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Stap voor stap, dag na dag 

wil ik Jezus volgen. 

Hand in hand, heel de weg 

wil ik gaan met Hem. 

Als ik struikel, staat Hij klaar, 

Hij is bij mij in ’t gevaar. 

Dus: stap voor stap, hand in hand 

wil ik gaan met Hem. 
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Elke dag mag je ook iets doen. Soms zelf een stukje in 

de Bijbel opzoeken, soms hebben wij je al geholpen. 

Wij hebben de Groot Nieuws Vertaling gebruikt, maar 

met een andere vertaling lukt het ook. Behalve de 

Bijbel en je ogen, heb je ook je handen en je mond 

nodig. Want de ene keer mag je iets uitpuzzelen, 

soms iets zingen of bidden, dan weer kleuren of een 

opdracht maken. 

Doe maar mee. Dan word je dag na dag een stukje 

groter en wijzer. En na een jaar kan God zomaar tegen 

jou zeggen: ‘Wat ben jij gegroeid zeg!’ 

 

 

 

De boekenlegger voorin kun je inkleuren, uitknippen, 

dubbel plakken en... gebruiken! 

  

 

 

 

         voor jou

‘Wat ben jij gegroeid! Ik herken je bijna niet meer.’  

Dat zeggen mensen vast vaak tegen je als ze jou een 

poosje niet hebben gezien. 

Logisch, want als je 8 of 9 of 10 jaar bent, dan ben je 

in de groei. Je ziet op maandag of dinsdag of  

woensdag niet dat je groeit. Maar al die dagen  

worden maanden, en na twaalf maanden kun je het 

verschil met vorig jaar wel goed zien. Van binnen 

groei je ook. Je leert elke dag, je kennis groeit. Je 

beleeft elke dag kleine en grote dingen, je ervaring 

groeit. Meestal word je daar wijzer van. Ook als je lijf 

al stopt met groeien, kunnen je verstand, je geest en 

je geloof in God door blijven groeien. 

Dit boekje Dag na dag is een soort werkschrift. Een 

klein groeiboekje bij het grote Groeiboek, de Bijbel. 

Elke week gaat het over iemand uit het eerste deel van 

die Bijbel, het Oude Testament. Elke dag kun je iets 

over die personen te weten komen: over de tijd waarin 

ze leefden, hun familie, hun werk en of ze God in hun 

leven kenden. Je kunt die mensen zien groeien.  

Soms de verkeerde kant op, soms steeds groter en 

steeds wijzer. 

9

= zelf opzoeken              = beantwoord de vraag 

 

= gebed              = een liedje zingen 

 

= opdracht maken
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Je bent begonnen aan een nieuw dagboek.  
Dit is waarschijnlijk de eerste bladzijde die je 
leest. In deze week gaat het ook over ‘de 
Eerste’. 

 
Vul de goede woorden in uit Openbaring 
22:13:  

Ik ben de …................... en de …............................,  
de ……........................ en de ……...........................,  
het …................................. en het …....................... 
Probeer het middelste stukje van deze tekst uit je 
hoofd te leren: ‘Ik ben de eerste en de laatste.’ 
 
De Here Jezus heeft gezegd dat hij de alfa en 
de omega is. Dit zijn de eerste en laatste letter 
van het Griekse alfabet: de Α en de Ω. Grieks 
is de taal waarin dit boek Openbaring is 
geschreven. God is de eerste geweest. Hij 
heeft de hemel en de aarde geschapen. Maar 
Hij zal een keer een einde maken aan deze 
schepping. Dan komt er een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde. Ook jou heeft God gescha-
pen. Hij kent jou vanaf het begin. Hij wil voor 
jou de eerste en de laatste zijn. 
 

God, U wilt de eerste en de laatste voor mij 
zijn. Wilt U mij helpen dat ik niet mezelf het 
belangrijkste vind, maar dat U dat voor mij 
bent?

In het eerste boek van de Bijbel staat hoe God 
de hemel en aarde maakte. 
Dit boek heet Genesis. Mozes, die later leider 
werd van het volk Israël, heeft dit boek 
geschreven. (In week 15 kun je meer over deze 
leider lezen.) Genesis betekent: ontstaan, oor-
sprong. God schiep de hemel en de aarde in 
zes dagen en Hij rustte op de zevende dag.  

