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Pak snel al je knustelspullen er maar bij.
Want we gaan de komen de weken aan

de slag met een paar bijzondere verhalen.
Dit boekje is speciaal voor jou gemaakt zo

dat je ons niet hoeft te missen tijdens de
zomer.

 
Samen gaan we op avontuur door de

verhalen over op reis gaan. Met
verschillende leuke opdrachtjes, puzzels
en vragen om over na te denken verveel

jij je niet op de zondagen deze zomer.
 
 
 

 
 

O P D R A C H T E N  K O M E N  U I T  D E  S A M E N L E E S  B I J B E L

HéHé
HoiHoi

op weg!

Wil je meer weten over het jeugdwerk in de kerk hou
dan de socials in de gaten. Of neem contact op met

onze jeugdwerker Marianne Sonneveld
 



Hoi ik ben Hannah. Laten

we samen de verhalen

gaan ontdekken. Vroeger

gingen mensen ook al op

reis. In de bijbel staan ook

een paar mooie verhalen

over op reis gaan. Dus

pak die er maar snel bij!

 

 

 Wat heb je toen allemaal

gedaan?

 

Wat vond je het

allerleukst?

 

op reis
 

Misschien ben je wel eens zelf 

wel op reis geweest.



praten

ontdekkenbijbeltekst

Deze opdrachten kun je
allemaal thuis doen. Is
dit boekje in jouw kerk

uitgedeeld? laat dan
eens aan elkaar zien wat
je gemaakt heb. Bijv in
een groepsapp. Of spreek
af om je mooste creatie
de volgede keer mee te

nemen.

Tijdens ons avontuur vind je allemaal
verschillende tekeningentje, dit betekenen ze:

doen

knutselen



Abram krijgt van God de opdracht om

zijn eigen land en familie te verlaten en

naar een ander land te gaan. Een land dat

hij niet kent en dat honderden kilometers

verderop ligt. Abram doet wat God van

hem vraagt en gaat op weg.

-Ben jij zelf wel eens verhuisd? Hoe

vond je dat?

-Wat zou Abram gedacht hebben toen

God hem vroeg om weg te gaan uit zijn

eigen land?

-God gaf Abram een moeilijke opdracht,

maar toch deed Abram wat god zei. Kun

jij bedenken waarom?

 

In dit verhaal zegt God tegen Abram dat hij uit Charan moet vertrekken en

naar het land Kanaän moet gaan. Van Charan naar Kanaän is een lange

reis: zo'n 700 kilometer. Dat is ongeveer net zo ver als van Amsterdam

naar Berlijn. En dat is een heel eind, helemaal als je bedenkt dat Abram

waarschijnlijk dat hele stuk moest lopen. Tijdens zijn reis trekt Abram door

het hele land dat God aan hem beloofd heeft. Zo laat God aan Abram het

gebied zien dat ooit het bezit van zijn nakomelingen zal zijn. De

nakomelingen van Abram en Sarai zijn hun kinderen, kleinkinderen,

achterkleinkinderen en zo verder. Het volk dat zo ontstaat, wordt later het

volk van Israël genoemd.

Genesis 12:1-9



Krijg jij ook wel eens een mooie belofte van je ouders of iemand

ander? Misschien gebeurt dat de komende dagen wel!

Let op: lees de opdracht hieronder niet zelfdoor, maar laat hem

door een van je ouders of een andere volwassene lezen. De

volwassene moet de opdracht uitvoeren. Of voer deze opdracht

voor je ouders uit.

 
Opdracht:
Schrijf op een papiertje een mooie belofte

voor het kind. Bijvoorbeeld: vanavond na

het eten gaan we met elkaar een spelletje

doen. stop het papiertje als verassing in de

broodtrommel. Nog leuker is het om in

plaats van gewoon papiertje eetpapier te

gebruiken. Druk een paar zwarte bessen fijn

in een bakje en neem het eetpapier en

schrijf daar met het sap de belofte op. Laat

het eetpapier één uur dogen en stop het

dan in de broodtrommel.

Belofte

Je hebt nodig:
- Pen en papier óf:

- eetpapier, zwarte

bessen uit de diepvries,

schone penseel.

 

WIl je ook nog een liedje zingen? op de website

vind je een heel leuk liedje! 



Niet alle reizen waren vrijwillig. Jozef, de meesterdromer, wordt
door zijn broers verkocht aan handelaars uit Gilead. Deze handelaars
reizen met een karavaan vol dure kruiden en geurige oliën naar
Egypte.Reizen in een karavaan was slim: het was zo veel veiliger in
de woestijn. Er bestonden verschillende belangrijke wegen
waarlangs handelaars reisden. De bekendste waren de Koninklijke
hoofdweg en de Kustweg.

