle volgelingen van 
Jezus zijn – Jezus op aarde kon Jezus zijn – Jezus op aarde kon Jezus zijn – Jezus op aarde kon Jezus zijn – Jezus op aarde kon Jezus zijn – Jezus op aarde kon Jezus zijn – Jezus op aarde kon 
dat niet.

LetterslangLetterslang
Welke belofte gaf Jezus nog Welke belofte gaf Jezus nog Welke belofte gaf Jezus nog ◊◊
meer?

Streep elke D, Y en P door in de Streep elke D, Y en P door in de Streep elke D, Y en P door in de Streep elke D, Y en P door in de 
letterslang.letterslang.

BiddenBidden
Bedank Jezus voor de beloftes die Bedank Jezus voor de beloftes die Bedank Jezus voor de beloftes die 
Hij ons gegeven heeft. Bid dat de Hij ons gegeven heeft. Bid dat de Hij ons gegeven heeft. Bid dat de Hij ons gegeven heeft. Bid dat de Hij ons gegeven heeft. Bid dat de Hij ons gegeven heeft. Bid dat de 
heilige Geest jou zal helpen om in heilige Geest jou zal helpen om in heilige Geest jou zal helpen om in 
Jezus te blijven geloven en Hem Jezus te blijven geloven en Hem Jezus te blijven geloven en Hem Jezus te blijven geloven en Hem 
te blijven volgen.te blijven volgen.te blijven volgen.

Maandag

Jezus belooft
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Letterslang
D I P K Y L PA DAT Y J D U P LY L I P E D N Y I P E
D T PA D LY S D W Y E P Z D E Y N DA P C Y H P T
E D R Y,  P I D K Y K P O D M Y B P I J D J Y U P LY L
I E D T P E D R P U D G Y.

Johannes 14:18



Jezus zegt: “Het is  _  _  _  _  _    Jezus zegt: “Het is  _  _  _  _  _    Jezus zegt: “Het is  _  _  _  _  _    Jezus zegt: “Het is  _  _  _  _  _    
_  _  _     _  _      _  _  _  _      _  
_      _  _     _  _  _  _  _  _  _ .”_      _  _     _  _  _  _  _  _  _ .”

Los het antwoord op met de Los het antwoord op met de 
volgende code:volgende code:
A = D = E =E = G =G =
I =  L = M =M = N =N =N =
O = T = V = IJ =IJ =IJ =IJ =IJ =
Z =

Lees Johannes 16:7-14

Wat Jezus echt wil, is dat de 
mensen in de hele wereld zullen 
horen wat de waarheid is. Dat 

kan alleen zijn heilige Geest kan alleen zijn heilige Geest 
duidelijk maken in de harten 
van de mensen. 

Zijn Geest zal je laten merken 
wat verkeerd is – wat zonde is. wat verkeerd is – wat zonde is. 
Hij zal je laten zien dat alleen Hij zal je laten zien dat alleen Hij zal je laten zien dat alleen Hij zal je laten zien dat alleen 
Jezus zonden kan vergeven. En Jezus zonden kan vergeven. En Jezus zonden kan vergeven. En Jezus zonden kan vergeven. En 
Hij zal ervoor zorgen dat God Hij zal ervoor zorgen dat God 
eerlijk over jou oordeelt, dat eerlijk over jou oordeelt, dat eerlijk over jou oordeelt, dat 
je geen straf meer zult krijgen je geen straf meer zult krijgen je geen straf meer zult krijgen je geen straf meer zult krijgen je geen straf meer zult krijgen 
voor je zonden, maar dankzij voor je zonden, maar dankzij voor je zonden, maar dankzij voor je zonden, maar dankzij voor je zonden, maar dankzij 
Jezus krijg je een geweldig en Jezus krijg je een geweldig en 
fantastisch eeuwig leven!fantastisch eeuwig leven!

BiddenBidden
Je mag bidden voor mensen, Je mag bidden voor mensen, Je mag bidden voor mensen, Je mag bidden voor mensen, 
misschien wel je vriend(inn)en, misschien wel je vriend(inn)en, 
die nog niet in Jezus geloven. En die nog niet in Jezus geloven. En die nog niet in Jezus geloven. En 
vraag of de heilige Geest jou wil vraag of de heilige Geest jou wil vraag of de heilige Geest jou wil vraag of de heilige Geest jou wil 
helpen om te blijven geloven, wat helpen om te blijven geloven, wat helpen om te blijven geloven, wat 
er ook gebeurt in je leven.er ook gebeurt in je leven.

DinsdagDinsdag

Jezus belooft
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Hoe vind jij het als iemand voor Hoe vind jij het als iemand voor 
jou bidt, bijvoorbeeld als je ziek 
bent of als je ergens tegenop ziet? bent of als je ergens tegenop ziet? 
Het kan je troosten en rustig Het kan je troosten en rustig Het kan je troosten en rustig 
maken, het kan je helpen om maken, het kan je helpen om 
God te blijven vertrouwen.God te blijven vertrouwen.

Lees Johannes 17:20-26Lees Johannes 17:20-26Lees Johannes 17:20-26

Jezus zou nog maar een paar Jezus zou nog maar een paar Jezus zou nog maar een paar 
uur samen zijn met zijn vrienuur samen zijn met zijn vrienuur samen zijn met zijn vrienuur samen zijn met zijn vrien-
den, voordat ze Hem zouden den, voordat ze Hem zouden den, voordat ze Hem zouden den, voordat ze Hem zouden den, voordat ze Hem zouden den, voordat ze Hem zouden den, voordat ze Hem zouden den, voordat ze Hem zouden den, voordat ze Hem zouden 
arresteren en voordat Hij aan arresteren en voordat Hij aan arresteren en voordat Hij aan arresteren en voordat Hij aan arresteren en voordat Hij aan 
het kruis zou sterven. Toch het kruis zou sterven. Toch het kruis zou sterven. Toch het kruis zou sterven. Toch het kruis zou sterven. Toch 
dacht Hij niet alleen aan dacht Hij niet alleen aan 
Zichzelf, nee, Hij bad een lang Zichzelf, nee, Hij bad een lang Zichzelf, nee, Hij bad een lang Zichzelf, nee, Hij bad een lang Zichzelf, nee, Hij bad een lang 
gebed voor zijn vrienden. Niet gebed voor zijn vrienden. Niet gebed voor zijn vrienden. Niet gebed voor zijn vrienden. Niet gebed voor zijn vrienden. Niet gebed voor zijn vrienden. Niet gebed voor zijn vrienden. Niet 
alleen voor zijn vrienden toen, alleen voor zijn vrienden toen, 
maar ook voor zijn vrienden maar ook voor zijn vrienden maar ook voor zijn vrienden maar ook voor zijn vrienden maar ook voor zijn vrienden maar ook voor zijn vrienden 
van nu – voor jou dus.van nu – voor jou dus.van nu – voor jou dus.van nu – voor jou dus.van nu – voor jou dus.van nu – voor jou dus.van nu – voor jou dus.van nu – voor jou dus.
Op een dag mag je zijn waar 
Jezus is, daar kijkt Hij al naar Jezus is, daar kijkt Hij al naar 
uit. Maar tot die tijd mag je uit. Maar tot die tijd mag je uit. Maar tot die tijd mag je uit. Maar tot die tijd mag je uit. Maar tot die tijd mag je uit. Maar tot die tijd mag je uit. Maar tot die tijd mag je uit. Maar tot die tijd mag je uit. Maar tot die tijd mag je 
er zeker van zijn dat Hij en zijn er zeker van zijn dat Hij en zijn 
Vader van jou houden en bij je Vader van jou houden en bij je 
zijn.

OpdrachtOpdracht
Maak een lijstje van mensen die 
het fijn zouden vinden als jij het fijn zouden vinden als jij het fijn zouden vinden als jij het fijn zouden vinden als jij het fijn zouden vinden als jij 
voor hen bidt.voor hen bidt.voor hen bidt.voor hen bidt.voor hen bidt.voor hen bidt.

Vergeet niet om de komende tijd Vergeet niet om de komende tijd 
voor hen te bidden!voor hen te bidden!

Hoe vind jij het dat Jezus Hoe vind jij het dat Jezus Hoe vind jij het dat Jezus ◊
voor jou bidt? voor jou bidt? voor jou bidt? 

Misschien heb jij een heleboel Misschien heb jij een heleboel Misschien heb jij een heleboel Misschien heb jij een heleboel 
vragen voor Hem – praat erover vragen voor Hem – praat erover vragen voor Hem – praat erover vragen voor Hem – praat erover vragen voor Hem – praat erover vragen voor Hem – praat erover vragen voor Hem – praat erover vragen voor Hem – praat erover vragen voor Hem – praat erover vragen voor Hem – praat erover vragen voor Hem – praat erover vragen voor Hem – praat erover 
met Hem. met Hem. met Hem. met Hem. 

Woensdag
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Stel je voor dat je met een luchtStel je voor dat je met een luchtStel je voor dat je met een luchtStel je voor dat je met een lucht-
ballon mee mag! Je stijgt op en ballon mee mag! Je stijgt op en 
zweeft in een mandje door de zweeft in een mandje door de 
lucht. Hoe hoog zou je gaan? lucht. Hoe hoog zou je gaan? 
Wat zou je allemaal willen zien?Wat zou je allemaal willen zien?

Lees Handelingen 1:4-11Lees Handelingen 1:4-11

Wat zal het er vreemd hebWat zal het er vreemd hebWat zal het er vreemd hebWat zal het er vreemd hebWat zal het er vreemd hebWat zal het er vreemd heb-
ben uitgezien toen Jezus in een ben uitgezien toen Jezus in een ben uitgezien toen Jezus in een 
wolk verdween! Hij was geen 
goochelaar die een soort truc 
uithaalt. Wat er precies gebeur-
de, is met je verstand niet te 
begrijpen, maar de discipelen 
hebben echt gezien dat Jezus hebben echt gezien dat Jezus 
terugging naar zijn Vader in de terugging naar zijn Vader in de 
hemel. En daarna zijn ook alle hemel. En daarna zijn ook alle 
dingen gebeurd waarover Hij dingen gebeurd waarover Hij dingen gebeurd waarover Hij 
hun verteld had. hun verteld had. 

Wat beloofden de twee ◊
engelen aan de discipelen?

Als je weer eens naar de wolken Als je weer eens naar de wolken 
kijkt, denk dan eens terug aan 
hun woorden! 

Puzzel

Zoek de wolk die maar 1 keer Zoek de wolk die maar 1 keer Zoek de wolk die maar 1 keer 
voorkomt!voorkomt!voorkomt!voorkomt!

BiddenBidden
Prijs Jezus die als Koning op de Prijs Jezus die als Koning op de Prijs Jezus die als Koning op de 
troon zit in de hemel!troon zit in de hemel!troon zit in de hemel!troon zit in de hemel!
Dank Hem omdat Hij voor je Dank Hem omdat Hij voor je 
zorgt en van je houdt.zorgt en van je houdt.

HemelvaartdagHemelvaartdag

Jezus belooft
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Was alleen Tomas ongelovig toen Was alleen Tomas ongelovig toen 
ze hem vertelden dat Jezus was 
opgestaan? 

Lees Marcus 16:14-20Lees Marcus 16:14-20
Dit is een ander verhaal over Dit is een ander verhaal over Dit is een ander verhaal over Dit is een ander verhaal over 
Jezus’ hemelvaart dan wat je Jezus’ hemelvaart dan wat je Jezus’ hemelvaart dan wat je Jezus’ hemelvaart dan wat je Jezus’ hemelvaart dan wat je Jezus’ hemelvaart dan wat je 
gisteren las in Handelingen. De gisteren las in Handelingen. De gisteren las in Handelingen. De 
gebeurtenis is door verschillengebeurtenis is door verschillengebeurtenis is door verschillen-
de mensen opgeschreven. Als de mensen opgeschreven. Als de mensen opgeschreven. Als 
twee mensen hetzelfde meematwee mensen hetzelfde meematwee mensen hetzelfde meema--
ken, zullen ze er nooit precies ken, zullen ze er nooit precies ken, zullen ze er nooit precies ken, zullen ze er nooit precies ken, zullen ze er nooit precies ken, zullen ze er nooit precies ken, zullen ze er nooit precies ken, zullen ze er nooit precies ken, zullen ze er nooit precies 
hetzelfde verhaal over vertellen. hetzelfde verhaal over vertellen. hetzelfde verhaal over vertellen. hetzelfde verhaal over vertellen. hetzelfde verhaal over vertellen. 
Toch kan het van allebei heleToch kan het van allebei heleToch kan het van allebei heleToch kan het van allebei heleToch kan het van allebei hele-
maal waar zijn wat ze vertellen. maal waar zijn wat ze vertellen. 
Dat is ook in de Bijbel gebeurd.Dat is ook in de Bijbel gebeurd.Dat is ook in de Bijbel gebeurd.Dat is ook in de Bijbel gebeurd.Dat is ook in de Bijbel gebeurd.