 
 Weet jij op welke dagen God de verschillende 
dingen maakte? Als je hoofdstuk 1 van 
Genesis verder leest, kun je het vinden. Zet er 
een streep tussen. 

 
 

Eerste dag Het land en de zee 
Tweede dag De dieren en de mens 
Derde dag Het licht 
Vierde dag De zon, de maan en de sterren 
Vijfde dag De lucht en het water 
Zesde dag De vissen en de vogels 

 

week 1 de eerste

  OPENBARING     

22:13 

 

In het begin 
schiep God de 

hemel en de 
aarde.  

GENESIS 1:1

Dag 288 zondag maandag

10
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Je zit dinsdagmiddag in de klas en je hebt 
handvaardigheid. Van papiermaché heb je een 
prachtig werkstuk gemaakt. Als je naar de wc 
moet, vraag je aan je vriend of vriendin of hij 
of zij op je werkstuk wil passen. Als je terug 
komt, is heel je werkstuk kapot gemaakt. 
Hoe voel je je dan? ………………………………. 
God schiep de hemel en de aarde. Elke dag 
bekeek God wat Hij geschapen had. En God 
zag dat het goed was. God maakte de mens 
het laatst en vroeg hem om voor Zijn schep-
ping te zorgen. Jij vindt het niet fijn als jouw 
werkstuk kapot gemaakt wordt. Zo vindt God 
het ook erg als wij Zijn schepping kapot 
maken. Hij wil dat we er goed voor zorgen. 
 

Hoe kun je goed voor Gods schepping zorgen? 
Wanneer zorg je er slecht voor? Vul het hier-
onder in. 

Goed voor Gods schepping zorgen      Slecht voor Gods schepping zorgen 

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

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

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

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

 
Weet je de tekst nog van maandag? Ik ben 
......................................................................

Alles is door God geschapen. Dat hebben we 
maandag in Genesis gelezen. Maar waarom 
heeft God de schepping gemaakt? Dat kun je 
lezen in het Nieuwe Testament, in de brief aan 
de Kolossenzen hoofdstuk 1.  
 

Alles is ......... ........... en .......... ........... 
geschapen. 
 

God wil dat je voor Hem leeft. God wil dat we 
Hem eren en dat wij Hem gehoorzamen. Hij wil 
graag dat we een ‘vat zijn tot Zijn eer’. 
 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker. 
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer. 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker. 
Zo maak Ik jou een vat tot mijn eer. 
 
Kneed mij, Here God,  
ook als het soms wel eens pijn doet. 
Kneed mij, Here God,  
U weet precies hoe ik zijn moet. 
 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker. 
Zo ben ik in uw handen, o Heer. 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker. 
Zo maakt U mij een vat tot uw eer. 

God, de Heer, 
plaatste de mens 

in de tuin van 
Eden om die te 
bewerken en te 
onderhouden. 

GENESIS 2:15

KOLOSSENZEN 

1:16

dinsdag woensdag

11
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In zes dagen heeft God de hemel en de aarde 
geschapen. En weet je wat Hij op de zevende 
dag deed? Toen rustte God uit. Hij zag dat het 
goed was wat Hij gedaan had. God heeft ons 
ook een dag gegeven om even uit te rusten. 
Weet je waarom? God weet precies wat wij 

nodig hebben. Hij weet 
dat het goed voor ons is 

om af en toe uit te 
rusten. Daarom 
maakte Hij van die 
zevende dag een bij-
zondere dag. Hij 
zette deze dag 
apart van de 
andere: een hei-
lige dag. 
 

 
 
 

Mozes kreeg later in de woestijn de tien 
geboden van God. Daar stond ook iets in 
over de rustdag.  
Je mag het in de boekrol schrijven. Als je 
het niet precies weet, kun je het opzoeken 
in Exodus 20:8.

