
Je hebt vast al wel eens gehoord over God en Jezus. Uit de 

kinderbijbel, of door de verhalen op school. Dit boekje wil je 

helpen om ook in de ‘echte Bijbel’ te gaan lezen.

Iets nieuws ontdekken is altijd een avontuur. Daarom mag 

je het gerust een avontuur noemen om meer te weten te 

komen over personen uit de Bijbel. Personen die je nu 

misschien nog niet kent. Je leest over koningen in Israël, over profeten en… over Jezus.

Je zult zien dat je veel kunt leren van hun leven met God.

En het grootste avontuur is… dat je gaat ontdekken wat 

God jou te zeggen heeft!
Er staan leuke puzzels en tekeningen in dit boekje. 

Je mag dus zelf puzzelen en inkleuren! Zo wordt het 

ook echt jouw eigen dagboek.

Nieske Selles-ten Brinke is getrouwd, 
(pleeg)moeder van vier kinderen en 
werkt als juf op een basisschool.

Ga je mee? – op avontuur 
door de Bijbel.
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Dag meiden en jongens!

Je hebt een Bijbels dagboekje gekocht of gekregen. Mooi dat je er in 
wilt lezen! 
Dit boekje is een vervolg op het dagboek Jouw reis door de Bijbel. 
Maar je kunt de boekjes ook prima los van elkaar lezen.
Dit dagboek wil jou helpen om de Bijbel te lezen en te ontdekken. 
Iets nieuws ontdekken is altijd een avontuur! Daarom heet dit 
dagboek ook: Jouw avontuur met de Bijbel.

Na alle drukte van school, sport, club en vriendjes is het goed om 
aan het eind van de dag stil te worden. ‘Stille tijd’ noemen we dat. 
Tijd met God… tijd voor God! Dit dagboek kan je daarbij helpen.
Het is goed om eerst te bidden, voordat je gaat lezen. Je kunt dan 
vragen of God je wil helpen om te begrijpen wat je leest. Ook is het 
belangrijk om te vragen om Gods zegen voor jou.
Probeer elke dag een stukje te lezen. Alleen, of samen met je vader 
of moeder. Het is fijn om het samen te doen, want dan kun je er 
ook met elkaar over praten.
Je kunt dit dagboek ook gebruiken voor jullie hele gezin. 
Bijvoorbeeld na de maaltijd, als je met elkaar aan tafel zit. Of op 
zondagmiddag, als jullie als gezin bij elkaar zijn.                  
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Het laatste thema van dit boekje gaat over de christelijke 
feestdagen. Je kunt deze stukjes lezen als het Kerst is, of met Pasen 
of tijdens de andere christelijke feestdagen. Je kunt dan gewoon 
even stoppen met het thema waar je bezig bent, en daar na de 
feestdagen weer verdergaan.

Ik bid dat dit boekje je zal helpen om God nog beter te leren 
kennen! Ik wens je een mooi avontuur, vol nieuwe ontdekkingen in 
de Bijbel.

Nieske Selles
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Geef alle cijfers één kleur. Lees daarna de letters van links 
naar rechts, regel voor regel. Wat staat er?
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Inhoud

Oude Testament
 1. Bouwen en vertrouwen
 2. Op reis
 3. Een omweg
 4. Sterk door Gods kracht
 5. Luisteren en doorvertellen

Nieuwe Testament

 6. Voor Jezus uit
 7. Ik geloof, Hij komt!
 8. Vrouwen dicht bij Jezus
 9. Wonderen van Jezus

Oude en Nieuwe Testament
10. Laat de kinderen bij Mij komen

Oude Testament

11. Vriend van God
12. Wijze woorden
13. Vrouwen in Israël
14. Machtige mannen
15. Wat er gaat gebeuren

Nieuwe Testament

16. Lessen van Jezus
17. 1 van de 12
18. Bij het kruis
19. Een brief van Paulus
20. Heilsfeiten       
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Oude Testament

Bouwen 
en vertrouwen

Noach 

1
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Alleen overgebleven

Soms lijkt het wel of er nog maar heel weinig mensen zijn die echt 
met Jezus willen leven. Heb jij dat gevoel ook weleens? Vind je dat 
moeilijk?

Lees uit je bijbel Genesis 6:5-10. Dit is het eerste Bijbelboek van 
het Oude Testament.

In het begin heeft God de hemel en de aarde gemaakt. En Hij is blij 
met hoe het geworden is. Toch is het zo niet gebleven. Adam en 
Eva, de eerste mensen, wilden belangrijker zijn dan God. En toen 
ging het mis… De mensen kozen voor zichzelf. En niet meer voor 
een leven met God. 
In de tijd van Noach is er bijna niemand meer over die met de Here 
wil leven, maar Noach en zijn gezin willen dat nog wel. Wat is dát 
moeilijk! Toch laat God hen niet los. Er staat in vers 8: Noach vindt 
genade bij de Here. Dat betekent dat God bij hem blijft en hem zal 
helpen. Dat geeft Noach troost!

Vraag: Hoe komt het dat Noach de Here blijft volgen, ook al is hij 
nog maar de enige?