BiddenBidden
Lieve Heer Jezus, dank U wel 
voor alle dingen die U voor ons voor alle dingen die U voor ons voor alle dingen die U voor ons voor alle dingen die U voor ons voor alle dingen die U voor ons 
gedaan hebt. Dank U wel voorgedaan hebt. Dank U wel voorgedaan hebt. Dank U wel voorgedaan hebt. Dank U wel voorgedaan hebt. Dank U wel voorgedaan hebt. Dank U wel voorgedaan hebt. Dank U wel voor

(vul zelf iets in)(vul zelf iets in) dat U nog steeds  dat U nog steeds  dat U nog steeds 
doet voor mij vandaag. Amen.doet voor mij vandaag. Amen.doet voor mij vandaag. Amen.

Vrijdag

Jezus belooft

25Van Pasen naar PinksterenVan Pasen naar PinksterenVan Pasen naar Pinksteren met het hele gezinmet het hele gezinmet het hele gezinmet het hele gezin

Duidelijk is dat Jezus...
(Zet een kruisje bij de zinnen die 

goed zijn volgens jou.)

is opgestaan;◊
Zich niet meer heeft laten ◊
zien na zijn dood;
soms nog uit de hemel ◊
naar de aarde komt; 

zijn volgelingen een taak ◊
geeft;
naar de hemel is gegaan;◊
geen macht meer heeft om ◊
wonderen te doen;
kracht geeft om de taak te ◊
volbrengen;
de Bijbel heeft geschreven.◊



Psalm 33:12-14Psalm 33:12-14Psalm 33:12-14Psalm 33:12-14

Gelukkig het volk dat de HEER als zijn Gelukkig het volk dat de HEER als zijn 

God heeft, de natie die Hij verkoos als God heeft, de natie die Hij verkoos als 

de zijne. Uit de hemel ziet de HEER de zijne. Uit de hemel ziet de HEER 

omlaag en slaat Hij de sterveling gade. omlaag en slaat Hij de sterveling gade. 

Vanaf zijn troon houdt Hij het oog op Vanaf zijn troon houdt Hij het oog op 

allen die de aarde bewonen. allen die de aarde bewonen. 

Wat er op dit moment in de hemel Wat er op dit moment in de hemel Wat er op dit moment in de hemel Wat er op dit moment in de hemel Wat er op dit moment in de hemel Wat er op dit moment in de hemel Wat er op dit moment in de hemel 

gebeurt, kun je niet weten. Er is gebeurt, kun je niet weten. Er is gebeurt, kun je niet weten. Er is 

geen Internetverbinding. Je hebt 

de Bijbel waar je dingen over de 

hemel kunt lezen.  In de psalm van 

vandaag staat dat God vanuit de 

hemel naar je kijkt. Niet omdat Hij 

wil spioneren, maar omdat Hij voor wil spioneren, maar omdat Hij voor 

je wil zorgen. Daarom is Jezus naar je wil zorgen. Daarom is Jezus naar 

de hemel teruggegaan. Daarom de hemel teruggegaan. Daarom 

stuurde Hij de heilige Geest die bij stuurde Hij de heilige Geest die bij 

alle mensen tegelijk kan zijn.

Hij heeft je niet alleen gelaten

refrein

Hij heeft je niet alleen gelaten, Hij Hij heeft je niet alleen gelaten, Hij 

weet wel wie je bent. Overal kun je met weet wel wie je bent. Overal kun je met weet wel wie je bent. Overal kun je met weet wel wie je bent. Overal kun je met 

Hem praten, of je nu roept of fluistert,Hem praten, of je nu roept of fluistert,Hem praten, of je nu roept of fluistert,

Ben je in ’t licht of in het duister, Hij is Ben je in ’t licht of in het duister, Hij is 

het die jou kent.het die jou kent.

Hij heeft gezegd: “Als Ik naar de Hij heeft gezegd: “Als Ik naar de Hij heeft gezegd: “Als Ik naar de Hij heeft gezegd: “Als Ik naar de Hij heeft gezegd: “Als Ik naar de 

hemel zal gaan, zend Ik je de hemel zal gaan, zend Ik je de hemel zal gaan, zend Ik je de hemel zal gaan, zend Ik je de hemel zal gaan, zend Ik je de 

Trooster en die zal je bijstaan.”Trooster en die zal je bijstaan.”Trooster en die zal je bijstaan.”

Wees niet bedroefd, want als je zijn Wees niet bedroefd, want als je zijn 

woorden bewaart, zal Hij je gaan leiwoorden bewaart, zal Hij je gaan leiwoorden bewaart, zal Hij je gaan lei-

den en nooit van je scheiden.den en nooit van je scheiden.den en nooit van je scheiden.den en nooit van je scheiden.
2de en 3de couplet uit Opwekking Kids, nr.492de en 3de couplet uit Opwekking Kids, nr.492de en 3de couplet uit Opwekking Kids, nr.492de en 3de couplet uit Opwekking Kids, nr.49

Tekst en muziek: Wim BevelanderTekst en muziek: Wim BevelanderTekst en muziek: Wim Bevelander
© 1994 Mirre Produkties© 1994 Mirre Produkties© 1994 Mirre Produkties

ZaterdagZaterdag
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Toen David moest vluchten voor koning Saul, bad hij tot God: “Ik roep tot 

God, de Allerhoogste, tot God, die mij beschermt.

Uit - _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _,  _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 

- _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - Sela. Ja, _ _ _ - _ _ _ _ _ _ -

 _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ - trouw. (Psalm 57:4)

Vul de woorden in op de juiste plek.

STUREN - SMADELIJK - DE – LIEFDE - HULP – HEMEL - MIJ - HIJ - BEDREIGT - 

GOD - EN - ZAL – WORDT - ZIJN - WIE – VERJAAGD - MIJ - STUURT 



Welke talen begrijp jij? Wat zegt Welke talen begrijp jij? Wat zegt 
iemand uit ... als hij JA tegen jou 
zegt?
Trek een lijn naar het juiste Trek een lijn naar het juiste Trek een lijn naar het juiste 
woord.woord.

AfrikaAfrika  SISI1.1.
EngelandEngelandEngeland EVETEVET2.2.
FinlandFinland NDIO3.
FrankrijkFrankrijk YAYA4.4.
IndonesiëIndonesië TAKTAK5.5.
Ierland  YESYES6.
Italië Italië   IS EAIS EAIS EAIS EAIS EAIS EA7.
PolenPolen  OIUOIUOIU8.
PortugalPortugal KYLLÄ9.9.9.
TurkijeTurkije  SIM10.10.

Lees Handelingen 2:1-6Lees Handelingen 2:1-6Lees Handelingen 2:1-6Lees Handelingen 2:1-6Lees Handelingen 2:1-6Lees Handelingen 2:1-6Lees Handelingen 2:1-6
De leerlingen wachtten in De leerlingen wachtten in 
Jeruzalem op de belofte die Jeruzalem op de belofte die Jeruzalem op de belofte die Jeruzalem op de belofte die Jeruzalem op de belofte die 
Jezus hun gegeven had. Ze hadJezus hun gegeven had. Ze hadJezus hun gegeven had. Ze hadJezus hun gegeven had. Ze hadJezus hun gegeven had. Ze hadJezus hun gegeven had. Ze hadJezus hun gegeven had. Ze hadJezus hun gegeven had. Ze hadJezus hun gegeven had. Ze hadJezus hun gegeven had. Ze had-
den geen idee wat er zou gaan 
gebeuren. Maar toen de heilige gebeuren. Maar toen de heilige gebeuren. Maar toen de heilige 
Geest kwam, wisten ze meteen Geest kwam, wisten ze meteen Geest kwam, wisten ze meteen Geest kwam, wisten ze meteen Geest kwam, wisten ze meteen Geest kwam, wisten ze meteen Geest kwam, wisten ze meteen Geest kwam, wisten ze meteen Geest kwam, wisten ze meteen Geest kwam, wisten ze meteen 
dat Jezus dit bedoeld had. 

Als jij erbij geweest was in Als jij erbij geweest was in 
Jeruzalem, dan hadden de leerJeruzalem, dan hadden de leerJeruzalem, dan hadden de leer-

lingen ook Nederlands gesprolingen ook Nederlands gespro-
ken! 
Weet je wat sommige mensen Weet je wat sommige mensen Weet je wat sommige mensen Weet je wat sommige mensen Weet je wat sommige mensen 
zeiden toen ze de leerlingen van zeiden toen ze de leerlingen van zeiden toen ze de leerlingen van zeiden toen ze de leerlingen van zeiden toen ze de leerlingen van zeiden toen ze de leerlingen van zeiden toen ze de leerlingen van 
Jezus hoorden praten?Jezus hoorden praten?

Kraak de code!
D= E= K=K= L=L=
N=N= O=O= R=R= U=U=
W=W= IJ=IJ= Z=Z=

_   _       _   _   _   _   _   _       _   _       _   _   _   _   _   _       

_   _   _       _   _   _   _   _   _ _   _   _       _   _   _   _   _   _ _   _   _       _   _   _   _   _   _ _   _   _       _   _   _   _   _   _ 

_   _   _

BiddenBiddenBidden
Bedank God voor zijn heilige Bedank God voor zijn heilige Bedank God voor zijn heilige Bedank God voor zijn heilige Bedank God voor zijn heilige 
Geest.Geest.
Vraag of de heilige Geest jou wil Vraag of de heilige Geest jou wil Vraag of de heilige Geest jou wil 
helpen.

Eerste Pinksterdag
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Sta jij wel eens met je mond vol Sta jij wel eens met je mond vol Sta jij wel eens met je mond vol Sta jij wel eens met je mond vol 
tanden en weet je niet wat je tanden en weet je niet wat je 
moet zeggen? Of heb jij altijd je moet zeggen? Of heb jij altijd je 
woordje klaar en flap je er dingen woordje klaar en flap je er dingen woordje klaar en flap je er dingen woordje klaar en flap je er dingen woordje klaar en flap je er dingen 
uit waar je later spijt van hebt?uit waar je later spijt van hebt?

Lees Handelingen 2:14-21Lees Handelingen 2:14-21

Petrus leek het meest op een Petrus leek het meest op een Petrus leek het meest op een Petrus leek het meest op een Petrus leek het meest op een Petrus leek het meest op een Petrus leek het meest op een 
flapuit. Soms zei hij dingen die flapuit. Soms zei hij dingen die flapuit. Soms zei hij dingen die 
hij beter niet had kunnen zeg-
gen. Maar toen de heilige Geest 
kwam, was Petrus de eerste die 
precies uit kon leggen wat er 
gebeurde. Hij zei tegen de men-
sen: “Ga toch in Jezus geloven, sen: “Ga toch in Jezus geloven, 
Hij is de redder die God ons Hij is de redder die God ons 
beloofd had.” beloofd had.” 
Hoeveel mensen gingen geloven Hoeveel mensen gingen geloven Hoeveel mensen gingen geloven 
die dag?die dag?
   100       200      300      1000   100       200      300      1000   100       200      300      1000   100       200      300      1000   100       200      300      1000   100       200      300      1000   100       200      300      1000   100       200      300      1000   100       200      300      1000   100       200      300      1000   100       200      300      1000   100       200      300      1000   100       200      300      1000
   2000      3000   2000      3000   2000      3000

Wat kun jij over Jezus uitWat kun jij over Jezus uit-◊
leggen aan iemand anders? 
Schrijf het hier op.

