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Inleiding
Ga je met me mee? Dan gaan we samen op reis! We reizen langs eeuwenoude 

paden en vertrouwde gezichten. Maar het is ook een reis vol nieuwe ontdekkingen. 

Onderweg leer je steeds meer over de Heere God, en Zijn grote plan met de wereld. 

En je maakt kennis met het volk waar Hij zoveel van houdt, het volk Israël. De reis 

is niet altijd makkelijk. Maar het uitzicht is prachtig!

De verhalen in deze gezinsbijbel zijn gericht op kinderen van ongeveer 

6 tot 11 jaar. Bij elk verhaal staan suggesties om samen over door te pra-

ten. De rode draadkaders naast de verhalen geven oudere kinderen meer 

verdieping en laten zien hoe alle geschiedenissen deel uitmaken van het 

grote plan van God. De kerntekst, die de centrale gedachte van het ver-

haal weergeeft, kan door de kinderen worden opgezocht en voorgelezen. 

Zo leren ze hun weg vinden in de ‘echte’ Bijbel. Voor deze teksten is de 

Herziene Statenvertaling gebruikt. 

De opzet van deze kinderbijbel is dat kinderen ontdekken wat de grote 

lijn is die door alle geschiedenissen heenloopt: Gods plan met Israël en de 

wereld. De verhalen staan daarom in chronologische volgorde, die soms 

afwijkt van de volgorde waarin de Bijbelboeken staan. Boven de verhalen 

staan de Bijbelgedeelten waarop het verhaal is gebaseerd.
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Deze gezinsbijbel is een initiatief van stichting Israël en de Bijbel. Onze 

doelstelling is het wereldwijd verspreiden van Bijbels onder het Joodse 

volk. Daarnaast geven we Bijbelonderwijs en voorlichting in kerken en 

op scholen. Zo willen we vanuit Gods Woord mensen bekend maken met 

onze hemelse Vader, en met het volk waar Hij zoveel liefde voor heeft. 

We bidden dat deze gezinsbijbel tot zegen mag zijn voor ieder die hem 

leest en dat veel kinderharten geraakt mogen worden door de liefde van 

onze God, de machtige van Israël.
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De Bijbel
Thora
De eerste vijf boeken van de Bijbel heten samen de Thora. De schrijver is 

Mozes. De Thora begint bij de schepping van de wereld en eindigt als het 

volk Israël aan de grens van het beloofde land staat. Dat is een geschie-

denis van meer dan 2500 jaar! De Thora wordt ook wel ‘de wet’ genoemd. 

Profeten
Een groot deel van de Bijbel is geschreven door profeten. Profeten zijn 

mannen die boodschappen van God doorgaven aan het volk Israël. Vaak 

ging dat over wat ze moesten doen. Bijvoorbeeld de afgoden wegdoen 

en God weer gaan gehoorzamen. God waarschuwde Zijn volk door de 

profeten voor wat er zou gebeuren als ze verkeerde dingen bleven doen. 

Maar ze vertelden ook over wat er in de toekomst zou gaan gebeu-

ren. Veel profetieën zijn al uitgekomen, of zoals de Bijbel dat 

noemt ‘vervuld’, bijvoorbeeld de ballingschap (versprei-

ding) van het Joodse volk over de wereld en de komst 

van de Messias. Maar er zijn ook profetieën die 

nog moeten uitkomen. Ben je ook zo 

benieuwd wat er in de toekomst 

gaat gebeuren? Let dan goed 

op, want we gaan het in dit 

boek samen ontdekken!
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Geschriften
Alle andere Bijbelboeken in het Oude Testament noemen we de geschrif-

ten. Deze boeken vertellen de geschiedenis van het Joodse volk, maar in 

de Bijbel vinden we ook liederen, poëzie en zelfs een liefdesbrief!