Weet je nog met welk doel God jou heeft 
geschapen? We dachten daar woensdag over 
na: ‘een vat tot zijn eer’. God wil dat je voor 
Hem leeft. God wil dat we Hem eren en dat 
wij Hem gehoorzamen.  
In de tekst van vandaag gaat het ook over eren. 
Eren, dat is God vertellen hoe knap en machtig 
Hij is, hoe groot. Dat mag jij ook doen. We 
hebben nagedacht over hoe God alles schiep. 
Hoe Hij de eerste is. Wat is God groot!  
 

 Welk woord staat zes keer in de puzzel? Er 
staan nog twaalf andere woorden uit het stuk-
je van vandaag in. Kun je ze vinden? 

 

week 1 de eerste 

Op de zevende 
dag was God 

klaar met alles 
wat hij gemaakt 

had, op de zeven-
de dag hield hij 

op met al zijn 
werk.  

GENESIS 2:2

Aan hem de eer 
in eeuwigheid! 

Amen.  
ROMEINEN 11:36B

donderdag vrijdag

12

n e n g a e n n n t

e t e r a e e e v a
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 Kleur de vakjes met de puntjes op de pagina 
hiernaast. 

Hieronder mag je aan God schrijven welke tekst je 
heel mooi vond. Kies maar een tekst die we deze 
week hebben gelezen.  
 
 
Here God,  
 
Dit hebt U deze week tegen mij gezegd en dat vond 
ik erg mooi. 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
 
Ik vond het mooi omdat.......................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
 
Van: 
.......................................................... 

 Ik ben de alfa en 
de omega, de 

eerste en de laat-
ste, het begin en 

het einde. 
OPENBARING 22:13

zaterdag

13
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In Genesis 2 kun je lezen hoe het er in het 
begin op de aarde uitzag. God had in Eden 
een tuin met allerlei bomen geschapen. Daar 
mocht de eerste mens Adam wonen. Het was 
er prachtig, het was een paradijs. De rivier die 
door het paradijs stroomde liep uit in vier zij-
rivieren. Deze zijrivieren heetten: Pison, 
Gichon, Tigris en Eufraat.  
God wees Adam twee bomen aan. Deze ston-
den in het midden van de tuin. Het waren bij-
zondere bomen. De één heette de boom van 
het leven, de ander de boom van de kennis 
van goed en kwaad. 
De Here God gaf onze eerste voorouder een 
gebod. Van alle bomen mocht hij eten, behalve 
van de boom van de kennis van goed en kwaad. 
Als Adam daarvan zou eten, zou hij sterven. 

 
We hebben gelezen hoe het er in het paradijs 
uitzag. Teken in het vierkant hieronder die                     

         mooie tuin.

Wordt er tegen jou wel eens gezegd dat je op 
iemand lijkt? Op je moeder misschien of op je 
broer? Je kunt aan de buitenkant op iemand 
lijken. Je hebt dan bijvoorbeeld allebei hetzelf-
de blonde haar. Dat is je uiterlijk. Je kunt ook 
van binnen op iemand lijken. Dan ben je bij-
voorbeeld nieuwsgierig van aard of van karak-
ter. Dat is je innerlijk. 

 
Vul eens in:  
Ik lijk op ..................……...........................…...  

Ons uiterlijk/innerlijk lijkt op elkaar. (Omcirkel het 
goede woord.)  
Dit hebben we hetzelfde: ........................................ 
............................................................................... 
 
Toen God de mens schiep, zei Hij: ‘Laten we 
mensen maken naar ons beeld.’ 
Wat bedoelde God daarmee? Ziet God er net 
zo uit als wij? Hebben wij hetzelfde uiterlijk 
als de Here God? Nee, God heeft geen 
lichaam zoals wij dat hebben. God is groot, 
machtig en heilig. 
Toch kun jij ook op God lijken. Als je dingen 
doet die bij Gods karakter horen. Bijvoorbeeld 
als jij liefdevol, geduldig, betrouwbaar en 
vriendelijk bent. God heeft ook jou geschapen 
naar Zijn beeld.  
Lijk jij op God? 

week 2 voorouders

GENESIS 1:26 In Eden, in het 
oosten, legde 

God, de Heer, 
een tuin aan en 
plaatste daar de 

mens die hij 
gevormd had. 