Trek de wereld inTrek de wereld in

Trek de wereld in, vertel het Trek de wereld in, vertel het Trek de wereld in, vertel het Trek de wereld in, vertel het Trek de wereld in, vertel het 
goede nieuws dat God zijn goede nieuws dat God zijn goede nieuws dat God zijn goede nieuws dat God zijn goede nieuws dat God zijn 

Zoon gegeven heeft.Zoon gegeven heeft.
Zodat een ieder die Hem Zodat een ieder die Hem 

gelooft en vertrouwt op wat Hij gelooft en vertrouwt op wat Hij gelooft en vertrouwt op wat Hij 
zegt niet verloren gaat maar zegt niet verloren gaat maar zegt niet verloren gaat maar zegt niet verloren gaat maar zegt niet verloren gaat maar 

eeuwig leeft.eeuwig leeft.eeuwig leeft.eeuwig leeft.
En Jezus die belooft: En Jezus die belooft: 

Ik ga altijd met je meeIk ga altijd met je meeIk ga altijd met je mee
Ik laat je nooit alleen; nee, Ik laat je nooit alleen; nee, Ik laat je nooit alleen; nee, Ik laat je nooit alleen; nee, 
we zijn altijd met z’n twee.we zijn altijd met z’n twee.

Uit:Opwekking Kids, nr.238
Tekst en muziek: Herman Boon
© Herman Boon

Tweede PinksterdagTweede Pinksterdag
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Misschien kom je wel eens dakloze Misschien kom je wel eens dakloze 
mensen tegen op straat? Iemand die 
de straatkrant probeert te verkopen, de straatkrant probeert te verkopen, 
of iemand die geld vraagt om koffie of iemand die geld vraagt om koffie of iemand die geld vraagt om koffie 
van te kopen? De meeste mensen van te kopen? De meeste mensen 
die dakloos zijn, hopen op een dag die dakloos zijn, hopen op een dag die dakloos zijn, hopen op een dag die dakloos zijn, hopen op een dag 
weer een huis en werk te hebben, weer een huis en werk te hebben, weer een huis en werk te hebben, weer een huis en werk te hebben, weer een huis en werk te hebben, 
een normaal leven.een normaal leven.een normaal leven.

Lees Handelingen 3:1-7Lees Handelingen 3:1-7Lees Handelingen 3:1-7
Voor de verlamde man bij de Voor de verlamde man bij de Voor de verlamde man bij de Voor de verlamde man bij de 
tempel was er geen hoop op tempel was er geen hoop op tempel was er geen hoop op tempel was er geen hoop op tempel was er geen hoop op tempel was er geen hoop op tempel was er geen hoop op tempel was er geen hoop op tempel was er geen hoop op 
een normaal leven. Petrus en een normaal leven. Petrus en een normaal leven. Petrus en een normaal leven. Petrus en een normaal leven. Petrus en 
Johannes wisten dat Jezus hun Johannes wisten dat Jezus hun Johannes wisten dat Jezus hun Johannes wisten dat Jezus hun Johannes wisten dat Jezus hun 
de heilige Geest had gegeven de heilige Geest had gegeven 
om anderen te kunnen geven om anderen te kunnen geven om anderen te kunnen geven om anderen te kunnen geven om anderen te kunnen geven 
wat ze nodig hadden. Geen wat ze nodig hadden. Geen wat ze nodig hadden. Geen wat ze nodig hadden. Geen wat ze nodig hadden. Geen wat ze nodig hadden. Geen wat ze nodig hadden. Geen 

geld of spullen, nee, ze gaven geld of spullen, nee, ze gaven 
de liefde van God door. Ze lie-
ten de man zien wie Jezus was, ten de man zien wie Jezus was, ten de man zien wie Jezus was, 
door hem te genezen.door hem te genezen.door hem te genezen.door hem te genezen.door hem te genezen.door hem te genezen.

Hoe kun jij de liefde van Hoe kun jij de liefde van Hoe kun jij de liefde van Hoe kun jij de liefde van Hoe kun jij de liefde van Hoe kun jij de liefde van ◊◊
God laten zien aan andere God laten zien aan andere God laten zien aan andere God laten zien aan andere 
mensen?mensen?

BiddenBidden
Bid voor mensen die dakloos zijn. Bid voor mensen die dakloos zijn. Bid voor mensen die dakloos zijn. 
Vraag God hoe jij zijn liefde kunt Vraag God hoe jij zijn liefde kunt Vraag God hoe jij zijn liefde kunt Vraag God hoe jij zijn liefde kunt 
laten zien aan de mensen om je laten zien aan de mensen om je laten zien aan de mensen om je 
heen.heen.
Bedank Jezus voor de wonderen Bedank Jezus voor de wonderen 
die Hij ook nu nog wil doen door die Hij ook nu nog wil doen door die Hij ook nu nog wil doen door 
de kracht van zijn heilige Geest.de kracht van zijn heilige Geest.de kracht van zijn heilige Geest.de kracht van zijn heilige Geest.de kracht van zijn heilige Geest.de kracht van zijn heilige Geest.

Dinsdag
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Puzzel
Vul de klinkers in op de juiste plek: 
A-A-E-E-E-E-E-E-E-I-I-I-O-O-O-O-O-U-U-U

H _ M _ LH_ _G - _ S -  _  W - L _ _ FD _ , 
T _ T  - _ _ N - D _ - W _ LK _ N - R _ _ KT - _ W -  
TR _ _ W.   Psalm 108:4



Je mond valt open van verbazing. Je mond valt open van verbazing. Je mond valt open van verbazing. Je mond valt open van verbazing. 
Hoe is dit mogelijk? Misschien denk Hoe is dit mogelijk? Misschien denk 
je dat wel eens als je acrobaten hun je dat wel eens als je acrobaten hun 
kunsten ziet doen. Of bij een gookunsten ziet doen. Of bij een goo-
chelaar. Vol bewondering geef je ze chelaar. Vol bewondering geef je ze 
een groot applaus.een groot applaus.

Lees Handelingen 4:8-13aLees Handelingen 4:8-13aLees Handelingen 4:8-13aLees Handelingen 4:8-13a

De mensen in de tempel hadDe mensen in de tempel hadDe mensen in de tempel had-
den Petrus en Johannes een 
groot applaus kunnen geven. 
Deze mannen hadden iets 
geweldigs gedaan! Maar Petrus 
wilde geen applaus – alleen 
Jezus verdiende applaus. “Jullie Jezus verdiende applaus. “Jullie 
moeten God bedanken, omdat moeten God bedanken, omdat 
Hij Jezus deze geweldige dingen Hij Jezus deze geweldige dingen 
laat doen,” zei hij.laat doen,” zei hij.

Welk wonder van Jezus vind jij Welk wonder van Jezus vind jij Welk wonder van Jezus vind jij 
het bijzonderst? 

Hij veranderde water in wijn ◊
op de bruiloft in Kana.
Hij gaf 5000 mensen te eten ◊
van vijf broden en twee vis-
sen.

Hij stierf aan het kruis en Hij stierf aan het kruis en ◊◊
stond op uit het graf.
Hij genas de blinde ◊
Bartimeüs.
Hij liep over water.◊
Hij riep de dode Lazarus uit Hij riep de dode Lazarus uit ◊◊
het graf naar buiten.het graf naar buiten.het graf naar buiten.
..............................................................................................................................◊◊◊
....................................................................................
(Vul zelf iets in.)(Vul zelf iets in.)

Ik kan niet kiezen – alles wat Ik kan niet kiezen – alles wat Ik kan niet kiezen – alles wat Ik kan niet kiezen – alles wat ◊
Jezus deed, is bijzonder!Jezus deed, is bijzonder!Jezus deed, is bijzonder!Jezus deed, is bijzonder!Jezus deed, is bijzonder!

BiddenBidden
Lieve Heer Jezus, ik bedank U Lieve Heer Jezus, ik bedank U Lieve Heer Jezus, ik bedank U 
voor de wonderen die U deed – voor de wonderen die U deed – voor de wonderen die U deed – voor de wonderen die U deed – 
en nog steeds doet!en nog steeds doet!en nog steeds doet!

(Vul zelf een naam in.)(Vul zelf een naam in.) heeft een heeft een 
wonder van U nodig. Wilt U voor wonder van U nodig. Wilt U voor 
hem/haar zorgen?
Amen.

WoensdagWoensdag

Petrus in actie

30Van Pasen naar Pinksteren met het hele gezinmet het hele gezin



Lees Handelingen 5:12-16 Lees Handelingen 5:12-16 
(Het Boek)
De apostelen deden heel veel wonDe apostelen deden heel veel won-

deren en tekenen onder het volk. deren en tekenen onder het volk. deren en tekenen onder het volk. 

De gelovigen kwamen regelmatig bij De gelovigen kwamen regelmatig bij 

elkaar in de tempel, in de Zuilenhal elkaar in de tempel, in de Zuilenhal elkaar in de tempel, in de Zuilenhal elkaar in de tempel, in de Zuilenhal 

van Salomo, één van hart en ziel. van Salomo, één van hart en ziel. van Salomo, één van hart en ziel. van Salomo, één van hart en ziel. van Salomo, één van hart en ziel. 

De andere mensen die in de temDe andere mensen die in de temDe andere mensen die in de tem-

pel kwamen, durfden zich niet bij pel kwamen, durfden zich niet bij pel kwamen, durfden zich niet bij 

hen aan te sluiten, maar hadden hen aan te sluiten, maar hadden hen aan te sluiten, maar hadden 

wel veel respect voor hen. Het aanwel veel respect voor hen. Het aanwel veel respect voor hen. Het aanwel veel respect voor hen. Het aan--

tal gelovigen bleef echter groeien. tal gelovigen bleef echter groeien. tal gelovigen bleef echter groeien. tal gelovigen bleef echter groeien. tal gelovigen bleef echter groeien. tal gelovigen bleef echter groeien. tal gelovigen bleef echter groeien. tal gelovigen bleef echter groeien. tal gelovigen bleef echter groeien. 

Talloze mannen en vrouwen gingen Talloze mannen en vrouwen gingen Talloze mannen en vrouwen gingen Talloze mannen en vrouwen gingen Talloze mannen en vrouwen gingen 

in de Heer geloven.in de Heer geloven.in de Heer geloven.in de Heer geloven.

De mensen droegen de zieken naar De mensen droegen de zieken naar 

buiten en legden hen neer op veldbuiten en legden hen neer op veldbuiten en legden hen neer op veldbuiten en legden hen neer op veldbuiten en legden hen neer op veld-

bedden en matrassen; zij hoopten bedden en matrassen; zij hoopten bedden en matrassen; zij hoopten bedden en matrassen; zij hoopten bedden en matrassen; zij hoopten bedden en matrassen; zij hoopten bedden en matrassen; zij hoopten 

dat als Petrus voorbijkwam, in elk dat als Petrus voorbijkwam, in elk 

geval zijn schaduw op hen zou valgeval zijn schaduw op hen zou valgeval zijn schaduw op hen zou valgeval zijn schaduw op hen zou valgeval zijn schaduw op hen zou val-

len. Ook uit de omliggende plaatlen. Ook uit de omliggende plaatlen. Ook uit de omliggende plaatlen. Ook uit de omliggende plaatlen. Ook uit de omliggende plaatlen. Ook uit de omliggende plaatlen. Ook uit de omliggende plaatlen. Ook uit de omliggende plaat-

sen kwamen velen naar Jeruzalem. 

Zij brachten  zieken mee en mensen Zij brachten  zieken mee en mensen Zij brachten  zieken mee en mensen 

die boze geesten in zich hadden; die boze geesten in zich hadden; 

allemaal werden zij genezen.

De leiders van de tempel, waaronDe leiders van de tempel, waaronDe leiders van de tempel, waaronDe leiders van de tempel, waaronDe leiders van de tempel, waaronDe leiders van de tempel, waaronDe leiders van de tempel, waaron--

der de hogepriester, werden jaloers der de hogepriester, werden jaloers der de hogepriester, werden jaloers der de hogepriester, werden jaloers 

op Petrus en de andere apostelen. op Petrus en de andere apostelen. op Petrus en de andere apostelen. op Petrus en de andere apostelen. op Petrus en de andere apostelen. op Petrus en de andere apostelen. 

Waarom denk je dat dat was?Waarom denk je dat dat was?Waarom denk je dat dat was?