Het Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament begint met vier levensbeschrijvingen van de Heere 

Jezus. Vier mannen schrijven over wat Hij heeft gezegd en gedaan toen 

Hij op aarde leefde. Het boek Handelingen vertelt hoe Zijn leer lingen het 

goede nieuws vanuit Jeruzalem over de hele aarde verspreidden. 14 brieven 

van Paulus en 7 andere kleine brieven gaan over wie de Heere Jezus is, hoe 

je als volgeling van Jezus leeft en wat Gods plan is met het volk Israël, de 

gemeente en de wereld. Het laatste Bijbelboek Openbaring laat iets zien 

van de hemel en vertelt wat er in de toekomst gaat gebeuren.

De Bijbelschrijvers
God gebruikte ongeveer 40 verschillende mannen om de Bijbel te 

schrijven. En ze waren allemaal Joods! Maar ze leefden wel in verschil-

lende tijden, culturen en omstandigheden. We kennen Jozua de generaal, 

Samuël de profeet, Salomo de koning, Amos de herder, Nehemia de lakei, 

Daniël de eerste minister, Petrus de visser, Lukas de arts, Mattheüs die eerst 

belastinginspecteur was en Paulus de vroegere rabbijn. Mozes schreef in 

de woestijn, Jeremia in een kerker, David in de heuvels, Paulus deels in de 

gevangenis, Lukas op reis en Jozua op het slagveld. Salomo was verliefd, 

Jeremia vaak verdrietig en Johannes onder de indruk van wat de Heere 

hem liet zien. Zoveel verschillende mensen, en toch klopt alles met elkaar! 
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Het begin
Genesis 1-2

Helemaal in het begin was het stil en donker. Er was geen zon, er 

waren geen bloemen. Geen vogels, geen vissen, geen mensen. 

Nee, er was zelfs geen licht! Was er dan écht helemaal niets? Niets en 

niemand? Jawel, God was er! En God maakte de hemel en de aarde. Hij 

maakte alles wat er op aarde is in zes dagen:

13



Dag 1Dag 1

Dag 2Dag 2

Dag 3Dag 3

Licht, dag en nacht

De lucht 

Scheiding tussen 
droog land en water, 

planten en bomen

Zon, maan  
en sterren



Dag 4Dag 4

Dag 5Dag 5

Dag 6Dag 6

De lucht 

Zon, maan  
en sterren

Vissen en  
vogels

Landdieren en...



16



De aarde is klaar. Er is licht, er 

groeien mooie planten, in de 

lucht kwetteren vogels en in de 

zee zwemmen allerlei vissen. De 

aarde is vol dieren en in de lucht 

twinkelen de sterren in de nacht. 

En toch mist er nog iets. Iets héél 

belangrijks. Er is nog niemand 

om voor de planten en de dieren 

te zorgen. Dan spreekt God en 

zegt: ‘Laat Ons mensen maken. 

Mensen die op Ons lijken.’ En zo 

gebeurt het. God maakt de eerste 

mens: Adam. De mens is anders 

dan al het andere wat God heeft 

gemaakt. God maakt hem uit het 

stof van de aarde en blaast Zelf 

Zijn eigen levensadem in zijn 

neus! Adam mag alle dieren na-

men geven. Maar als Adam ziet dat er van alle dieren twee zijn; een man-

netje en een vrouwtje, vindt hij niemand die bij hem past. God laat een 

diepe slaap over Adam komen. En terwijl Adam slaapt, neemt Hij een 

rib uit zijn zij en maakt daarvan een vrouw voor Adam: Eva. Als Adam 

zijn ogen opendoet kan hij ze bijna niet geloven. Wat is ze mooi! En zo 

lief! Ze houden meteen van elkaar. God zegent hen en geeft hun een op-

dracht: ‘Krijg veel kinderen, zodat overal op aarde mensen zullen 

Als God de mens schept, zegt Hij: 
‘Laat Ons mensen maken.’ Wat zou 
dat betekenen? Lees maar eens wat 
er in Kolossenzen 1: 15-17 staat: ‘Hij is 
het Beeld van de onzichtbare God, de 
Eerstgeborene van heel de schepping. 