GENESIS 2:8

Dag 288 zondag maandag

14
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‘God heeft jullie zeker verboden om van de 
boom in de tuin te eten?’ Zo begint de slang 
in het paradijs de vrouw van Adam te verlei-
den. Eva luistert naar de pratende slang. Een 
vrucht die haar verstandig kan maken? Nou, 
dat wil Eva wel. Ze plukt wat vruchten en eet 
ervan. Ook Adam laat zij van de vruchten 
eten. Wat erg voor God! Hij hield zoveel van 
Adam en Eva. En nu 
luisteren ze niet naar 
Hem en wel naar de 
duivel, de leugenaar, 
de boze engel die in 
opstand is gekomen 
tegen God. Want hij 
is het die door de 
slang met Eva praat. De duivel probeert jou, 
net als je voorouders Adam en Eva, vaak ook 
te verleiden. Misschien zegt hij wel: ‘Plaag 
nou maar gewoon mee, iedereen doet het 
toch?’ of ‘Lees maar niet in je Bijbel, je bent 
nu toch te moe!’ 
Als de duivel jou probeert te verleiden, zeg 
dan maar tegen hem: ‘Nee duivel, ik luister 
niet naar jou, ik wil God gehoorzamen!’ Als je 
dat doet, ben je gelukkig te prijzen. Lees dat 
nog eens in het vers van vandaag. Je ontvangt 
dan het eeuwige leven. Dan ben je voor altijd 
bij God.

God wandelt door de tuin van Eden. Hij roept 
Adam. God verlangt ernaar om samen te zijn. 
In het paradijs was God heel dicht bij de eer-
ste mensen. Dat was fijn. God praatte tegen 
Adam en Eva. En Adam en Eva konden met 
God praten. Gisteren hebben we gelezen dat 
Adam en Eva naar de duivel luisterden. 
Daardoor veranderde alles. Het wás allemaal 
zo fijn in het paradijs. God wás zo heerlijk 
dichtbij. Maar nu konden Adam en Eva niet 
langer in de mooie tuin blijven. Ook wij 
wonen niet in het paradijs. God is niet meer 
zo dichtbij als toen bij Adam en Eva. Wel heeft 
Hij ons twee dingen gegeven waardoor wij 
contact kunnen hebben met God. Hij heeft 
ons Zijn Woord gegeven en een manier om 
met Hem te praten: bidden. 

 
Als je in de Bijbel leest, dan kun je God 
leren kennen. Kijk eens naar de tekst van 

vandaag. Wat leer je daarin over God? Dat Hij je 
……................... 
Als je bidt, dan kun je God prijzen, Hem bedan-
ken, vergeving vragen en bidden. Dat mag je nu 
ook doen. Bedenk wat je tegen Hem wilt zeggen. 
 
Eens zal God de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde maken en daar zal Hij weer net zo dicht 
bij de mensen zijn als in het paradijs.

Gelukkig te prij-
zen is de man die 
overeind blijft in 

de beproeving. 
Heeft hij de proef 

doorstaan, dan 
ontvangt hij het 
leven, de krans 

die God beloofd 
heeft aan wie 

hem liefhebben. 
JAKOBUS 1:12

God, de Heer, 
riep de mens: 

‘Waar ben je?’ 
GENESIS 3:9

dinsdag woensdag

15
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Kijk eens naar de plaatjes hiernaast. Op het 
bovenste plaatje zie je een grote kloof tussen 
de mens en God. Die scheiding is er gekomen 
sinds de zonde van onze over-over-over-over-
enz.-grootouders in het paradijs. God zegt dat 
Hij een rechtvaardig God is. God kan niet net 
doen alsof er niets gebeurd is. Bij zonde hoort 
straf. En de straf op de zonde is dat we niet bij 
God kunnen horen. Er is een grote kloof. 
In de bijbeltekst van vandaag kun je dat ook 
lezen. Alle mensen zullen sterven door wat er 
in het paradijs gebeurd is. 
De tekst is gelukkig nog niet afgelopen. Hij 
gaat verder. Er is Iemand gekomen. Iemand 
die een brug wilde zijn over de kloof. Kijk 
maar naar het tweede plaatje. De mensen 
kunnen weer bij God horen. Waarom? Er ligt 
een kruis over de kloof. Op Golgota heeft 
Gods eigen Zoon Jezus de straf gedragen die 
wij met onze voorouders hadden verdiend. 
Eigenlijk staat de hele Bijbel vol over die brug 
die Jezus wil zijn. 
 

