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de Bijbel een saai boek? 
Echt niet! Weet je dat er aller-
lei geheimen in de Bijbel 
staan? Je leest over geheime 
codes, spionnen, raadsels en 
complotten. 
Het allerspannendste verhaal 
gaat over iemand die een 
supergeheime missie moet 
uitvoeren. Een missie waar-
bij het voortbestaan van de 
mensheid op het spel staat ... 
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Een geheime code

Wist je dat ze in de tijd van de Bijbel 
ook al geheime codes gebruikten? 
David weet zeker dat koning Saul hem 
wil doden. Zijn vriend Jonatan belooft 
op onderzoek uit te gaan. 
David verstopt zich buiten de stad, en 
wacht daar tot Jonatan terugkomt. Jo-
natan zal terugkomen om zogenaamd 
te gaan oefenen met boogschieten. Hij 
zal drie pijlen afschieten. Als er geen 
gevaar is, zal hij tegen zijn knechtje 

roepen: ‘Dichterbij!’ Als er wél gevaar 
is, zal hij roepen: ‘Verder weg!’ 
Na een hele nacht wachten hoort Da-
vid zijn vriend eindelijk aankomen. Hij 
ziet vanuit zijn schuilplaats hoe Jona-
tan de boog pakt en een pijl aanlegt. 
De spanning is bijna niet meer te dra-
gen … Hoe ver gaat Jonatan schieten? 
Kan David vanavond veilig terug naar 
huis? Of is hij vanaf vandaag vogelvrij? 

Mijn hamster heeft 
zijn pootje gebroken =

We hebben geen 
huiswerk voor tekenen =

Lezen: 
1 Samuel 20:35-42

de dobbelstenen zijn geworpen!
 Jean heeft een mooie snor! 

Wat zou je denken als jij dat op de radio zou horen? 
Het zijn rare berichtjes. Onzinberichtjes. Maar in de 
Tweede Wereldoorlog gebruikten mensen uit het verzet 
dit soort zinnen. Het waren geheime codes waarmee ze 
hun vrienden lieten weten dat er een voedseldropping 
zou plaatsvinden, of dat er een brug opgeblazen zou 
worden. 
Codes zijn ook handig als je een geheime club hebt. Of 
als je iets moet zeggen wat de meester of juf niet mag 
weten. Bedenk zelf een betekenis voor:
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Spionnen in de stad
Twee onbekende buitenlandse mannen rennen jullie 
tuin binnen en kloppen op de achterdeur. ‘Help ons!’ 
zegt de grootste (die er nogal gemeen uitziet). 
‘Wie wiln joen laand vereuvern, moar wie hebm eem 
een schoelplek neudig.’
Wat doet je moeder?

 Ze valt flauw.
 Ze doet snel de deur op slot en belt 112. 
 Ze laat ze binnen en wijst ze een verstopplek.

Rachab laat twee onbekende mannen 
binnen. Spionnen zijn het. Israëlische 
spionnen. Rachab heeft al veel ge-
hoord over de Israëlieten. Die zijn 
sterk en gevaarlijk, want ze heb-
ben een heel machtige God. Ze 
heeft gehoord dat de Israëlieten van 
plan zijn haar stad te veroveren, en 
dat ze haar land willen bezetten. 
Rachab zou de burgemeester en de 
politie en het leger moeten waarschu-

wen. Maar dat doet ze niet. Ze helpt de 
mannen aan een schuilplaats. En als er 
soldaten aan de deur komen, zegt ze: 
‘Ja, klopt, ze zijn hier geweest, maar ze 
zijn al weer vertrokken. Snel, die kant 
op, dan kunnen jullie ze nog inhalen!’ 
En daarna helpt ze de spionnen om 
te ontsnappen. Maar eerst laat ze hen 
één ding beloven: als jullie de stad 
innemen – spaar mij en mijn familie 
dan. 

Wat vind jij, 
is Rachab een verrader? 

Lezen: 
Jozua 2

dag 
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Raadsel

In de tijd van de Bijbel hielden de men-
sen ook van raadsels. Dat is natuurlijk
niet zo vreemd. Want wat moet je 
doen als je geen boeken hebt, en geen
tv én geen computerspelletjes? 
Simson bedenkt op zijn trouwfeest 
een lastig raadsel. Zijn gasten mogen 
proberen het op te lossen. En als ze 
binnen een week het goede antwoord 
weten, krijgen ze een prijs: nieuwe 
kleren. Als ze er níét achter komen, 
moeten ze hem dertig boxershorts, 
dertig shirts en dertig broeken geven.  
Simson denkt dat hij al gewonnen 
heeft, want wie weet nou het ant-
woord op dit raadsel:  

Het is sterk en het verslindt altijd,
nu biedt het een maal van zoetigheid.