Want door Hem zijn alle dingen 
geschapen die in de hemelen en die 
op de aarde zijn, die zichtbaar en die 
onzichtbaar zijn: tronen, heerschap-

pijen, overheden of machten; alle 
dingen zijn door Hem en voor Hem 
geschapen. Hij is vóór alle dingen, 

en alle dingen bestaan tezamen door 
Hem.’ Over Wie zou dit gaan denk je? 

We gaan in dit boek nog veel meer 
over deze Persoon leren. 

Messias
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wonen. Regeer over de vissen 

in de zee, over de vogels in de 

lucht en over alle dieren die 

op aarde rondkruipen.’ God 

maakt een prachtige tuin, die Hij 

de tuin van Eden noemt. In deze 

tuin mogen Adam en Eva wo-

nen. Ze mogen de tuin bewerken 

en onderhouden, en eten van de 

heerlijke vruchten die er groeien. 

Nu is Gods schepping écht af. In zes dagen heeft God alles gemaakt, en 

het is prachtig. Op de zevende dag rust God en geniet Hij van alles wat 

Hij heeft gemaakt. Het is helemaal goed.

  Kerntekst
Genesis 1:26

‘God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; 

en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, 

over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over 

de aarde kruipen!’ 

  Om over te praten 
Welke opdracht gaf God aan de mensen toen hij hen had geschapen? 

Kun je in je eigen woorden zeggen wat dat betekent? Wat bijzonder was 

het dat de mensen koning mochten zijn over alles wat God gemaakt had!

God maakte de mens om namens 
Hem te regeren over de schepping. 

Hij mocht heersen over alles wat op 
aarde leefde. God maakte de mensen 

naar Zijn beeld, zodat ze op Hem 
zouden lijken. Bijzonder hè?

Koning en Koninkrijk
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Ongehoorzaam
Genesis 3

Wat een prachtig leven hadden Adam en Eva gekregen. Ze woonden 

in een tuin vol dieren, bloemen en bomen. Aan de bomen hing 

heerlijk fruit en van álles mochten ze eten. Er was maar één boom waar-

van God had gezegd dat ze ervan af moesten blijven. Dat was de boom 

van de kennis van goed en kwaad. ‘Als je van die boom eet,’ had God 

gezegd, ‘zul je sterven.’

Op een dag gebeurt er iets vreselijks. Eva wandelt door de tuin. Ineens 

komt ze de listige slang tegen. Hij zegt: ‘Is het echt zo dat God heeft 

gezegd dat jullie niet mogen eten van alle bomen in de tuin?’ ‘Nee,’ zegt 

Eva, ‘we mogen van alle bomen eten. Maar niet van de boom die in het 

midden van de tuin staat. Als we dat doen zullen we sterven.’ ‘O,’ zegt de 

slang, ‘maar dat is niet waar hoor. Jullie zullen niet sterven. Maar God 

weet dat als jullie daarvan eten, jullie net zo zullen zijn als Hij. Dat jullie 

goed en kwaad zullen kennen.’ Net zo zijn als Hij? Eva kijkt nog eens goed 

naar de boom. Hij is erg mooi. En de vruchten zien er heerlijk uit. Ja, als je 

goed kijkt kun je je wel voorstellen dat je er slimmer van zult worden als 
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je ervan eet. Eva plukt een vrucht en neemt een hapje. Ze geeft ook wat 

aan Adam, die bij haar is, en ook hij eet ervan. Op dat moment veran

dert alles. Adam en Eva kijken naar elkaar en zien dat ze geen kleren aan 

hebben. Ze schamen zich voor elkaar en maken kleren van bladeren. Als 

ze het geluid van de Heere God horen, Die in de tuin wandelt, verstop-

pen ze zich voor Hem tussen de bomen. God roept Adam: ‘Adam, waar 

ben je?’ Adam schrikt! Hij moet wel antwoord geven. ‘Toen ik Uw stem 

hoorde werd ik bang,’ zegt hij, ‘want ik heb geen kleren aan. Daarom heb 

ik me verstopt.’ ‘Wie heeft je verteld dat je geen kleren aan hebt?’ ant-

woordt God. ‘Heb je soms van de boom gegeten waarvan Ik had gezegd 

dat je er niet van mocht eten?’ Adam stamelt: ‘De vrouw die U mij hebt 

gegeven heeft me ervan te eten ge-

geven.’ God vraagt aan Eva: ‘Wat 

heb je gedaan?’ ‘De slang heeft 

me bedrogen,’ antwoordt Eva, ‘en 

toen heb ik ervan gegeten’. 