Wat een God, wat een God,  
die zo aan ons dacht.  
Hij heeft dwars door de dood,  
het leven gebracht  
en ik weet: Hij maakte mij vrij!

week 2 voorouders

Want zoals alle 
mensen door hun 

verbondenheid 
met Adam zullen 
sterven, zo zullen 

ook allen door 
hun verbonden-

heid met Christus 
herleven.  

1 KORINTIËRS 15:22

donderdag

16
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Jezus kwam naar de aarde om het weer goed 
te maken tussen God en de mens. Dit had 
God al heel lang geleden beloofd. In het para-
dijs al. Die belofte gaf Hij toen Hij de duivel 
strafte. Het was de allereerste belofte die God 
aan de mensen deed: een moeder van alle 
latere beloften. Lees de tekst van vandaag nog 
maar een keer. Het is best een moeilijke tekst. 
Ik zal het in stukjes uitleggen. 
- Vijandschap zal er zijn tussen jou en de 
vrouw. Dit betekent dat er altijd ruzie zal zijn 
tussen mensen die naar God luisteren en 
mensen die naar de duivel luisteren.  
- Zij zullen jouw kop vertrappen. Als je de kop 
van een slang vertrapt, is de slang dood. Hij 
kan dan niets meer doen. Hij kan zijn gif niet 
meer gebruiken om iemand te doden. Dit zal 
ook gebeuren met de duivel. Christus heeft 
hem al overwonnen. Straks is de duivel hele-
maal uitgeschakeld.  
- Jij zult hen in de hiel bijten. Tot die tijd heeft 
de duivel nog wat macht. Hij doet mensen die 
Jezus volgen pijn. Ook vandaag zijn er christe-
nen die worden vervolgd omdat ze in Jezus 
geloven. Zij hebben één grote troost. Jezus 
heeft de duivel al overwonnen. Wil je meer 
weten over de vervolgde christenen, surf dan 
naar: www.opendoors.nl 

Gisteren lazen we de ‘moederbelofte’. God 
beloofde de allereerste mensen Adam en Eva 
dat de duivel verslagen zou worden. God 
beloofde dat de mensen dan weer bij Hem 
kunnen horen. In de Bijbel staan nog veel 
meer beloften. Ook voor jou, hun achter-ach-
ter-achter-achter-zoveelste kleinkind.  

 
Maak de alfabetpuzzel. Schrijf onder de  
cijfers de goede letters en lees de belofte van   

         God voor jou. 
 
23 – 9 – 5   13 – 9 – 10            
 
26 – 15 – 5 – 11 – 5 –14 
 
26 – 21 – 12 – 12 – 5 – 14        
 
13 – 25   
 
22 – 9 – 14 – 4 – 5 – 14  
 

Lees Spreuken 8:17b en je weet of je de puzzel 
goed hebt gemaakt.

‘Vijandschap zal 
er zijn tussen jou 

en de vrouw,  
tussen al jullie  

nakomelingen: 
zij zullen jouw 

kop vertrappen, 
jij zult hen in de 

hiel bijten.’  
GENESIS 3:15

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a = 1 
b = 2 
c = 3 
d = 4 
enz.

vrijdag zaterdag
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Wat hoort bij wie en wat bij allebei? 
 