Ze verboden de apostelen om te Ze verboden de apostelen om te Ze verboden de apostelen om te Ze verboden de apostelen om te Ze verboden de apostelen om te Ze verboden de apostelen om te Ze verboden de apostelen om te Ze verboden de apostelen om te 

praten over Jezus. Maar Petrus en praten over Jezus. Maar Petrus en 

de anderen trokken zich er niets van de anderen trokken zich er niets van 

aan. Ze zeiden: (zie letterslang).aan. Ze zeiden: (zie letterslang).aan. Ze zeiden: (zie letterslang).

BiddenBidden
Bid voor christenen voor wie het Bid voor christenen voor wie het Bid voor christenen voor wie het 
gevaarlijk is om over Jezus te praten. gevaarlijk is om over Jezus te praten. gevaarlijk is om over Jezus te praten. gevaarlijk is om over Jezus te praten. gevaarlijk is om over Jezus te praten. gevaarlijk is om over Jezus te praten. 
Vraag God om hen te beschermen.Vraag God om hen te beschermen.Vraag God om hen te beschermen.
Bid ook voor de mensen die christeBid ook voor de mensen die christeBid ook voor de mensen die christe-
nen kwaad willen doen. Bid dat ze nen kwaad willen doen. Bid dat ze nen kwaad willen doen. Bid dat ze nen kwaad willen doen. Bid dat ze 
zullen gaan begrijpen hoeveel God zullen gaan begrijpen hoeveel God zullen gaan begrijpen hoeveel God zullen gaan begrijpen hoeveel God 
van hen houdt.van hen houdt.van hen houdt.van hen houdt.van hen houdt.

Donderdag

Petrus in actie
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Letterslang Streep elke U, I, en L door.

UJILELMIOLEUTIGLOUDIMUELEIRIGLEUHIO-

LOURIZUALMIELNI DLAUNIMLEINUSLEINU.



Misschien help je wel eens Misschien help je wel eens Misschien help je wel eens Misschien help je wel eens 
iemand met boodschappen doen, iemand met boodschappen doen, 
met autowassen, of klusjes in met autowassen, of klusjes in 
de tuin. Vind jij het leuk om te de tuin. Vind jij het leuk om te 
helpen? Vindt de persoon die je helpen? Vindt de persoon die je 
helpt het leuk?helpt het leuk?

Lees Handelingen 9:36-42Lees Handelingen 9:36-42Lees Handelingen 9:36-42Lees Handelingen 9:36-42

Dorkas stond altijd klaar voor Dorkas stond altijd klaar voor Dorkas stond altijd klaar voor 
andere mensen. Toen ze dood 
ging waren die mensen heel 
verdrietig. Ze konden of wilden 
Dorkas niet missen. 
Petrus wist dat Jezus dode 
mensen levend had gemaakt. mensen levend had gemaakt. 
Daarom bad hij en vroeg hij Daarom bad hij en vroeg hij 
om de kracht van de heilige om de kracht van de heilige 
Geest waardoor Dorkas weer Geest waardoor Dorkas weer 
kon leven. Door dit wonder kon leven. Door dit wonder kon leven. Door dit wonder kon leven. Door dit wonder kon leven. Door dit wonder 
gingen steeds meer mensen in gingen steeds meer mensen in gingen steeds meer mensen in 
Jezus geloven.

Jezus had tegen zijn leerlingen Jezus had tegen zijn leerlingen 
gezegd:

“Ik verzeker jullie: wie in Mij 
gelooft, zal doen wat Ik doe; 

ja, hij zal nog grotere dingen ja, hij zal nog grotere dingen 
doen, want Ik ga naar de Vader.”

Johannes 14:12 (GNB)

Kleur het plaatje van Dorkas

BiddenBidden
Bid voor mensen, zoals Dorkas, Bid voor mensen, zoals Dorkas, 
die veel voor anderen doen.
Bedank God voor de wonderen Bedank God voor de wonderen 
die Hij deed, en die Hij nog die Hij deed, en die Hij nog die Hij deed, en die Hij nog die Hij deed, en die Hij nog die Hij deed, en die Hij nog die Hij deed, en die Hij nog die Hij deed, en die Hij nog 
steeds wil doen, waardoor andere 
mensen in Hem gaan geloven.

VrijdagVrijdag

Petrus in actie
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Wist je dat...Wist je dat...
... mensen die niet bij de Joden, ◊
het volk Israël, hoorden, heidehet volk Israël, hoorden, heide-
nen werden genoemd?nen werden genoemd?nen werden genoemd?
... heidenen meestal in andere ... heidenen meestal in andere ◊
goden geloofden of goddeloos goden geloofden of goddeloos goden geloofden of goddeloos goden geloofden of goddeloos 
waren?waren?
... Jezus een Jood was en zijn ... Jezus een Jood was en zijn ... Jezus een Jood was en zijn ◊◊
boodschap in de eerste plaats boodschap in de eerste plaats boodschap in de eerste plaats 
voor de Joden was? voor de Joden was? voor de Joden was? 
... Joden en heidenen eigenlijk ... Joden en heidenen eigenlijk ... Joden en heidenen eigenlijk ... Joden en heidenen eigenlijk ◊
niet met elkaar omgingen?niet met elkaar omgingen?niet met elkaar omgingen?niet met elkaar omgingen?niet met elkaar omgingen?niet met elkaar omgingen?

Lees Handelingen 10:30-36Lees Handelingen 10:30-36Lees Handelingen 10:30-36Lees Handelingen 10:30-36Lees Handelingen 10:30-36

Cornelius was een heiden en Cornelius was een heiden en Cornelius was een heiden en Cornelius was een heiden en Cornelius was een heiden en 
Petrus was een Jood. Allebei Petrus was een Jood. Allebei Petrus was een Jood. Allebei Petrus was een Jood. Allebei Petrus was een Jood. Allebei Petrus was een Jood. Allebei Petrus was een Jood. Allebei 
gingen ze in Jezus geloven, en gingen ze in Jezus geloven, en 
allebei kregen ze de heilige allebei kregen ze de heilige allebei kregen ze de heilige allebei kregen ze de heilige allebei kregen ze de heilige allebei kregen ze de heilige 
Geest van God.Geest van God.Geest van God.Geest van God.Geest van God.Geest van God.
Petrus ontdekte tijdens zijn 
rondreis dat alle mensen op rondreis dat alle mensen op 
de hele wereld in Jezus konden de hele wereld in Jezus konden de hele wereld in Jezus konden de hele wereld in Jezus konden de hele wereld in Jezus konden de hele wereld in Jezus konden de hele wereld in Jezus konden de hele wereld in Jezus konden de hele wereld in Jezus konden de hele wereld in Jezus konden 
gaan geloven. Joden en heide-
nen konden christen worden – nen konden christen worden – 
volgelingen van Jezus Christus. volgelingen van Jezus Christus. 

LettercodeLettercode

A=A=  D=D= E=E=E= H=H=
I=  J=J=J= L= M=M=
N=N= R=R= S=S= U=U=
V=V=  Z=

_   _   _   _   _      _   _       _   __   _   _   _   _      _   _       _   _

_   _   _   _      _   _   __   _   _   _      _   _   _

_   _   _   _     _   _   _   _   _   __   _   _   _     _   _   _   _   _   __   _   _   _     _   _   _   _   _   _

Bidden
Je mag God bedanken dat Jezus Je mag God bedanken dat Jezus Je mag God bedanken dat Jezus Je mag God bedanken dat Jezus 
de Heer van alle mensen is.de Heer van alle mensen is.de Heer van alle mensen is.de Heer van alle mensen is.de Heer van alle mensen is.
Bid voor de mensen van Israël die Bid voor de mensen van Israël die Bid voor de mensen van Israël die 
nog niet in Jezus geloven.nog niet in Jezus geloven.nog niet in Jezus geloven.nog niet in Jezus geloven.nog niet in Jezus geloven.nog niet in Jezus geloven.nog niet in Jezus geloven.nog niet in Jezus geloven.nog niet in Jezus geloven.
Bid voor andere mensen die nog Bid voor andere mensen die nog Bid voor andere mensen die nog Bid voor andere mensen die nog Bid voor andere mensen die nog 
niet in Hem geloven.niet in Hem geloven.

Zaterdag

Petrus in actie
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Sommige mensen doen heel slechte Sommige mensen doen heel slechte Sommige mensen doen heel slechte Sommige mensen doen heel slechte 
en verkeerde dingen, zondige dingen en verkeerde dingen, zondige dingen 
die God niet wil. Zulke mensen kan die God niet wil. Zulke mensen kan 
God toch niet gebruiken?God toch niet gebruiken?

Lees Handelingen 9:1-9Lees Handelingen 9:1-9
Saulus dacht echt dat hij God Saulus dacht echt dat hij God 
diende door de volgelingen diende door de volgelingen diende door de volgelingen diende door de volgelingen 
van Jezus gevangen te nemen. van Jezus gevangen te nemen. van Jezus gevangen te nemen. van Jezus gevangen te nemen. van Jezus gevangen te nemen. van Jezus gevangen te nemen. van Jezus gevangen te nemen. 
Die vreemde, nieuwe godsDie vreemde, nieuwe gods--
dienst moest verdwijnen, want 
Joden geloofden in de God van 
Abraham en niet in iets nieuws. 
Maar Jezus hield hem tegen! 

De komende drie dagen 
doe je een quiz over Paulus. doe je een quiz over Paulus. 
Verzamel de letters van de 

antwoorden die je geeft. Op antwoorden die je geeft. Op antwoorden die je geeft. Op 
woensdag kun je een zin woensdag kun je een zin woensdag kun je een zin woensdag kun je een zin 
maken van die lettersmaken van die letters.

Wat was het beroep van◊
Paulus?

A – visser (A)
B – tentenmaker (D)
C – timmerman (N)

Hoeveel grote reizen heeft Hoeveel grote reizen heeft ◊◊
Paulus gemaakt?

A – 5 (E)
B – 4 (L)
C – 3 (G)

Naar welke plaats was Naar welke plaats was Naar welke plaats was ◊◊
Paulus onderweg toen Jezus Paulus onderweg toen Jezus Paulus onderweg toen Jezus 
hem riep?hem riep?

A – Damascus (O)A – Damascus (O)
B – Jeruzalem (P)B – Jeruzalem (P)B – Jeruzalem (P)B – Jeruzalem (P)
C – Athene (R)C – Athene (R)C – Athene (R)C – Athene (R)

BiddenBidden
Je mag bidden voor mensen die Je mag bidden voor mensen die Je mag bidden voor mensen die 
we slecht of zondig noemen. we slecht of zondig noemen. we slecht of zondig noemen. we slecht of zondig noemen. 
Vraag God of Hij hen wil veranVraag God of Hij hen wil veranVraag God of Hij hen wil veranVraag God of Hij hen wil veran--
deren, zoals Hij Saulus veranderen, zoals Hij Saulus veran-
derde.derde.

ZondagZondag

Paulus in actie
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Zou jij graag oog in oog willen staan Zou jij graag oog in oog willen staan 
met een gevaarlijke bankrover? Je 
loopt vast liever een straatje om. Of loopt vast liever een straatje om. Of 
zou je het prettig vinden om bij je zou je het prettig vinden om bij je zou je het prettig vinden om bij je 
ergste vijand op bezoek te gaan? ergste vijand op bezoek te gaan? 

Lees Handelingen 9:13-19Lees Handelingen 9:13-19Lees Handelingen 9:13-19Lees Handelingen 9:13-19Lees Handelingen 9:13-19
Hoe kon Ananias er zeker van Hoe kon Ananias er zeker van Hoe kon Ananias er zeker van 
zijn dat Saulus geen vijand zijn dat Saulus geen vijand zijn dat Saulus geen vijand 
meer was van de christenen? meer was van de christenen? 
Hij moest God geloven op zijn Hij moest God geloven op zijn Hij moest God geloven op zijn Hij moest God geloven op zijn 
woord. Voor Saulus was het woord. Voor Saulus was het woord. Voor Saulus was het woord. Voor Saulus was het woord. Voor Saulus was het woord. Voor Saulus was het woord. Voor Saulus was het woord. Voor Saulus was het woord. Voor Saulus was het 
een grote bemoediging dat één een grote bemoediging dat één een grote bemoediging dat één een grote bemoediging dat één een grote bemoediging dat één 
van de christenen zijn vriend van de christenen zijn vriend van de christenen zijn vriend van de christenen zijn vriend van de christenen zijn vriend 
wilde worden. wilde worden. 
Saulus was niet langer een vijSaulus was niet langer een vijSaulus was niet langer een vijSaulus was niet langer een vijSaulus was niet langer een vij-
and van Jezus en zijn volgelinand van Jezus en zijn volgelinand van Jezus en zijn volgelinand van Jezus en zijn volgelinand van Jezus en zijn volgelinand van Jezus en zijn volgelinand van Jezus en zijn volgelin-
gen, maar een vriend!gen, maar een vriend!