-Lees vers 19 en 20 nog een keer goed door. Waarom

willen de broers Jozef eigenlijk vermoorden? En denk

je dat hun plan zal lukken? Waarom?

-Wat doet Ruben? Wat vind je daarvan?

-Hoe zou Jozef zich gevoeld hebben toen hij in de put

zat?

-Stel je voor dat je in de put gegooid zou worden, hoe

zou jij je dan voelen? 

-Als jij Jozef moed in zou kunnen spreken, wat zou je

dan tegen hem zeggen?

Emmer vol

briefjes
Zet een emmer op tafel. Dat is de put.

Schrijf allemaal iets op een briefje

waarover je wel eens in de put zit. gooi

de briefjes in de emmer. Pak daarna

allemaal een briefje uit de emmer (niet

je eigen briefje). Schrijf op dat briefje

iets om de ander moed in te spreken

geef het briefje dan terug aan degene

van wie het was.

Genesis 37:17-28

JOZEF IN
DE PUT



Deze knutsel bestaat uit 3 werkbladen,
het derde blad is niet direct nodig, maar
voor de binnenzijde van de put wel leuk.
Op blad 1 staan een halve put bovenaan

op het blad, de bovenrand van de put
links eronder, de cirkel met steenmotief

voor op de bodem van de put en de
voorkant van Jozef. Op blad 2 staat de
andere helft van de put, de cirkel links
eronder waar de put opgelijmd moet

worden en de achterkant van Jozef. Op
blad 3 staan twee helften voor de

binnenkant van de put zodat deze toch
ook een steenmotief krijgt. 

 
De werkbladen kan je achter in het

boekje vinden!

- Kleur alle onderdelen in
- Knip de onderdelen uit
- Plak de twee delen voor de buitenkant van de put aan
elkaar vast zodat je een lang geheel hebt
- Vouw alle lijmstrookjes zowel de bovenste en onderste
naar de achterkant
- Plak nu het geheel rond tot een rond geheel
- Doe lijm op de grote lijmvlakjes voor de onderkant van
de put en lijm deze op de cirkel met de zandrand en blanco
binnenkant
- Plak de voorkant en achterkant van Jozef tegen elkaar
aan, laat de plakstrookjes nog even zonder lijm
- Plak Jozef nu met de plakstrookjes en voetjes op de cirkel
met steenmotief welke op de bodem van de put moet
- Doe lijm op de onderkant van de cirkel en lijm de cirkel
met daarop Jozef onderin de put
- Pak nu de cirkel welke bestemd is voor de bovenrand van
de put, in het midden hiervan zie je een gestreepte cirkel
- Knip de gestreepte cirkel uit
- Doe nu lijm op de kleine lijmvlakjes voor de bovenkant
van de put
- Plak nu de bovenrand op de put
- De muren voor de binnenkant van de put vanaf blad 3
kunnen wat rond gevormd worden om je hand en dan
binnenin de put geplaatst worden langs de binnenrand.



Soms reisden mensen uit noodzaak. Een voorbeeld daarvan is
Noömi. Samen met haar man en twee zonen reist ze van
Bethlehem (dat huis van brood betekent) naar Moab. Het land
waar in andere verhalen de aartsvijanden van de Israëlieten
wonen. Hier woont Noömi, hier overlijden haar man en zonen,
maar ze krijgt hier ook twee schoondochters. En een van hen
reist ook weer mee terug naar Bethlehem.

-Noömi gaat terug naar het land waar ze

vandaan komt. waarom wil ze niet dat Ruth en

Orpa met haar meegaan?

-En waarom zouden Ruth en Orpa juist wel met

haar mee willen gaan?

-Heb jij dat ook wel eens, dat je moet kiezen

tussen twee dingen die je eigenlijk allebei zou

willen ( bijvoorbeeld tussen een computerspel

doen of tv-kijken, naar je oma gaan of met een

vriendin spelen, lid worden van de voedbalclub

of van de tennisvereniging)?

-Hoe kies je dan? 

Ruth 1:1-19.
 



Ruth en orpa moeten
kiezen: gaan ze met
noömi mee naar juda, of
gaan ze terug naar hun
eigen land moab? Als je
alvast wilt weten waar
de twee vrouwen voor
kiezen, los dan het
doolhof op!

 

Op de website
vind je ook nog
een leuk liedje!