Er zal toch niemand op het idee komen 
dat Simson een leeuw heeft gedood, 
en dat hij ontdekte dat er in de dode 
leeuw een bijenzwerm is gaan wonen 
en dat de leeuw nu dus vol met ho-
ning zit? 
En tóch komen Simsons vrienden er-
achter. Rara, hoe kan dat?

Lezen: 
Rechters 14:5-20

Een slak zit onder in een 
20 meter diepe put. Elke 
dag klimt hij 5 meter, maar
elke nacht zakt hij weer 
4 meter naar beneden. 
Hoeveel dagen doet de slak 
erover om uit de put te 
komen? 

Kun je zes vakjes 
inkleuren zoónder 
dat je er drie op 
een rij hebt?

dag 
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Niet te vertrouwen!
Als een vriend mij een geheim vertelt, dan

 vertel ik het meteen door aan 
  mijn andere vrienden. Lachen!
 praat ik daar met niemand over. 

  Een geheim is bij mij veilig. 
 vertel ik het alleen door als hij 

  in gevaar is.

Simson heeft een geheim. Hij is de 
sterkste man van de wereld. Maar dat 
is hij niet omdat hij zo hard traint. Dat 
is hij omdat God hem kracht geeft. 
Simson is een nazireeër. Dat is iemand 
die bij God in dienst staat. Een na-
zireeër mag geen wijn drinken, en hij 
mag zijn haar niet laten knippen. 
 
Simson woont samen met het liefste 
en mooiste meisje van de hele wereld. 
Hij is helemaal gek op haar. Het is al-
leen wel irritant dat ze altijd zo zeurt. 
Dat ze per se wil weten hoe het komt 
dat hij zo sterk is. Ze blijft er maar naar 
vragen. En het vervelende is dat ze be-

gint te huilen als hij de waarheid niet 
zegt. 
Is Simson nou zo dom? Snapt hij echt 
niet dat zijn vriendin niet te vertrou-
wen is? Dat ze helemaal niet van hem 
houdt, maar dat ze een spion is die 
probeert erachter te komen wat zijn 
geheim is? 
De sterkste man van de wereld kan niet 
tegen een vrouw op. Je ziet dat hij het 
zichzelf steeds moeilijker maakt. En je 
zou wel tegen hem willen roepen: ‘Zeg 
het niet! Ze is niet te vertrouwen! Zet 
haar de deur uit!’

Kun je een voorbeeld geven 
van een geheim dat je door 

zou moeten vertellen?

Wie zou jij in vertrouwen 
durven nemen?

 Zou jij erin zijn getrapt 
als je Simson was?

Lezen: 
Rechters 16:4-22
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Levend standbeeld
Hoe verdien jij geld op Koningsdag?

 Ik verkoop oude spullen!
 Ik bespeel een instrument.
 Zucht. Ik verdien nooit geld op Koningsdag. 

Ezechiël is een profeet die van God 
als levend standbeeld verkleed moet 
gaan. Niet maar een middagje of een 
dag, nee, meer dan een jaar! Hij moet 
gaan liggen in een soort zelfgebouwd 
Madurodam, en hij mag helemaal 
niets zeggen. Hij ligt bewegingloos, 
vastgebonden, zijn ogen strak gericht 
op één punt. Als mensen blijven staan 
om te kijken, ontdekken ze waar hij 
naar kijkt. 

Hé, dat lijkt Jeruzalem wel! 
Dat is grappig! Maar – maar … Het lijkt 
wel of de stad wordt belegerd door 
vijanden! Kijk daar, een legerkamp, en 
stormrammen, en heuvels waarvan-
daan je zomaar de stad kunt beschie-
ten. 
Hé, Ezechiël, wat bedoel je daarmee? 
Ezechiël zegt niets. De mensen moe-
ten het helemaal zelf verzinnen. 

Wat denk jij dat Ezechiel 
de mensen duidelijk moet 

maken?
Lezen: 

Ezechiël 4:1-8

Verdien je geen geld? Ga dan de volgende keer 
als levend standbeeld. Daar kun je veel geld 
mee verdienen, en het is niet moeilijk. Je 
kunt op internet opzoeken hoe je dat doet. 

Typ in:  tinyurl.com/levendstandbeeld

dag 
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gedachten lezen 
Kun jij gedachten lezen? Je kunt het uitproberen met een goeie vriend of met je broer of zus. Ga allebei aan een andere kant van de kamer zitten. Concentreer je goed. En schrijf een letter op uit het alfabet. Hebben jullie dezelfde letter opgeschreven? Doe dit proefje een paar keer. 
Conclusie: Ik ben  supergoed  goed  matig  slecht in gedachten lezen! 

God kent mij helemaal, zegt David. 
God weet wat ik wil zeggen. Hij weet 
zelfs precies wat ik denk. Al mijn ge-
dachten kent hij. 
Is dat niet een beetje eng? Stel je voor 
dat je vader of moeder of je juf of 
meester precies zou weten wat je al-
lemaal denkt. Sommige dingen zeg je 
toch liever niet hardop. Als je jaloers 
bent bijvoorbeeld, of als je iets ge-
meens denkt. 
En God weet alles? Alles wat je denkt? 
Alles wat je gaat zeggen, al vóór je het 
gezegd hebt? Zelfs iets wat je geheim 
wilt houden? 