Adam en Eva zijn ongehoorzaam 

geweest. Ze hebben de keuze van 

God gekregen en ze hebben de 

verkeerde keuze gemaakt. God 

heeft hun alles gegeven wat ze 

nodig hadden, en het enige wat 

ze niet mochten hebben wilden 

ze toch. Tot nu toe hebben ze al-

leen het goede gekend. Nu zullen 

De mensen kozen ervoor om 
ongehoorzaam te zijn aan God. 

Dat noemen we zonde. Als je iets 
verkeerd doet verdien je straf. Zo 
werkt dat ook bij God. God had 
gezegd dat de mensen moesten 

sterven. Maar Hij hield zoveel van 
hen dat Hij een oplossing bedacht. 
In plaats van Adam en Eva mocht 
een dier sterven. Dat noemen we 

een plaatsvervangend offer. 

Offer en oordeel
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De mensen mochten van God over 
de schepping regeren. Dat ging goed 

zolang ze gehoorzaam waren aan 
God. Maar toen ze ervoor kozen om 
ongehoorzaam te zijn ging het ook 

met de schepping mis. Er kwam 
onkruid tussen de mooie bloemen. 

Koning en Koninkrijk
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ze ook het kwaad leren kennen. 

God heeft gezegd dat ze zouden 

sterven als ze van de boom zou-

den eten. Maar God houdt zoveel 

van hen! Wat zal God doen? Kijk 

maar. Hij neemt een dier, Hij doodt 

het en kleedt Adam en Eva met de 

huid ervan. Adam en Eva zullen 

niet meer voor altijd in die mooie 

tuin blijven wonen. God stuurt 

hen de tuin uit en er zal een dag 

komen dat ze dood zullen gaan. 

De hele schepping verandert. Er 

komen dorens en distels uit de 

aarde tevoorschijn. De mensen zullen vanaf nu hard moeten werken om 

het onkruid tussen de goede planten vandaan te houden. Pijn en dood 

zijn in de wereld gekomen. Maar God doet ook een belofte. Hij heeft een 

plan om de wereld te redden en alles weer goed te maken. Hij zegt tegen 

de slang: ‘Jij en de vrouw zullen vijanden zijn, en jullie nakomelingen ook. 

Hij zal jouw kop vertrappen en jij zult Zijn hiel verwonden.’ De slang zal 

een vijand blijven van de vrouw en haar kinderen. Maar er zal een dag 

komen dat Iemand uit het nageslacht van Eva de slang voor altijd zal 

overwinnen.

Midden in het stuk over de zondeval 
komen we een bijzondere belofte 
tegen. Deze belofte is een profetie. 
Dat betekent dat God iets zegt wat 

nog moet gaan gebeuren. God belooft 
dat er in de toekomst Iemand geboren 

zal worden Die de slang zal over-
winnen. Die Persoon noemen we de 
Messias. In dit boek gaan we samen 

ontdekken wie Hij is!

Messias
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  Kerntekst
Genesis 3:15

‘Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw 

nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult 

Het de hiel vermorzelen.’

  Om over te praten
God had de aarde ook kunnen maken zonder de boom van kennis van 

goed en kwaad. Toch wilde God dat de mensen konden kiezen of ze wel 

of niet gehoorzaam wilden zijn. Waarom denk je? Kun je God echt lief-

hebben als je geen keuze hebt? Hoe kun jij kiezen voor of tegen God? 
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Tussen Oud en 
Nieuw Testament

Alexander de Grote
Weet je nog van Daniël? God liet hem veel dromen en visioenen zien 

over de toekomst. Eén van die visioenen gaat over een geitenbok. Die 

bok staat voor een koning die heel snel de wereld zal veroveren en heel 

veel veranderingen zal brengen. Die koning is Alexander de Grote.