Reizen in de Bijbel waren zelden om zomaar

een ander land te bekijken. De koningin van

Seba doet dat wel: zij gaat op reis vanuit

haar land Seba naar Jeruzalem, omdat ze

gehoord heeft over de wijsheid van koning

Salomo. Ze wil met eigen ogen zien of dat

waar is.

De koningin lijkt, in tegenstelling tot andere

koninginnen in de Bijbel, zelfstandig te

regeren, zonder koning aan haar zijde. Ze

maakt de lange reis met een karavaan: met

veel dienaren en een grote groep kamelen die

kostbare geschenken meenemen.

 

-Waarom wilde de koningin van

Seba graag Salomo ontmoeten?

-Wanneer is iemand wijs

volgens jou?

-Wie zou jij graag willen

ontmoeten? En wat zou je dan

tegen hem of haar willen

zeggen, of wat zou je graag van

deze persoon te weten willen

komen?

 

1 Koningen 10:1-13

Op bezoek



ik ga op reis en ik neem mee.

Misschien ken je het spelletje ‘ik ga op reis en ik neem mee’. Speel dit spel met elkaar en verzin

allemaal dingen die je, mee zou nemen als jij naar koning Salomo zou gaan. Iemand begint met:

‘ik ga op reis en ik neem mee: een Kameel.’ De volgende moet dat herhalen, maar ook zelf iets

verzinnen, de derde noemt dan de eerste twee dingen, en verzint ook weer iets. Zo ga je

steeds verder. Degene die iets vergeet, is af. Wie blijft er het langst over?



God zegt dat Jona naar de stad Nineve

moet gaan, maar Jona gaat precies de

andere kant op. Nineve ligt in het oosten, in

een lang dat toen Assyrië heette en dat we

nu kennen als Irak. Maar Jona gaat naar

het westen, daar is de middellandse zee. In

de haven van Jafo vindt Jona een boot om

nog verder weg te komen van Nineve. Hij

wil naar Tarsis vluchten, dat ergens aan de

andere kant van de middellandse zee lag.

-Waarom wil Jona de inwoners van Nineve

niet waarschuwen, denk je?

-God zorgt voor een zware storm. Wat

vind je daarvan?

-Wat zou je doen als je dezelfde opdracht

zou krijgen als Jona?

 

Jona1:1-16

 

ongehoorzame profeet



VERSTOPPEN
Jona probeert zich te verstoppen voor God. Maar dat

lukt niet, omdat God dat door heeft. God vindt het heel

belangrijk dat Jona Hem gehoorzaamt. Bij de volgende

opdracht ga je verstoppertje spelen.

 

JE HEBT NODIG:

-STOPWATCH OF HORLOGE MET EEN

SECONDEWIJZER.

 

DENK GOED NA: WAT IS DE BESTE

VERSTOPPLEK? GA ZO SNEL

MOGELIJK NAAR DIE PLEK TOE EN

VERSTOP JE. JE KRIJT TWINTIG

SECONDE VOORSPRONG: PAS DAARNA

MAG JE WORDEN GEZOCHT. HOE LANG

DUURT HET VOOR JE WORDT

GEVONDEN?

 

Bij dit verhaal hoort een

heel leuk liedje. Deze kan je

vinden op de website!



Mensen reizen in de tijd van de Bijbel liever niet alleen.

Er waren veel rovers die mensen konden overvallen

onderweg. Het was dus veel gevaarlijker om alleen te

reizen dan wanneer je met meerdere mensen reisde. In

dit verhaal gebeurt er iets met iemand die alleen op reis

is.

Joden en Samaritanen wonen vlak bij elkaar,

maar hebben een hekel aan elkaar. Ze gaan liever

niet met elkaar om. Het geloof van Joden en

Samaritanen is niet hetzelfde. Het lijkt op elkaar,

maar er zijn ook verschillen. Het belangrijkste

verschil is de plaats waar God vereerd moeten

worden. Volgende de Samaritanen moet je God

vereren op de berg Gerizim. Volgends de joden

klopt dat niet. Zij zeggen dat je God moet vereren

in de tempel van Jeruzalem.
 

Hoe word je een medemens?
 



DE KRANT
In de krant staan soms artikelen over mensen die zich gedragen

zoals de priester in het verhaal. Dat zijn mensen die andere aan hun

lot overlaten. Soms staan er ook artikelen in over mensen die zich

gedragen zoals de Samaritaan. Dan zijn mensen die andere willen

helpen. Bij deze opdracht ga je een eigen krant maken.