God kent jou helemaal. Hij kent je nog 
beter dan je jezelf kent. Maar je hoeft 
niet bang te zijn. Want hij begrijpt je. 
Hij schrikt niet van jouw gedachten. 
Hij houdt van je, meer dan iemand op 
de hele wereld van je houdt. Nog meer 
dan je eigen vader en moeder. 
Hij heeft alles voor jou over. En hij zorgt 
voor je. God is jouw persoonlijke body-
guard. Hij is bij je, en hij beschermt,
altijd. Je bent nooit alleen. 

Hoe zou je het vinden als 
iemand echt je gedachten 

zou kunnen lezen?

Lezen: 
Psalm 139:1-6

dag 

06



Nachtkijker
Spionnen en mariniers die in het donker moeten werk-
en, hebben speciale verrekijkers waarmee ze in het 
donker kunnen kijken. Een nachtzichtkijker maakt 
gebruik van het kleine beetje licht dat er nog in de 
lucht is. Het licht van de maan of sterren bijvoor-
beeld. Dat wordt versterkt zodat je een goed beeld 
hebt. Ook al is het pikdonker, met behulp van zo’n 
kijker kun je precies zien of er iemand beweegt. Dat 
is natuurlijk handig als je op een missie gaat. Geen 
verdacht persoon ontsnapt aan je aandacht.
Zo’n nachtkijker werkt alleen in het open veld. Je 
kunt er niet mee door muren heen kijken. Maar dat 
proberen ze te veranderen. Met behulp van radio-
signalen kun je mensen zelfs volgen door muren heen.

Duizenden jaren vóór de nachtkijker 
en de door-muren-heen-kijker worden 
uitgevonden, heeft David het er al 
over. ‘U ziet mij ook in het donker’, zegt 
hij tegen God. ‘U ziet mij als ik in mijn 
bed lig. U kijkt dwars door mijn muren 
heen. En ook al zijn de lichten uit, voor 
u is de nacht net zo licht als de dag. 
U bent er zelfs in het donker van de 
dood.’

God is geen spion die dag en nacht 
in de gaten houdt of jij misschien iets 
verdachts doet. God is ook geen mili-
tair die je wil uitschakelen. God is je 
Vader. Hij ziet je in de nacht, als je wak-
ker schrikt uit een enge droom. Hij ziet 
je oma die in het ziekenhuis ligt. Hij 
ziet de bootvluchtelingen die midden 
in de nacht de zee oversteken. Niets en 
niemand ontsnapt aan zijn aandacht. 
Je hoeft niet bang te zijn. Niet over-
dag, niet in het donker. God ziet je. Hij 
is bij je, hij waakt over je. Je kunt rustig 
slapen. 

Lezen: 
Psalm 139:7-12
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Een complot is een geheime 
afspraak om met z’n allen 
iemand te pakken te nemen. 
Je kunt bijvoorbeeld met 
de hele klas in het com-
plot zitten om de juf te 
verrassen voor haar ver-
jaardag. Dat is een leuk 
complot. 
Maar er zijn ook andere 
complotten. In de oorlog 
werden complotten gesmeed 
om Hitler te doden. Op 20 
juli 1944 lukte dat bijna. 
Een man had een tas met een 
grote bom erin vlak bij 
Hitler neergezet. De bom 
ging af, en het werd een 
grote explosie. Maar Hit-
ler overleefde het: iemand 
had vlak daarvoor de tas 
met de bom erin een eind 
weggeschopt omdat hij in de 
weg stond ... 

In de Bijbel lees je ook over zo’n com-
plot. Een complot tegen twee heel 
slechte koningen: Achazja en Joram. 
Jehu, de legeraanvoerder, gaat het in 
het geheim uitvoeren …
Koning Achazja is op ziekenbezoek bij 
zijn neef, koning Joram. Een van de 
wachters van het paleis ontdekt vanaf 
de uitkijktoren dat er in de verte een 
stoet met paarden en ruiters aankomt. 
Wie zouden dat zijn? Een paar sol-
daten gaan op onderzoek uit, maar ze 
komen niet terug. Achazja en Joram 
besluiten zelf maar eens een kijkje te 
nemen. Allebei pakken ze hun eigen 
paard-en-wagen. 
Hé! Het is Jehu!
‘Alles oké?’ vraagt koning Joram aan 
Jehu. 
‘Hoe kan alles oké zijn zolang jullie zul-
ke slechte dingen doen?’ roept Jehu. 
Joram schrikt. Hij draait de wagen, zo 
snel hij kan. ‘Verraad!’ roept hij naar 
zijn neef. 
Hoe gaat dit aflopen? 

Een complot

Lezen: 
2 Koningen 9:14-24
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