Hoe heette de eerste reisge-◊
noot van Paulus?

A – Timoteüs (U)A – Timoteüs (U)A – Timoteüs (U)A – Timoteüs (U)A – Timoteüs (U)A – Timoteüs (U)
B – Marcus (O)
C – Barnabas (I)C – Barnabas (I)

Met wie heeft Paulus in de Met wie heeft Paulus in de ◊◊
gevangenis gezeten?

A – Silas (S)A – Silas (S)A – Silas (S)
B – Petrus (K)B – Petrus (K)B – Petrus (K)B – Petrus (K)

C – Johannes (N)C – Johannes (N)

Wat was de laatste stad Wat was de laatste stad Wat was de laatste stad ◊
waar Paulus naar toe reiswaar Paulus naar toe reiswaar Paulus naar toe reiswaar Paulus naar toe reiswaar Paulus naar toe reiswaar Paulus naar toe reiswaar Paulus naar toe reiswaar Paulus naar toe reis--
de?de?

A – Rome (E) A – Rome (E) A – Rome (E) 
B – Antiochië (A)B – Antiochië (A)B – Antiochië (A)
C – Jeruzalem (R) C – Jeruzalem (R) C – Jeruzalem (R) 

(Heb je de antwoorden van gis(Heb je de antwoorden van gis(Heb je de antwoorden van gis--
teren nog?)teren nog?)

BiddenBidden
Ananias was moedig. Bid dat jij Ananias was moedig. Bid dat jij Ananias was moedig. Bid dat jij 
ook moedig kunt zijn als je iets ook moedig kunt zijn als je iets ook moedig kunt zijn als je iets ook moedig kunt zijn als je iets 
moeilijk of angstig vindt.moeilijk of angstig vindt.moeilijk of angstig vindt.moeilijk of angstig vindt.moeilijk of angstig vindt.
Bedank God omdat Hij altijd bij Bedank God omdat Hij altijd bij Bedank God omdat Hij altijd bij Bedank God omdat Hij altijd bij 
je is, overal waar je bent, en in je is, overal waar je bent, en in je is, overal waar je bent, en in je is, overal waar je bent, en in je is, overal waar je bent, en in je is, overal waar je bent, en in je is, overal waar je bent, en in je is, overal waar je bent, en in je is, overal waar je bent, en in je is, overal waar je bent, en in je is, overal waar je bent, en in 
alles wat je meemaakt.alles wat je meemaakt.alles wat je meemaakt.alles wat je meemaakt.alles wat je meemaakt.

Maandag

Paulus in actie
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Houd jij van een spannend boek? Houd jij van een spannend boek? Houd jij van een spannend boek? Houd jij van een spannend boek? 
Of kijk je liever naar een spannende Of kijk je liever naar een spannende 
film? Als het verhaal goed afloopt, film? Als het verhaal goed afloopt, 
sla je opgelucht het boek dicht of zet sla je opgelucht het boek dicht of zet 
je de tv uit. je de tv uit. 
Maar hoe voel jij je als je zelf iets Maar hoe voel jij je als je zelf iets 
spannends meemaakt en nog helespannends meemaakt en nog hele-
maal niet weet hoe het af gaat maal niet weet hoe het af gaat maal niet weet hoe het af gaat maal niet weet hoe het af gaat 
lopen?

Lees Handelingen 9:22-28
De mensen die vroeger Paulus´ 
vrienden waren, zijn nu zijn vij-
anden geworden! Ze zijn woest 
op hem, omdat hij de volgelin-
gen van Jezus niet meer gevangen van Jezus niet meer gevan-
genneemt. Erger nog: Paulus is genneemt. Erger nog: Paulus is 
zelf zo´n volgeling geworden.zelf zo´n volgeling geworden.
En de leerlingen in Jeruzalem En de leerlingen in Jeruzalem En de leerlingen in Jeruzalem 
kunnen bijna niet geloven dat kunnen bijna niet geloven dat kunnen bijna niet geloven dat kunnen bijna niet geloven dat kunnen bijna niet geloven dat 
hun vroegere vijand Paulus, nu hun vroegere vijand Paulus, nu hun vroegere vijand Paulus, nu 
hun vriend is geworden... 

Met welke vriend kreeg Met welke vriend kreeg ◊◊
Paulus op een dag ruzie?

A – Matteüs (W)

B – Barnabas (D)

C – Lucas (O)

Welke straf – omdat hij Welke straf – omdat hij Welke straf – omdat hij ◊◊
over Jezus vertelde – kreeg over Jezus vertelde – kreeg over Jezus vertelde – kreeg 
Paulus niet?Paulus niet?

A – Hij werd tot slaaf gemaakt.(G)A – Hij werd tot slaaf gemaakt.(G)A – Hij werd tot slaaf gemaakt.(G)

B – Hij kreeg zweepslagen. (Z)B – Hij kreeg zweepslagen. (Z)B – Hij kreeg zweepslagen. (Z)B – Hij kreeg zweepslagen. (Z)B – Hij kreeg zweepslagen. (Z)

C – Hij kreeg stokslagen. (N)C – Hij kreeg stokslagen. (N)C – Hij kreeg stokslagen. (N)C – Hij kreeg stokslagen. (N)C – Hij kreeg stokslagen. (N)

Op welke bekende (vakanOp welke bekende (vakan--◊◊
tie)eilanden is Paulus tie)eilanden is Paulus 
geweest?geweest?

A – Texel en Vlieland (A)A – Texel en Vlieland (A)A – Texel en Vlieland (A)A – Texel en Vlieland (A)

B – Malta en Kreta (O)B – Malta en Kreta (O)

C – Sicilië en Patmos (E) C – Sicilië en Patmos (E) C – Sicilië en Patmos (E) 

BiddenBidden
Lieve Heer Jezus, dank U wel Lieve Heer Jezus, dank U wel 
voor de vriend(inn) die ik heb.
Wilt U mij helpen om vrienden Wilt U mij helpen om vrienden Wilt U mij helpen om vrienden Wilt U mij helpen om vrienden 
te maken, ook met kinderen die te maken, ook met kinderen die te maken, ook met kinderen die te maken, ook met kinderen die te maken, ook met kinderen die te maken, ook met kinderen die te maken, ook met kinderen die te maken, ook met kinderen die 
ik misschien niet altijd aardig 
vind. Amen.

DinsdagDinsdag

Paulus in actie
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Bij een sportwedstrijd heb je altijd Bij een sportwedstrijd heb je altijd 
een tegenstander – het andere 
team. De tegenstander wil niet dat team. De tegenstander wil niet dat 
jij scoort en zeker niet dat jij wint! jij scoort en zeker niet dat jij wint! jij scoort en zeker niet dat jij wint! 
Wat vind jij leuker: een wedstrijd Wat vind jij leuker: een wedstrijd 
verliezen of winnen?verliezen of winnen?

Lees Handelingen 13:6-12Lees Handelingen 13:6-12Lees Handelingen 13:6-12

De tegenstander van God kan De tegenstander van God kan De tegenstander van God kan 
het niet hebben dat Jezus wint. het niet hebben dat Jezus wint. het niet hebben dat Jezus wint. 
Hij zal altijd proberen om menHij zal altijd proberen om menHij zal altijd proberen om menHij zal altijd proberen om menHij zal altijd proberen om menHij zal altijd proberen om menHij zal altijd proberen om menHij zal altijd proberen om menHij zal altijd proberen om men-
sen te laten twijfelen, zodat ze sen te laten twijfelen, zodat ze sen te laten twijfelen, zodat ze sen te laten twijfelen, zodat ze sen te laten twijfelen, zodat ze 
niet gaan geloven in Jezus.niet gaan geloven in Jezus.niet gaan geloven in Jezus.niet gaan geloven in Jezus.niet gaan geloven in Jezus.
Paulus zag meteen dat Gods Paulus zag meteen dat Gods 
tegenstander probeerde om tegenstander probeerde om tegenstander probeerde om tegenstander probeerde om tegenstander probeerde om 
Sergius te laten twijfelen. Maar Sergius te laten twijfelen. Maar Sergius te laten twijfelen. Maar Sergius te laten twijfelen. Maar Sergius te laten twijfelen. Maar Sergius te laten twijfelen. Maar Sergius te laten twijfelen. Maar 
Jezus liet zien dat Hij sterker is, Jezus liet zien dat Hij sterker is, 
Hij werd de overwinnaar in het Hij werd de overwinnaar in het Hij werd de overwinnaar in het Hij werd de overwinnaar in het Hij werd de overwinnaar in het Hij werd de overwinnaar in het 
leven van Sergius.leven van Sergius.leven van Sergius.leven van Sergius.leven van Sergius.leven van Sergius.

De laatste dagen heb je letters De laatste dagen heb je letters 
verzameld die bij de goede 

antwoorden van de quiz over antwoorden van de quiz over antwoorden van de quiz over antwoorden van de quiz over antwoorden van de quiz over 
Paulus horen. Paulus horen. Paulus horen. Paulus horen. 

Schrijf de letters in de goede Schrijf de letters in de goede Schrijf de letters in de goede Schrijf de letters in de goede Schrijf de letters in de goede Schrijf de letters in de goede 
volgorde op en je leest een zin volgorde op en je leest een zin volgorde op en je leest een zin volgorde op en je leest een zin 
die Paulus en Sergius vast tegen die Paulus en Sergius vast tegen die Paulus en Sergius vast tegen die Paulus en Sergius vast tegen die Paulus en Sergius vast tegen die Paulus en Sergius vast tegen die Paulus en Sergius vast tegen die Paulus en Sergius vast tegen 
elkaar gezegd hebben.elkaar gezegd hebben.

_   _   _      _   _      _   _   _   _!_   _   _      _   _      _   _   _   _!_   _   _      _   _      _   _   _   _!

BiddenBidden
Bedank God omdat Jezus ook de Bedank God omdat Jezus ook de Bedank God omdat Jezus ook de 
overwinnaar in jouw leven is/wil overwinnaar in jouw leven is/wil 
zijn.zijn.
Bid dat jouw geloof steeds sterker Bid dat jouw geloof steeds sterker Bid dat jouw geloof steeds sterker Bid dat jouw geloof steeds sterker Bid dat jouw geloof steeds sterker Bid dat jouw geloof steeds sterker 
en groter zal worden.  en groter zal worden.  

Woensdag

Paulus in actie
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Welke mensen ken jij die anderen Welke mensen ken jij die anderen Welke mensen ken jij die anderen Welke mensen ken jij die anderen 
over Jezus vertellen? Hoe doen ze 
dat? Zou jij dat ook willen doen?dat? Zou jij dat ook willen doen?

Lees Handelingen 16:13-15Lees Handelingen 16:13-15

Paulus zocht mensen op die Paulus zocht mensen op die 
nog nooit over Jezus hadden nog nooit over Jezus hadden nog nooit over Jezus hadden nog nooit over Jezus hadden 
gehoord. Hij legde uit wie Jezus gehoord. Hij legde uit wie Jezus gehoord. Hij legde uit wie Jezus gehoord. Hij legde uit wie Jezus gehoord. Hij legde uit wie Jezus gehoord. Hij legde uit wie Jezus gehoord. Hij legde uit wie Jezus gehoord. Hij legde uit wie Jezus 
was en wat Hij gedaan had. was en wat Hij gedaan had. was en wat Hij gedaan had. 
En daarna moest hij afwach-
ten hoe de mensen zouden 
reageren. Werden ze boos? 
Geloofden ze zijn woorden? Of 
haalden ze hun schouders op 
en luisterden ze niet verder?

Hoe reageer jij op de woorden Hoe reageer jij op de woorden 
uit de Bijbel? uit de Bijbel? 

Ik luister ernaar, maar verIk luister ernaar, maar verIk luister ernaar, maar verIk luister ernaar, maar ver--◊
geet het weer snel.
Ik twijfel er soms aan.◊
Ik geloof wat God zegt in de ◊
Bijbel.
Ik vind het saai en heb geen ◊
zin om te luisteren.
Ik probeer te doen wat God ◊

zegt in de Bijbel.zegt in de Bijbel.
Ik .....................................◊
............................ (Vul zelf 
maar in.)