Vader heet Adam 

Moeder heet Eva  

Herder 

Hield van God 

Boer 

Hield niet van God  

 
Adam en Eva krijgen een zoon van God. Ze 
noemen hem Kaïn. Later krijgen ze nog een 
zoon, een broer voor Kaïn. Hij krijgt de naam 
Abel. De broers worden groot. Kaïn wordt 
boer en Abel herder. Op een dag brengen ze 
allebei een offer. Kaïn brengt een offer van wat 
hij heeft geoogst. Graan van het land. Abel 
offert een schaap van zijn kudde. En dan staat 
er in de Bijbel dit achter: God neemt het offer 
van Abel aan, maar het offer van Kaïn niet. 
Later schrijft iemand dat nog eens over deze 
twee broers: ‘Door zijn geloof heeft Abel God 
een offer gebracht dat beter was dan dat van 
Kaïn’ (Hebreeërs 11:4). Hoe kwam dat? 
Morgen en overmorgen denken we daar ver-
der over na. 

Kaïn en Abel brachten allebei een offer. Door 
een offer te brengen kon je God danken.  
God is blij met het dankoffer van Abel. Hij 
neemt Abels offer aan. Maar het offer van 
Kaïn neemt God niet 
aan. De Bijbel vertelt 
niet waarom God het 
offer van de ene 
broer, Abel, aan-
neemt en dat van de 
andere broer, van 
Kaïn, afwees. 
Misschien gaf Kaïn 
niet op de goede 
manier. God wil dat 
we met een blij hart 
geven. Het kan ook 
zijn dat Kaïn niet 
gehoorzaam was aan 
God.  
Dit verhaal staat in 
de Bijbel, zodat wij 
er ook iets van kun-
nen leren. 
 

Bekijk de plaatjes en lees wat er onder 
staat, dan kun je zien en lezen wat wij 

ervan kunnen leren. 

week 3 broers

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENISIS 4:1-4

Aan het offer van 
Abel besteedde 

de Heer  
aandacht, maar 

aan dat van  
Kaïn niet.  
GENESIS 4:4B

Dag 288 zondag maandag
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Wij moeten God 
gehoorzamen. 
Hij heeft in Zijn Woord 
geschreven hoe wij 
moeten leven.

Als wij iets geven 
van onszelf  
moeten wij dat 
met een blij  
hart doen.
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Hoe reageer jij als iemand tegen je zegt dat 
je iets fout hebt gedaan? 

 
n Ik probeer het weer goed te maken. 
n Ik word boos. 
n Ik blijf zeggen dat het niet waar is. 
n Anders, namelijk: Ik .................................. 

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

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

.................................................................. 
 
Kaïn is boos. Hij vindt het niet eerlijk dat God 
zijn offer heeft afgewezen. Zijn gezicht staat 
boos van woede. God praat met Kaïn. Want 
God wil dat het weer goed gemaakt wordt. Hij 
wil dat Kaïn stopt met het doen en denken van 
verkeerde dingen. Maar Kaïn blijft boos. Hij 
luistert niet.  
Als jij een fout maakt, doe dan niet zo dom als 
Kaïn. Ga liever met al je fouten naar God toe. 
God wil jou helpen. 

God waarschuwt Kaïn tegen de zonde. Want 
de zonde kan alles kapot maken. God zegt 
tegen Kaïn: ‘Je moet het de baas zien te wor-
den.’  

 
Misschien hebben jullie thuis wel lucifers. 
Vraag aan je ouders of ze samen met jou 

het volgende willen doen. 
Steek een lucifer aan en laat hem zover mogelijk 
zwart worden. Steek nog een lucifer aan en blaas 
hem zo snel mogelijk uit. 
Leg de twee stokjes naast elkaar. 
 
Als je de lucifer niet snel uitblaast, dan wordt 
het hele stokje zwart. Weet je waar dat ook zo 
mee is? Met de zonde! Als je iets verkeerd 
doet en je stopt er niet mee, dan wordt het 
steeds donkerder in je hart. Net als bij Kaïn. 
Daarom moet je alle dingen die je verkeerd 
doet steeds aan God vertellen. Als je spijt 
hebt, wil God jou vergeven. Als God je zonden 
vergeeft, dan is al het zwarte weer weg.  
 

Vraag God vanavond voordat je gaat sla-
pen om vergeving. Waarvoor heb jij verge-
ving nodig, denk je? 