Alexander de Grote is een Griekse koning. Hij is heel slim. En hij is 

goed in oorlog voeren. In een heel korte tijd verovert hij het rijk van de 

Meden en de Perzen. Hij maakt er een Grieks wereldrijk van. 168 jaar 

regeren Griekse leiders over een groot deel van de wereld, ook over 

Judea. Er komen steeds meer Griekse gewoontes het land van de Joden 

binnen. Er worden ook nieuwe steden gebouwd op de Griekse manier. 

In al die steden staan tempels van Griekse goden. Griekse mensen 

denken en leven heel anders dan Joodse mensen. Veel Joden vinden 
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dit Griekse denken en leven best aantrekkelijk. Ze gaan steeds meer 

mee in de nieuwe gewoontes en gebruiken. Steeds minder mensen 

houden zich nog aan de wetten van de Heere. 

De Makkabeeën en het Chanoekafeest
In het begin laten de Grieken de Joden nog een beetje met rust als het 

gaat om hun godsdienst. Maar vanaf het jaar 168 voor Christus ver-

andert dat. De Griekse koning Antiochus IV Epiphanes wil overal de 

baas over zijn. Ook over de tempel. Hij zet er zelfs een beeld van een 
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Griekse god in! Op het brand-

offeraltaar laat hij een varken 

offeren aan zijn eigen god. In 

alle steden komen afgodstem-

pels en altaren waarop Joodse 

mensen verplicht moeten offe-

ren aan de Griekse god Zeus. 

Daarmee maakt hij de gelovige 

Joden écht boos. De gelovige 

familie van Judas de Makkabeeër wil niet meedoen met die offers. Ze 

beginnen een oorlog tegen de Grieken. Na drie jaar vechten veroveren 

ze de tempel en later zelfs het hele land. Nu zijn de Joden weer vrij om 

de Heere te dienen! De hele tempel wordt schoongemaakt en gerepa-

reerd zodat de priesters hun offers weer kunnen brengen aan de Heere 

God. Joodse mensen vieren dit nog elk jaar op het Chanoekafeest. 

Farizeeën en Saduceeën
Nu begint er een tijd waarin Judea vrij is. Er regeren geen koningen, 

maar hogepriesters in Jeruzalem. We noemen hen priestervorsten. Zij 

zijn de baas in het land én in de tempel. Maar het zijn geen hogepries-

ters uit de familie van Aäron, zoals de Heere het had bedoeld. Het zijn 

mensen die goed kunnen opschieten met de Griekse leiders. Zij nemen 

het niet altijd zo nauw met de wet van God. Veel mensen vinden dat 

wel prima. Maar er zijn ook mensen die het vreselijk vinden. Daardoor 

415



ontstaan er verschillende groepen Joden. Twee van die groepen zijn 

de Farizeeën en de Sadduceeën. De Sadduceeën zijn vooral bezig met 

de tempeldienst. Zij hebben veel macht, want veel priesters die nu de 

baas zijn in het land zijn Sadduceeën. Hun tegenstanders zijn de Fari-

zeeën en schriftgeleerden. Ze zijn het er niet mee eens dat er steeds 

meer Griekse gebruiken komen in het land. Zij vinden het belangrij-

ker dat Gods Woord bestudeerd wordt en iedereen zich streng aan de 

wet houdt. Omdat ze het zo belangrijk vinden om te studeren en met 

elkaar over de wet te praten, bouwen ze overal waar Joden wonen hui-

zen voor gebed en studie. Die huizen bestaan nu nog steeds. We noe-

men ze synagogen. In deze periode ontstaat ook het Sanhedrin. Dat is 

een soort rechtbank die bestaat uit Farizeeën en Sadduceeën. 