Wat gebeurde er met Lydia Wat gebeurde er met Lydia ◊◊
toen Paulus haar over Jezus toen Paulus haar over Jezus toen Paulus haar over Jezus 
vertelde?vertelde?vertelde?

Zet de woorden in de juiste volgorde.Zet de woorden in de juiste volgorde.

OPENDE - DE - HART – VOOR OPENDE - DE - HART – VOOR OPENDE - DE - HART – VOOR 
– PAULUS - WOORDEN - – PAULUS - WOORDEN - – PAULUS - WOORDEN - – PAULUS - WOORDEN - 
HEER - HAAR - DE - VAN HEER - HAAR - DE - VAN HEER - HAAR - DE - VAN HEER - HAAR - DE - VAN HEER - HAAR - DE - VAN 

DeDe

Paulus.Paulus.

BiddenBidden
Lieve Heer Jezus, help mij om te Lieve Heer Jezus, help mij om te 
luisteren naar uw woorden. Help 
mij om uw woorden te geloven en mij om uw woorden te geloven en mij om uw woorden te geloven en mij om uw woorden te geloven en 
om te doen wat U zegt. Amen.om te doen wat U zegt. Amen.om te doen wat U zegt. Amen.om te doen wat U zegt. Amen.om te doen wat U zegt. Amen.om te doen wat U zegt. Amen.om te doen wat U zegt. Amen.om te doen wat U zegt. Amen.

DonderdagDonderdag

Paulus in actie
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Waar of wanneer ga jij zingen? Waar of wanneer ga jij zingen? 
Thuis bij de radio, of in de kerk, of 
onderweg in de auto? onderweg in de auto? 

Lees Handelingen 16:25-28Lees Handelingen 16:25-28
Om middernacht waren Paulus Om middernacht waren Paulus Om middernacht waren Paulus Om middernacht waren Paulus 
en Silas aan het bidden en zonen Silas aan het bidden en zonen Silas aan het bidden en zonen Silas aan het bidden en zonen Silas aan het bidden en zon-
gen ze lofliederen voor God. De gen ze lofliederen voor God. De gen ze lofliederen voor God. De 
andere gevangenen luisterden andere gevangenen luisterden andere gevangenen luisterden 
aandachtig naar hen. Plotseling aandachtig naar hen. Plotseling aandachtig naar hen. Plotseling 
deed zich een hevige aardschok deed zich een hevige aardschok deed zich een hevige aardschok deed zich een hevige aardschok 
voor, zodat de gevangenis op voor, zodat de gevangenis op voor, zodat de gevangenis op voor, zodat de gevangenis op voor, zodat de gevangenis op voor, zodat de gevangenis op voor, zodat de gevangenis op voor, zodat de gevangenis op voor, zodat de gevangenis op 
haar grondvesten trilde; alle haar grondvesten trilde; alle haar grondvesten trilde; alle haar grondvesten trilde; alle haar grondvesten trilde; alle 
deuren sprongen open en bij deuren sprongen open en bij deuren sprongen open en bij deuren sprongen open en bij deuren sprongen open en bij 
iedereen schoten de boeien iedereen schoten de boeien 
los. De gevangenbewaarder los. De gevangenbewaarder los. De gevangenbewaarder los. De gevangenbewaarder los. De gevangenbewaarder 
schrok wakker, en toen hij zag schrok wakker, en toen hij zag schrok wakker, en toen hij zag schrok wakker, en toen hij zag schrok wakker, en toen hij zag schrok wakker, en toen hij zag schrok wakker, en toen hij zag 
dat de deuren van de gevandat de deuren van de gevan-
genis openstonden, trok hij genis openstonden, trok hij genis openstonden, trok hij genis openstonden, trok hij genis openstonden, trok hij genis openstonden, trok hij 
zijn zwaard om zelfmoord te zijn zwaard om zelfmoord te zijn zwaard om zelfmoord te zijn zwaard om zelfmoord te zijn zwaard om zelfmoord te zijn zwaard om zelfmoord te zijn zwaard om zelfmoord te zijn zwaard om zelfmoord te zijn zwaard om zelfmoord te 
plegen, want hij dacht dat de 
gevangenen ontsnapt waren. gevangenen ontsnapt waren. 
Maar Paulus riep hem luidkeels Maar Paulus riep hem luidkeels Maar Paulus riep hem luidkeels Maar Paulus riep hem luidkeels Maar Paulus riep hem luidkeels Maar Paulus riep hem luidkeels Maar Paulus riep hem luidkeels Maar Paulus riep hem luidkeels Maar Paulus riep hem luidkeels Maar Paulus riep hem luidkeels 
toe: ‘Doe uzelf niets aan, we 
zijn immers nog allemaal hier!’zijn immers nog allemaal hier!’

Paulus en Silas begonnen te Paulus en Silas begonnen te 
zingen in de gevangenis. Niet 
omdat het daar zo’n vrolijke omdat het daar zo’n vrolijke omdat het daar zo’n vrolijke omdat het daar zo’n vrolijke omdat het daar zo’n vrolijke 
boel was, maar omdat ze op boel was, maar omdat ze op boel was, maar omdat ze op boel was, maar omdat ze op boel was, maar omdat ze op boel was, maar omdat ze op boel was, maar omdat ze op 
God vertrouwden en dat mocht God vertrouwden en dat mocht God vertrouwden en dat mocht God vertrouwden en dat mocht 
iedereen horen!iedereen horen!

Prijs de HeerPrijs de HeerPrijs de Heer

Kun je klappen in je handen Kun je klappen in je handen Kun je klappen in je handen 
voor de hoogste Heer?voor de hoogste Heer?voor de hoogste Heer?

Wil je klappen in je handen? Wil je klappen in je handen? Wil je klappen in je handen? Wil je klappen in je handen? 
‘k Vraag het nog een keer.‘k Vraag het nog een keer.‘k Vraag het nog een keer.

Kom dan klappen in je handen Kom dan klappen in je handen Kom dan klappen in je handen 
en bewijs Hem eer.en bewijs Hem eer.

Ja, ik klap in mijn handen Ja, ik klap in mijn handen Ja, ik klap in mijn handen 
en ik prijs de Heer.en ik prijs de Heer.en ik prijs de Heer.en ik prijs de Heer.

Prijs de Heer met je handen, Prijs de Heer met je handen, Prijs de Heer met je handen, Prijs de Heer met je handen, 
prijs de Heer met je voeten.prijs de Heer met je voeten.prijs de Heer met je voeten.prijs de Heer met je voeten.
Prijs de Heer met je stem. Prijs de Heer met je stem. Prijs de Heer met je stem. Prijs de Heer met je stem. 

Kom gebruik je lichaam tot de Kom gebruik je lichaam tot de Kom gebruik je lichaam tot de Kom gebruik je lichaam tot de Kom gebruik je lichaam tot de Kom gebruik je lichaam tot de Kom gebruik je lichaam tot de Kom gebruik je lichaam tot de Kom gebruik je lichaam tot de Kom gebruik je lichaam tot de Kom gebruik je lichaam tot de Kom gebruik je lichaam tot de 
eer van Hem.eer van Hem.

1ste couplet uit: Opwekking Kids, nr.911ste couplet uit: Opwekking Kids, nr.91
Tekst en muziek: Matthé Roos
Vertaling: Wim BevelanderVertaling: Wim BevelanderVertaling: Wim BevelanderVertaling: Wim BevelanderVertaling: Wim Bevelander
© Matthé Roos 

Vrijdag

Paulus in actie
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Wat kun je doen als je uit de Wat kun je doen als je uit de Wat kun je doen als je uit de Wat kun je doen als je uit de 
gevangenis wilt ontsnappen? Wat gevangenis wilt ontsnappen? Wat 
zullen de bewakers doen als ze zullen de bewakers doen als ze 
merken dat iemand ontsnapt is?merken dat iemand ontsnapt is?

Lees Handelingen 16:29-34Lees Handelingen 16:29-34

De bewaker van Paulus en De bewaker van Paulus en De bewaker van Paulus en 
de andere gevangenen was de andere gevangenen was de andere gevangenen was de andere gevangenen was de andere gevangenen was de andere gevangenen was 
helemaal de kluts kwijt. Deze helemaal de kluts kwijt. Deze helemaal de kluts kwijt. Deze 
ontsnapping was niet door een 
mens bedacht, dit kon alleen 
met de hulp van God gebeu-
ren! Toen Paulus hem vertelde 
over Jezus, wilde hij hem graag 
geloven. Het hele gezin van de geloven. Het hele gezin van de 
bewaker ging geloven.bewaker ging geloven.

Hoe is dat in jullie gezin, Hoe is dat in jullie gezin, ◊◊
geloven jullie allemaal in de 
Heer Jezus? 

Kun jij onderaan deze blad-
zijde een tekening maken van zijde een tekening maken van 
jullie gezin? jullie gezin? jullie gezin? jullie gezin? 

BiddenBidden
Bedank God voor iedereen uit Bedank God voor iedereen uit Bedank God voor iedereen uit 
jullie gezin. jullie gezin. jullie gezin. 
Als iemand nog niet gelooft, bid Als iemand nog niet gelooft, bid Als iemand nog niet gelooft, bid Als iemand nog niet gelooft, bid Als iemand nog niet gelooft, bid 
dan voor hem of haar.dan voor hem of haar.
Vraag God wat jullie zouden kunVraag God wat jullie zouden kun-
nen doen voor een gezin dat niet nen doen voor een gezin dat niet nen doen voor een gezin dat niet 
gelooft.gelooft.

ZaterdagZaterdag

Paulus in actie
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Vind jij het leuk als er bezoek Vind jij het leuk als er bezoek 
komt? Misschien sta je het 
bezoek al helemaal op te wachbezoek al helemaal op te wach-
ten! Of kan het je niks schelen ten! Of kan het je niks schelen ten! Of kan het je niks schelen 
en ga je gewoon je eigen gang?en ga je gewoon je eigen gang?

Lees Matteüs 24:37-42Lees Matteüs 24:37-42Lees Matteüs 24:37-42

Jezus vertelde zijn vrienden dat Jezus vertelde zijn vrienden dat Jezus vertelde zijn vrienden dat 
Hij naar zijn Vader in de hemel Hij naar zijn Vader in de hemel Hij naar zijn Vader in de hemel 
zou gaan. Maar op een dag zou gaan. Maar op een dag zou gaan. Maar op een dag 
zal Hij terugkomen op aarde! zal Hij terugkomen op aarde! zal Hij terugkomen op aarde! zal Hij terugkomen op aarde! zal Hij terugkomen op aarde! zal Hij terugkomen op aarde! zal Hij terugkomen op aarde! zal Hij terugkomen op aarde! zal Hij terugkomen op aarde! 
Dat is een belofte voor de hele Dat is een belofte voor de hele Dat is een belofte voor de hele Dat is een belofte voor de hele Dat is een belofte voor de hele 
wereld. Wie kijkt er naar Hem wereld. Wie kijkt er naar Hem wereld. Wie kijkt er naar Hem wereld. Wie kijkt er naar Hem wereld. Wie kijkt er naar Hem 
uit? Wie hoopt dat Hij (snel) uit? Wie hoopt dat Hij (snel) 

zal komen? Jij?zal komen? Jij?
Er zullen ook mensen zijn die 
liever gewoon hun eigen gang liever gewoon hun eigen gang liever gewoon hun eigen gang liever gewoon hun eigen gang liever gewoon hun eigen gang 
gaan. Zo was het ook toen gaan. Zo was het ook toen gaan. Zo was het ook toen gaan. Zo was het ook toen gaan. Zo was het ook toen gaan. Zo was het ook toen gaan. Zo was het ook toen 
Noach zei dat het water zou Noach zei dat het water zou Noach zei dat het water zou Noach zei dat het water zou 
komen. De mensen kwamen komen. De mensen kwamen komen. De mensen kwamen komen. De mensen kwamen komen. De mensen kwamen 
niet bij hem aan boord, het niet bij hem aan boord, het niet bij hem aan boord, het 
kon hun niets schelen...kon hun niets schelen...kon hun niets schelen...kon hun niets schelen...kon hun niets schelen...kon hun niets schelen...