‘Waarom ben je 
kwaad?’ vroeg de 
Heer. ‘Waarom is 

je gezicht  
vertrokken?’  

GENESIS 4:6 

Als je goed  
handelt, kun je 
mij recht in de 

ogen kijken. 
Maar als je dat 

niet doet, ligt de 
zonde als een 

roofdier voor de 
deur. Het kwaad 

zal je voortdurend 
bedreigen, maar 

jij moet het de 
baas zien te  

worden.  
GENESIS 4:7

dinsdag woensdag
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Heb jij een broer of broertjes? Schrijf de 
namen op. ................................................. 

Heb jij een zusje of zussen? Schrijf hier de 
namen 
op. ..................................................................... 
 
God vraagt aan Kaïn waar zijn broer Abel is. 
Dan antwoordt Kaïn: ‘Ben ik mijn broeders 
hoeder?’ Hij bedoelt: ‘Moet ik soms op hem 
passen? Moet ik voor hem zorgen?’ Kaïn wist 
heel goed wat hij had gedaan. Hij had zijn 
broer gedood. God wist het ook. Maar Hij 
vraagt het aan Kaïn: ‘Waar is je broer?’ God 
vindt het belangrijk dat we elkaar liefhebben. 
Dat we goed voor onze broers en zussen zor-
gen. Lees de tekst van vandaag nog maar een 
keer. God belooft iets heel moois aan broers 
en zussen die elkaar liefhebben.   
 
In de berijmde Psalm 133 vers 1a en 3 kun je het 
nog eens lezen. Zing het maar: 
 
Ai ziet, hoe goed, hoe lief ’lijk is ’t dat zonen 
van ’t zelfde huis als broeders samenwonen, 
daar ’t liefdevuur niet wordt verdoofd. 
 
Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen: 
daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkre-
gen en ’t leven tot in eeuwigheid. 

In hoofdstuk 11 van de brief aan de Hebreeërs 
in het Nieuwe Testament worden allemaal 
namen genoemd van mensen die geloofden. 
De eerste naam die genoemd wordt is van 
Abel: ‘Door zijn geloof heeft Abel God een 
offer gebracht dat beter was dan dat van Kaïn.’  
 

Geloven, wat betekent dat precies? 
Hieronder staat het. Je mag de letters mooi 
inkleuren. 

 

 
Als je gelooft, dan weet je zeker dat God er is. 
Dat Hij voor je zorgt. Dat Hij je helpt. Dat Hij 
je zonden vergeeft. Geloof jij ook?

week 3 broers

Wat goed is het, 
wat heerlijk, in 

eendracht bij 
elkaar te wonen. 

Daar, vanuit 
Sion, zorgt de 
Heer voor een 

gelukkig leven. 
PSALM 133:1 EN 4 

 

Door zijn geloof 
heeft Abel God 

een offer 
gebracht dat 

beter was dan 
dat van Kaïn. 

HEBREEËRS 11:4

donderdag vrijdag
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   Geloven 
        = 
Ik weet het 

 zeker!

Het is 

echt 
waar.
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Weet je nog wat geloven betekent? ‘Ik weet het 
zeker! Het is echt waar.’ 
Na de naam van Abel worden er in hoofdstuk 
11 van de brief aan de Hebreeërs nog veel 
meer namen genoemd. Misschien ken je ze 
wel. 
 

 
 Hieronder zie je namen staan. Rechts zie 

je wat deze mensen deden. 
Zet strepen tussen de personen en wat ze door 
het geloof deden. 

 
 

HEBREEËRS 11:2

zaterdag  
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• Ouders van Mozes 
 
• Volk Israël 
 
• Rachab 
 
• Abraham 
 
• Noach

• Bouwde in geloof een ark waardoor hij en 
zijn familie werden gered. 

 
• Door zijn geloof luisterde hij naar God en 

verliet hij zijn land om te gaan naar het land 
dat God hem wijzen zou. 

 
• Uit geloof hielden ze hun zoontje drie 

maanden verborgen. 
 
• Uit geloof zijn ze 

door de Rode Zee 
getrokken als over 
droog land. 

 
• Zorgde voor de  

spionnen van 
Israël.
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