De Romeinen
Vanaf het jaar 63 voor Christus nemen de Romeinen de macht over 

van de Grieken. De keizer van Rome wordt de baas in de wereld, ook 

in Juda. De eerste jaren mogen de priestervorsten nog over het land 

regeren, maar in het jaar 37 is het afgelopen met de vrijheid van de 

Joden. De Romeinse keizer stelt een nieuwe, niet-Joodse koning aan 

over het land. Zijn naam is Herodes. Hij laat de priesters die tot nu toe 

de baas waren in het land doden. Opnieuw veranderen veel dingen 

in het land. Eén van die veranderingen is dat de Joden niet meer zelf 

mogen rechtspreken. Het Sanhedrin bestaat nog wel, maar dat mag 

alleen uitspraken doen over zaken die te maken hebben met geloof. Ze 
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mogen bijvoorbeeld geen mensen meer veroordelen tot de doodstraf. 

Dat mag alleen de leider van de Romeinse rechtbank in Jeruzalem. In 

de periode dat het Nieuwe Testament begint is dat Pontius Pilatus. 

In die tijd is Herodes opgevolgd door zijn zoon: Herodes Antipas. Het 

volk van Juda heeft het zwaar onder deze slechte koning. Meer dan ooit 

verlangt het volk naar de komst van de Messias Die redding zal brengen.

De Messias komt!
Dwars door deze hele periode heen laat de Heere God Zijn plan niet 

los. Hij is de wereld aan het voorbereiden op de komst van de Messias. 

Kijk maar:

De Meden en de Perzen laten de Joden weer teruggaan naar hun land 

en Jeruzalem en de tempel opbouwen.

Ezra verzamelt alle boekrollen en maakt er één geheel van: de Tenach, 

die wij het Oude Testament noemen. 

De Grieken zorgen ervoor dat een groot deel van de wereld één taal 

gaat spreken: het Grieks. Nu kunnen mensen uit verschillende landen 

en volken elkaar verstaan. Er kunnen brieven worden gestuurd door 

het hele rijk in een taal die iedereen begrijpt. En niet alleen brieven. 

In deze periode wordt voor het eerst de hele Bijbel vertaald in een taal 

die voor iedereen te lezen is. We noemen deze Griekse vertaling de 

Septuagint. Nu kan iedereen in het Griekse rijk, Joden én heidenen, 

van Griekenland tot Pakistan, van Turkije tot Iran, lezen Wie de God 

van Israël is!
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Ook de Romeinen brengen iets goeds: ze bouwen gladde, rechte wegen 

waardoor het veel makkelijker wordt om binnen het grote Romeinse 

rijk heen en weer te reizen. Zo kunnen Joodse mensen van over de hele 

wereld drie keer per jaar naar de tempel komen om feest te vieren. En 

zo komt het ook dat het goede nieuws van de Messias straks heel mak-

kelijk over de hele wereld kan worden verspreid.

De Farizeeën bouwen over de hele wereld synagogen waar de Bijbel 

kan worden gelezen en uitgelegd. 

Door alle moeilijkheden gaat het volk steeds meer verlangen naar de 

komst van de Messias Die het volk zal redden. 
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Een heel  
bijzondere dag

Het is een heel bijzondere dag voor de oude Zacharias. Zijn hele 

leven heeft hij hiernaar uitgekeken. Vandaag is hij aangewezen als 

de priester die het reukoffer mag brengen! Dat mag elke priester maar 

één keer in zijn leven doen. En sommige priesters komen zelfs nooit aan 

de beurt. Ja, het is een heel bijzondere dag. Met kostbare wierook gaat hij 

het heilige van de tempel binnen. Heel eerbiedig legt hij het neer op het 

altaar. 

Ineens blijft Zacharias stokstijf staan. Zijn ogen worden groot. Want 

daar naast het altaar staat de engel Gabriël, de boodschapper van God. 

Hij spreekt: ‘Wees maar niet bang, Zacharias. God heeft je gebed 

verhoord. Jouw vrouw Elizabet zal een zoon krijgen en jij zal 

hem Johannes noemen. De mensen zullen heel blij zijn met zijn 

geboorte, want hij zal groot zijn voor de Heere. Hij mag geen wijn 
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