BiddenBidden
Lieve Heer Jezus, dank U wel dat Lieve Heer Jezus, dank U wel dat Lieve Heer Jezus, dank U wel dat 
ik U zal zien op een dag! Wilt U ik U zal zien op een dag! Wilt U ik U zal zien op een dag! Wilt U ik U zal zien op een dag! Wilt U 
mij helpen om U te blijven volmij helpen om U te blijven vol-
gen tot de dag dat U terugkomt. gen tot de dag dat U terugkomt. gen tot de dag dat U terugkomt. 
Amen.Amen.

Zondag

Als Jezus terugkomt
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Als je naar een feest gaat, trek Als je naar een feest gaat, trek Als je naar een feest gaat, trek Als je naar een feest gaat, trek 
je leuke kleren aan, je kamt je je leuke kleren aan, je kamt je 
haren. Misschien koop je een haren. Misschien koop je een 
mooi cadeau. Je let goed op de mooi cadeau. Je let goed op de 
klok en zorgt dat je op tijd komt. klok en zorgt dat je op tijd komt. 
Of niet soms?Of niet soms?

Lees Matteüs 25:1-8Lees Matteüs 25:1-8

Jezus vertelde een verhaal om Jezus vertelde een verhaal om Jezus vertelde een verhaal om Jezus vertelde een verhaal om Jezus vertelde een verhaal om 
te laten zien dat je voorbereid te laten zien dat je voorbereid 
moet zijn voor het feest in de moet zijn voor het feest in de 
hemel. Denk je: het komt allehemel. Denk je: het komt alle-
maal wel goed, want ons gezin maal wel goed, want ons gezin 
gaat naar de kerk, we geloven gaat naar de kerk, we geloven 
toch? Of is jouw eigen lamp toch? Of is jouw eigen lamp toch? Of is jouw eigen lamp 
vol omdat jij kunt zeggen: vol omdat jij kunt zeggen: 
“Ja, Heer Jezus, ik geloof in U. “Ja, Heer Jezus, ik geloof in U. “Ja, Heer Jezus, ik geloof in U. 
Ik kijk uit naar de dag dat U Ik kijk uit naar de dag dat U Ik kijk uit naar de dag dat U Ik kijk uit naar de dag dat U 
terugkomt.”terugkomt.”

Knutselen
Maak je eigen lamp van een Maak je eigen lamp van een 
glazen pot of een blik. 
Verf het glas of plak er doorVerf het glas of plak er door-
schijnende papiertjes op en zet schijnende papiertjes op en zet 
er een waxinelichtje in. Of sla er een waxinelichtje in. Of sla 

met een hamer en een spijker met een hamer en een spijker 
gaatjesfiguren in het blik. Zet er 
een waxinelichtje in.

Bidden
Bedank God voor het feest dat er Bedank God voor het feest dat er 
straks zal zijn in de hemel.straks zal zijn in de hemel.straks zal zijn in de hemel.straks zal zijn in de hemel.
Bid dat je helemaal klaar zult Bid dat je helemaal klaar zult Bid dat je helemaal klaar zult Bid dat je helemaal klaar zult 
zijn voor het feest (dat jouw lamp zijn voor het feest (dat jouw lamp 
blijft branden).blijft branden).

MaandagMaandag

Als Jezus terugkomt
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Wat doe jij als je ziet dat iemand Wat doe jij als je ziet dat iemand 
hulp nodig heeft? Je kunt een hel-
pende hand bieden of je denkt: pende hand bieden of je denkt: 
dat doet een ander wel. Wat doe dat doet een ander wel. Wat doe dat doet een ander wel. Wat doe 
je als de juf of meester vraagt: je als de juf of meester vraagt: 
“Wie wil er even helpen?” Steek “Wie wil er even helpen?” Steek “Wie wil er even helpen?” Steek “Wie wil er even helpen?” Steek 
je dan je vinger op?je dan je vinger op?je dan je vinger op?je dan je vinger op?

Lees Matteüs 25:31-36Lees Matteüs 25:31-36Lees Matteüs 25:31-36
Denk jij alleen maar aan je Denk jij alleen maar aan je Denk jij alleen maar aan je 
eigen pleziertjes, of ben je ook eigen pleziertjes, of ben je ook eigen pleziertjes, of ben je ook eigen pleziertjes, of ben je ook 
bezig met de dingen die God bezig met de dingen die God bezig met de dingen die God bezig met de dingen die God bezig met de dingen die God bezig met de dingen die God bezig met de dingen die God bezig met de dingen die God bezig met de dingen die God 
belangrijk vindt? Je hoeft niet belangrijk vindt? Je hoeft niet belangrijk vindt? Je hoeft niet belangrijk vindt? Je hoeft niet belangrijk vindt? Je hoeft niet 
te wachten tot je volwassen te wachten tot je volwassen te wachten tot je volwassen te wachten tot je volwassen te wachten tot je volwassen 
bent. Je kunt nu al een boterbent. Je kunt nu al een boter-

ham delen met iemand die ham delen met iemand die 
zijn brood vergeten is tussen 
de middag. En je kunt aardig de middag. En je kunt aardig de middag. En je kunt aardig de middag. En je kunt aardig de middag. En je kunt aardig 
zijn kind dat pas verhuisd is en zijn kind dat pas verhuisd is en zijn kind dat pas verhuisd is en zijn kind dat pas verhuisd is en zijn kind dat pas verhuisd is en zijn kind dat pas verhuisd is en zijn kind dat pas verhuisd is en 
helemaal vreemd is op school helemaal vreemd is op school helemaal vreemd is op school helemaal vreemd is op school 
en in de buurt. Wat kun je zelf en in de buurt. Wat kun je zelf en in de buurt. Wat kun je zelf en in de buurt. Wat kun je zelf en in de buurt. Wat kun je zelf en in de buurt. Wat kun je zelf 
nog meer bedenken?nog meer bedenken?

BiddenBidden
Dank God voor alle dingen die je Dank God voor alle dingen die je Dank God voor alle dingen die je Dank God voor alle dingen die je 
voor anderen kunt doen. Bid dat voor anderen kunt doen. Bid dat voor anderen kunt doen. Bid dat 
God jou zal laten zien wie jouw God jou zal laten zien wie jouw God jou zal laten zien wie jouw 
hulp goed kan gebruiken.hulp goed kan gebruiken.

Dinsdag

Als Jezus terugkomt

43Van Pasen naar PinksterenVan Pasen naar PinksterenVan Pasen naar Pinksteren met het hele gezinmet het hele gezinmet het hele gezinmet het hele gezin43Van Pasen naar PinksterenVan Pasen naar PinksterenVan Pasen naar Pinksteren met het hele gezinmet het hele gezinmet het hele gezinmet het hele gezin

Letterslang streep elke P, U en F door

Jezus zei: 

PALFWAPTUJEFGEPDAUANUHEPBUTUVOFOR

PEFENUVAPNUMIJFNUBROFEDEURSPHUIFE

RP, HOFEPONUBEFLAPNUGRIJFKUHIJPOFOKU

WAPS, UDAFTUHEFBUJEFVOPOURMIJFGUEP

DFAPAN!

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------



Krijg jij wel eens een kaart, een Krijg jij wel eens een kaart, een Krijg jij wel eens een kaart, een Krijg jij wel eens een kaart, een 
brief, een mailtje of een berichtbrief, een mailtje of een bericht-
je? Paulus schreef brieven aan de je? Paulus schreef brieven aan de 
christenen in de plaatsen waar christenen in de plaatsen waar 
hij geweest was. Hij bemoedigde hij geweest was. Hij bemoedigde 
de kerk in Korinte (Griekenland) de kerk in Korinte (Griekenland) 
met de woorden dat Jezus hen met de woorden dat Jezus hen 
zou helpen, tot de dag dat Hij zou helpen, tot de dag dat Hij zou helpen, tot de dag dat Hij zou helpen, tot de dag dat Hij 
terugkomt.

Lees 1 Korintiërs 1:3-8 (Het 

Boek)

Ik wens u de genade en de 
vrede van God, onze Vader, en 
van onze Heer Jezus Christus 
toe.
Ik dank God telkens weer Ik dank God telkens weer 
voor u omdat Hij u door Jezus voor u omdat Hij u door Jezus 
Christus zijn genade heeft Christus zijn genade heeft Christus zijn genade heeft 
bewezen. Hij heeft uw leven bewezen. Hij heeft uw leven bewezen. Hij heeft uw leven bewezen. Hij heeft uw leven bewezen. Hij heeft uw leven 
verrijkt. En u geholpen voor verrijkt. En u geholpen voor verrijkt. En u geholpen voor 
Hem te spreken en u een vol-
ledig begrip van de waarheid 
over Christus gegeven.
Wat wij u over Christus heb-
ben verteld, is ook in uw leven 
bevestigd. Het ontbreekt u 

daardoor aan geen enkele gave. daardoor aan geen enkele gave. 
Daarbij kijkt u ook met span-
ning uit naar de terugkomst 
van de Heer Jezus Christus. Hij 
zal u tot het einde toe staande 
houden, zodat er op zijn grote houden, zodat er op zijn grote 
dag  niets op u zal zijn aan te dag  niets op u zal zijn aan te dag  niets op u zal zijn aan te dag  niets op u zal zijn aan te 
merken.merken.merken.merken.

Schrijf een berichtje aan een Schrijf een berichtje aan een Schrijf een berichtje aan een 
vriend(in) uit jouw kerk.vriend(in) uit jouw kerk.vriend(in) uit jouw kerk.vriend(in) uit jouw kerk.vriend(in) uit jouw kerk.

BiddenBiddenBidden
Wat zou jij willen bidden voor die 
vriend(in)?

WoensdagWoensdag

Als Jezus terugkomt
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Wat zou jij op zondag het liefst Wat zou jij op zondag het liefst 
willen doen? 

Hebreeën 10:23-25 Hebreeën 10:23-25 (Het Boek)(Het Boek)(Het Boek)(Het Boek)

Wij moeten blijven vasthouden Wij moeten blijven vasthouden Wij moeten blijven vasthouden Wij moeten blijven vasthouden Wij moeten blijven vasthouden Wij moeten blijven vasthouden 
aan wat God ons heeft beloofd aan wat God ons heeft beloofd aan wat God ons heeft beloofd 
en andere mensen erover vertelen andere mensen erover vertelen andere mensen erover vertel-
len. Omdat God Zich aan Zijn len. Omdat God Zich aan Zijn len. Omdat God Zich aan Zijn 
woord houdt, zullen wij krijgen woord houdt, zullen wij krijgen woord houdt, zullen wij krijgen woord houdt, zullen wij krijgen 
wat wij van Hem verwachten.wat wij van Hem verwachten.wat wij van Hem verwachten.wat wij van Hem verwachten.wat wij van Hem verwachten.wat wij van Hem verwachten.wat wij van Hem verwachten.wat wij van Hem verwachten.wat wij van Hem verwachten.
Laten wij op elkaar letten en Laten wij op elkaar letten en Laten wij op elkaar letten en Laten wij op elkaar letten en Laten wij op elkaar letten en 
elkaar aansporen God en de elkaar aansporen God en de elkaar aansporen God en de elkaar aansporen God en de elkaar aansporen God en de 
mensen lief te hebben en altijd mensen lief te hebben en altijd 
goed te doen.goed te doen.goed te doen.goed te doen.
Wij moeten ook niet uit onze Wij moeten ook niet uit onze Wij moeten ook niet uit onze Wij moeten ook niet uit onze Wij moeten ook niet uit onze Wij moeten ook niet uit onze Wij moeten ook niet uit onze 
samenkomsten wegblijven. samenkomsten wegblijven. 
Sommigen maken daar een Sommigen maken daar een Sommigen maken daar een Sommigen maken daar een Sommigen maken daar een Sommigen maken daar een 
gewoonte van, maar dat is gewoonte van, maar dat is gewoonte van, maar dat is gewoonte van, maar dat is gewoonte van, maar dat is gewoonte van, maar dat is gewoonte van, maar dat is gewoonte van, maar dat is gewoonte van, maar dat is 
niet goed. Wij moeten elkaar 
bemoedigen en waarschuwen, bemoedigen en waarschuwen, 
vooral nu wij zien dat het niet vooral nu wij zien dat het niet vooral nu wij zien dat het niet vooral nu wij zien dat het niet vooral nu wij zien dat het niet vooral nu wij zien dat het niet vooral nu wij zien dat het niet vooral nu wij zien dat het niet vooral nu wij zien dat het niet 
lang meer zal duren, voor de 
Heer Jezus terugkomt.Heer Jezus terugkomt.