Dag 1 – Bouwen en vertrouwen Noach
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Vluchtroute 

Het je weleens zo’n verlicht, groen bordje met een witte pijl boven 
een deur gezien? De pijl wijst waar je naartoe moet als er nood is… 
Een vluchtroute!

Lees uit je bijbel Genesis 6:12-14 en 18.

God wijst Noach een vluchtroute. Hij gaat alle mensen die op de 
aarde wonen straffen. God kan niet langer geduld hebben met het 
ongeloof van de mensen. Maar Noach is zijn vriend. God wil Noach 
niet straffen. Daarom heeft Hij een plan voor Noach en zijn gezin. 
Hij moet een boot maken. De ark. Deze boot zal Noach en zijn 
vrouw en kinderen redden. En ook heel veel dieren zullen gered 
worden. Slechte, ongelovige mensen straft de Here. Maar de 
gelovige, trouwe Noach redt Hij!

Vraag: Jij en ik hebben eigenlijk ook straf verdiend omdat we niet 
altijd Gods wil doen. Maar ook voor ons is God met een vluchtplan 
gekomen. Weet jij wat Jezus heeft gedaan om mensen te redden? 
Hoe kun jij gered worden?

Noach Dag 2 – Bouwen en vertrouwen
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God zorgt ook voor de dieren

Stel je voor dat er een jong vogeltje uit een boom gevallen is. Het 
ligt zomaar midden op het fietspad. Het probeert te vliegen, maar 
het lukt niet.
Wat doe je dan? Laat je het beestje liggen? Of leg je het voorzichtig 
naast het fietspad, in het gras?

Lees uit je bijbel Genesis 6:19-22.

Als God met zijn vluchtplan voor Noach komt, vergeet Hij ook de 
dieren niet. Zij horen ook bij Gods schepping. Zij hebben zelf geen 
verkeerde dingen gedaan, maar lijden wel door de zonden 
(verkeerde dingen) van de mensen.
God wil dat we goed voor zijn schepping zorgen. En vooral ook 
voor de dieren. Hij geeft ons het goede voorbeeld. Er is plaats in de 
ark voor de dieren. Van elke soort mogen er twee naar binnen gaan: 
een mannetje en een vrouwtje. Van sommige dieren mogen er 
zeven naar binnen. God zorgt Zelf voor zijn schepping.

Gebed: ‘Here God, help ons om goed voor uw schepping te 
zorgen. En vooral ook voor de dieren. Want U hebt ze gemaakt!’

Dag 3 – Bouwen en vertrouwen Noach
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Een open deur die dichtgaat…

De pauze is zo leuk, je wilt eigenlijk nog niet naar binnen. Toch is de 
bel al gegaan. De meester roept je nog: ‘Binnenkomen, anders gaat 
de deur dicht!’ Wat zou jij doen?

Lees uit je bijbel Genesis 7:1 en 5-7 en 16.

God roept Noach om de ark binnen te gaan. Noach ziet nog niets 
van de regen of de storm die komt. Toch gelooft hij zijn God. Hij 
weet dat hij God kan vertrouwen. Noach gaat in de ark, samen met 
zijn familie. Ook de dieren komen.
Veel mensen zien Noach gaan. Zij mogen ook naar binnen. Noach 
heeft het tegen hen gezegd, maar ze willen niet. Dan gaat de deur 
dicht. God doet zelf het slot er op. Nu is het te laat. De mensen die 
buiten staan, kunnen niet meer binnenkomen. 
Wat is dat erg… Het betekent dat Gods geduld een keer opraakt. 
Zoals Noach veilig is in de ark, zo ben jij veilig als je bij God hoort. 
Dan is God eigenlijk jouw Ark!

Vraag: Weet jij waarom Jezus soms ‘de Ark’ wordt genoemd?

Noach Dag 4 – Bouwen en vertrouwen
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Niet vergeten!

Het is al half 4 geweest. Je staat te wachten op het schoolplein. 
Mama zou je toch komen halen? Waar blijft ze nu? Zou ze je 
vergeten?

Lees uit je bijbel Genesis 7:17-21 en 8:1.

Noach vaart al 150 dagen met de ark rond. De regen is 
opgehouden, maar om zich heen ziet hij nog steeds alleen maar 
water. God heeft hem bewaard. Samen met zijn familie. Maar waar 
is God nu? Er zijn geen andere mensen meer. Iedereen is 
verdronken. Noach is alleen… God, waar bent U?
Het lijkt wel of God Noach vergeten is. Toch is dat niet zo! Kijk nog 
maar eens wat er in vers 1 van hoofdstuk 8 staat: God dacht aan 
Noach en aan alle dieren in de ark!
God vergeet zijn vriend niet. Hij vergeet ook jou niet! Misschien voel 
jij je alleen, of heb je verdriet. Weet dan: God is er! Denk maar aan 
Noach.

Om te doen: Schrijf de woorden ‘God vergeet mij niet!’ met mooie 
letters op een papier en hang het ergens in huis op. Niet vergeten, 
hè?!

Dag 5 – Bouwen en vertrouwen Noach
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Neem de letters die je onderweg 
tegenkomt mee en vul ze in.

Volg de boot over de golven 
tot je aan land komt. 
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