Je hebt nodig:

-Twee of meer vellen papier

-Een pen

-Lijm

-Plakband

-Een paar kranten

 

 

PLAK DE VELLEN PAPIER MET PLAKBAND AAN ELKAAR. VERZIN EEN

NAAM VOOR JE KRANT EN SCHRIJF DIE OP DE VOORKANT. ZOEK IN

DE ECHTE KRANT NAAR ÉÉN OF MEER ARTIKELEN OVER MENSEN

DIE ZICH GEDRAGEN ZOALS DE PRIESTER. KNIP DIE UIT, EN PLAK

DIE IN JE EIGEN KRANT. ZOEK IN DEZELFDE KRANT EVENVEEL

ARTIKELEN OVER MENSEN DIE ZICH GEDRAGEN ZOALS DE

SAMARITAAN. KNIP DIT UIT, EN PLAK DIE OOK IN JE EIGEN KRANT.

SCHRIJF NU ZELF TWEE ARTIKELEN OVER JEZELF OF IEMAND DIE

JE KENT. IN HET EERSTE ARTIKEL BESCHRIJF JE IETS DAT LIJKT OP

WAT DE PRIESTER DEED. IN DE TWEEDE ARTIKEL BESCHRIJF JE

IETS DAT LIJKT OP WAT DE SAMARITAAN DEED. PLAK OOK DIE

ARTIKELEN IN JE KRANT. DOE DE KRANT NU DOOR DE BRIEVENBUS

ZODAT JE OUDERS DIE KUNNEN LEZEN.

 

-Leg het verhaal van Jezus uit waarom de

priester en de hulppriester de man niet

helpen? Kun jij zelf redenen bedenken

waarom ze hem niet helpen?

-Waarom help de Samaritaan de man wel?

-Wat was de vraag van de wetsleraar? En

wat was het antwoord van jezus

-Stel je voor dat een kind uit een andere

klas een lekke band heeft. He gaat eindelijk

nooit met hem of haar om, want je vindt hem

of haar een beetje vreemd. Jullie wonen wel

bij elkaar in de buurt. Geef je hem of haar

een lift? Waarom wel, of waarom niet?

 

Lucas 10: 25-37
 



Paulus reist veel om overal over

Jezus te vertellen. Hij reisde naar

allerlei steden en ging daar dan ook

wonen. Hij bleef soms wel twee

jaar in een stad voor hij weer

verder ging. Paulus reisde veel per

boot. Zijn eerste reis was samen

met Barnabas, en begon in

Antiochië. Vandaar trok hij eropuit

om op andere plaatsen het

evangelie te verkondigen. 

 

- Waarom zou Paulus rondreizen
om over jezus te vertellen.
- Waarom zou barjezus Paulus en
Barnabas tegen willen houden?
Wat vind je daarvan?
- Zou jij ook op reis gaan om
mensen over jezus te vertellen? En
waarom?

Handelingen 13:1-12.



OP REIS MET
EEN BOOT

Paulus ging veel met de boot op reis

OPDRACHT: MAAK ZELF OOK EEN MOOI SCHIP. JE

KUNT HOUT GEBRUIKEN, PAPIER-MACHÉ  OF

PAPIER. OM EEN SCHIP VAN PAPIER TE MAKEN

VOLG JE DE ONDERSTAANDE STAPPEN. EN ALS JE

GEEN ZIN HEBT OM HE SCHIP 3D TE MAKEN, KUN

JE OOK EEN MOOIE TEKENING MAKEN.

 

Paulus en Barnabas reizen op het eiland Cyprus van

Salamis naar pafos. Hier zie je een kaartje van Cyprus.

Bedenk hoe Paulus en Barnabas gereis kunnen hebben!

Teken het kaartje na of kopieer het, en trek een lijntje

van hun reis. Zoek daarna eens een moderne kaart op van

Cyprus (bijvoorbeeld op internet). Hoe lopen de wegen nu?









Welke reis jij zelf ook

maakt: met de auto naar

Frankrijk, met de fiets in je

eigen omgeving, of met het

vliegtuig naar Italië, deze

verhalen uit de Bijbel

kunnen met je meereizen.

Zo gaat de Bijbel met je

mee, ook op vakantie. Vond

je deze reis nou ook zo leuk?

laat het ons even weten!



Gemaakt door: Marianne Sonneveld v Kammen

Vond je het nou leuk? Binnenkort starten we met een
nieuwe kliederkerk. Weet je niet wat dat is? kijk dan

snel op
https://www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/