Welke smoesjes kun jij verzinWelke smoesjes kun jij verzin-
nen om op zondag niet naar 
de kerk te gaan?de kerk te gaan?de kerk te gaan?de kerk te gaan?de kerk te gaan?

Ik wil uitslapen, ik ben moe.Ik wil uitslapen, ik ben moe.Ik wil uitslapen, ik ben moe.Ik wil uitslapen, ik ben moe.Ik wil uitslapen, ik ben moe.Ik wil uitslapen, ik ben moe.Ik wil uitslapen, ik ben moe.◊
Ik vind het soms saai en heb Ik vind het soms saai en heb Ik vind het soms saai en heb Ik vind het soms saai en heb ◊◊
geen zin.
Ik ben pas nog geweest, ik Ik ben pas nog geweest, ik Ik ben pas nog geweest, ik ◊
ga volgende week wel weer.ga volgende week wel weer.ga volgende week wel weer.ga volgende week wel weer.ga volgende week wel weer.ga volgende week wel weer.ga volgende week wel weer.ga volgende week wel weer.
Ik vind de andere kinderen Ik vind de andere kinderen ◊◊
of de kinderleider niet zo of de kinderleider niet zo 
leuk.
Ik .......................................Ik .......................................Ik .......................................Ik .......................................◊◊
.................................................................................................................................
.... .... (Vul zelf maar in.)(Vul zelf maar in.)

BiddenBidden
Vertel het God als je er spijt van Vertel het God als je er spijt van Vertel het God als je er spijt van Vertel het God als je er spijt van Vertel het God als je er spijt van Vertel het God als je er spijt van 
hebt dat je vaak niet naar de hebt dat je vaak niet naar de hebt dat je vaak niet naar de 
kerk gaat.kerk gaat.
Vraag Hem om je te helpen het Vraag Hem om je te helpen het Vraag Hem om je te helpen het Vraag Hem om je te helpen het Vraag Hem om je te helpen het 
fijn te hebben met de andere fijn te hebben met de andere fijn te hebben met de andere fijn te hebben met de andere 
mensen in de kerk.mensen in de kerk.mensen in de kerk.mensen in de kerk.mensen in de kerk.

Donderdag

Als Jezus terugkomt
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Hoe troost jij iemand die verdrieHoe troost jij iemand die verdrieHoe troost jij iemand die verdrieHoe troost jij iemand die verdrie-
tig is?tig is?

Lees 1 Tessalonicenzen 4:16-Lees 1 Tessalonicenzen 4:16-
18 (Het Boek)18 (Het Boek)
Want als het bevel klinkt, als Want als het bevel klinkt, als Want als het bevel klinkt, als 
één van de voornaamste engeéén van de voornaamste engeéén van de voornaamste engeéén van de voornaamste engeéén van de voornaamste engeéén van de voornaamste engeéén van de voornaamste enge-
len zijn stem laat horen en de len zijn stem laat horen en de len zijn stem laat horen en de 
trompet van God schalt, zal de 
Heer zelf uit de hemel neerda-
len. Dan zullen de gestorven 
christenen eerst opstaan en 
daarna zullen wij die op dat 
moment nog leven, met hen moment nog leven, met hen 
in de wolken worden opgenoin de wolken worden opgeno-
men om de Heer in de lucht te men om de Heer in de lucht te 
ontmoeten en altijd bij Hem te ontmoeten en altijd bij Hem te ontmoeten en altijd bij Hem te 
zijn.zijn.
Met dit nieuws kunt u elkaar Met dit nieuws kunt u elkaar Met dit nieuws kunt u elkaar 
troosten en bemoedigen.

Paulus schreef dat je iemand Paulus schreef dat je iemand 
kunt troosten door elkaar te 
vertellen over de dag dat Jezus 
terugkomt. 

Word jij er blij van als Word jij er blij van als ◊◊
iemand jou vertelt over die 
dag? Als je denkt aan de 
hemel?

Zoek de 5 verschillenZoek de 5 verschillen

BiddenBidden
Vraag aan God of Hij jou wil helVraag aan God of Hij jou wil helVraag aan God of Hij jou wil hel-
pen om anderen te troosten en te pen om anderen te troosten en te 
bemoedigen.
Ben je zelf bang of verdrietig? Ben je zelf bang of verdrietig? Ben je zelf bang of verdrietig? Ben je zelf bang of verdrietig? 
Vraag Hem dan of Hij jou wil Vraag Hem dan of Hij jou wil Vraag Hem dan of Hij jou wil Vraag Hem dan of Hij jou wil Vraag Hem dan of Hij jou wil Vraag Hem dan of Hij jou wil Vraag Hem dan of Hij jou wil 
bemoedigen. Of dat er iemand 
zal zijn die jou kan troosten.

VrijdagVrijdag

Als Jezus terugkomt
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5 + 5 = 105 + 5 = 10
L=JL=J -STR-STR

S=KS=K

K=SPK=SPK=SPK=SP
B=DB=DB=DB=D

Jezus zegt: ----------------------------------------------------------------Jezus zegt: ----------------------------------------------------------------Jezus zegt: ----------------------------------------------------------------

Soms droom je iets waarvan je Soms droom je iets waarvan je 
weet dat het helemaal niet kan 
gebeuren in het echt. Heb jij wel gebeuren in het echt. Heb jij wel 
eens een vreemde droom gehad?eens een vreemde droom gehad?eens een vreemde droom gehad?

Lees Openbaring 22:16-21Lees Openbaring 22:16-21Lees Openbaring 22:16-21Lees Openbaring 22:16-21
Het laatste boek van de Bijbel Het laatste boek van de Bijbel Het laatste boek van de Bijbel Het laatste boek van de Bijbel Het laatste boek van de Bijbel Het laatste boek van de Bijbel 
gaat over de tijd dat Jezus gaat over de tijd dat Jezus gaat over de tijd dat Jezus 
terugkomt. God liet Johannes terugkomt. God liet Johannes terugkomt. God liet Johannes 
in een soort ´filmdroom´ zien in een soort ´filmdroom´ zien 
wat er nog gaat gebeuren. Het wat er nog gaat gebeuren. Het wat er nog gaat gebeuren. Het wat er nog gaat gebeuren. Het 
is geen makkelijk boek om te is geen makkelijk boek om te is geen makkelijk boek om te is geen makkelijk boek om te is geen makkelijk boek om te is geen makkelijk boek om te is geen makkelijk boek om te is geen makkelijk boek om te is geen makkelijk boek om te 
lezen, omdat veel dingen (nog)lezen, omdat veel dingen (nog)lezen, omdat veel dingen (nog)lezen, omdat veel dingen (nog)lezen, omdat veel dingen (nog)
niet goed te begrijpen zijn. niet goed te begrijpen zijn. niet goed te begrijpen zijn. niet goed te begrijpen zijn. niet goed te begrijpen zijn. 
Alles wat Johannes heeft opgeAlles wat Johannes heeft opge-

schreven is waar. Je kunt er op schreven is waar. Je kunt er op 
wachten dat het gaat gebeu-
ren! ren! 

BiddenBidden
Johannes bad: Amen. Kom, Heer Johannes bad: Amen. Kom, Heer Johannes bad: Amen. Kom, Heer Johannes bad: Amen. Kom, Heer Johannes bad: Amen. Kom, Heer Johannes bad: Amen. Kom, Heer 
Jezus!
Wat is jouw gebed?Wat is jouw gebed?Wat is jouw gebed?Wat is jouw gebed?

RebusRebus
Wat staat hier?Wat staat hier?

Zaterdag

Als Jezus terugkomt
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Kun je er niet genoeg van krijgen om nieuwe dingen uit de Bijbel te leren?Kun je er niet genoeg van krijgen om nieuwe dingen uit de Bijbel te leren?Kun je er niet genoeg van krijgen om nieuwe dingen uit de Bijbel te leren?Kun je er niet genoeg van krijgen om nieuwe dingen uit de Bijbel te leren?
Kijk dan eens op www.IBB.nu of er een ander (dag)boek is dat bij jou past.Kijk dan eens op www.IBB.nu of er een ander (dag)boek is dat bij jou past.

Oplossingen puzzels, bladzijde:Oplossingen puzzels, bladzijde:
7    schenk ons Uw troUw heer, op U is al onze hoop gevestigd

9  gelUkkigkkig zijnzijn zij die niet zienzien en tochtoch geloven

12  rebus: volgvolg Mij

13  wie M Mijij dientdient MMoetoet M M Moet Moetoet Moet ijij volgenvolgen

14  7 verschillen: roeispaan, druppel, zon, berg, riem Jezus, 7 verschillen: roeispaan, druppel, zon, berg, riem Jezus, 7 verschillen: roeispaan, druppel, zon, berg, riem Jezus, 7 verschillen: roeispaan, druppel, zon, berg, riem Jezus, 
  jasstreep, streepjesjasstreep, streepjesjasstreep, streepjesjasstreep, streepjesjasstreep, streepjes
18  rebus: bij god is allesalles MMogelijk

21  ik laat jUllie niet als wezen achterachter, ik koM bijbij jjUUlliellie terterUUgg

22  het is zonde dat ze niet in Mij gelovengeloven..
24  3e regel, 5e wolk
26  de heMel zal Mij hUlp stUren, wie MMijij bedreigtbedreigt wordt ssMMadelijkadelijk

  verjaagd, god stUUrt Mij zijn liefdeliefde enen

27  Afrika (Swahili) NDIO, Engeland YES,Finland KYLLÄ, Afrika (Swahili) NDIO, Engeland YES,Finland KYLLÄ, 
  Frankrijk OIU, Indonesië YA, Ierland IS EA, Italië SI, PolenFrankrijk OIU, Indonesië YA, Ierland IS EA, Italië SI, PolenFrankrijk OIU, Indonesië YA, Ierland IS EA, Italië SI, Polen
    TAK, Portugal SIM,Turkije EVETTAK, Portugal SIM,Turkije EVET
2828  3000 (zie Hand.2:41)
2929  heMelhoog is Uw liefde, tot aanaan dede wolkenwolken reiktreikt U Ureikt Ureiktreikt Ureikt ww trotroUUw

31  je Moet god Meer gehoorzagehoorzaMenen dan Mensenensen

3333  jezUs is de heerheer vanvan allealle MMensenensen

3434  1-B, 2-C, 3-A
35  4-C, 5-A, 6-A
36  7-B, 8-A, 9-B
37  god is goed

38  de heer opende haar harthart voorvoorvoor dede woordenwoorden vanvan paUlUs.
43  al wat je gedaan hebt voor een van Mijn broedersbroeders hierhier, , 
  hoe onbelangrijk hij ook was, dat heb je voor Mvoor Mvoor ij gedaan.
46  5 verschillen: twee toeters, kraag, ogen, duim
47  rebus: ja, ik koM spoedig

Oplossingen
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Jezus is opgestaan! Wat nu?

In dit dagboekje ga je onderzoeken wat er gebeurde.
Wat is er bijvoorbeeld met Petrus gebeurd?
Welke taak gaf Jezus hem en de andere 
leerlingen? Is dat ook een taak voor jou? 

Je gaat drie weken op weg van Pasen naar 
Pinksteren en dan ga je drie weken verder met Petrus 
en Paulus om van alles te ontdekken over wat de heilige Geest 

deed na het Pinksterfeest.

Een leuk lees-, denk-, ontdek- en doeboekje voor 
het hele gezin. Sommige opdrachten zijn speci-
aal voor oudere kinderen en voor de jongere kin-
deren zijn er puzzeltjes en kleurplaatjes.

Kijk op www.ibb.nu voor de andere dagboekjes 
rondom de christelijke feestdagen.

Van Pasen naar Pinksteren
… en verder

In dit dagboekje ga je onderzoeken wat er gebeurde.

Pinksteren en dan ga je drie weken verder met Petrus 
en Paulus om van alles te ontdekken over wat de heilige Geest 

Een leuk lees-, denk-, ontdek- en doeboekje voor 
het hele gezin. Sommige opdrachten zijn speci-
aal 
deren

Kijk op www.ibb.nu voor de andere dagboekjes 
rondom de christelijke feestdagen.


