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Hé, wat is er
aan de hand,
Paul, Els?
Alstublieft
papa!

Je hebt gelijk! Het
allerbelangrijkste verhaal
uit het allerbelangrijkste
boek; de Bijbel, het boek
van God.
Een
Bijbelverhaal?
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U heeft ons beloofd
het allerbelangrijkste
verhaal te vertellen,
weet u dat niet meer?

Het is niet
zomaar een
Bijbelverhaal.
Het is het
verhaal van de
hele Bijbel:
Het plan van
God voor alle
mensen.

Hoe kunnen
wij nu weten
dat de Bijbel
het boek van
God is?
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God heeft hiervoor 40 verschillende
mensen gebruikt, Paul. Zij schreven
God
de Bijbel over een periode van 1500
schrijft jaar. Hij bevat 66 boeken die allemaal
toch geen prachtig bij elkaar passen. Alleen God
boeken,
kan zo’n boek maken.
of wel?
Hoe is God
eigenlijk?

God houdt van ons en antwoordt ons
wanneer wij om hulp vragen. Hij is heilig
en rein. Jij kan Hem niet zien maar God
zelf ziet en weet alles. En Hij kan alles.
Laat papa het verhaal maar vertellen en
dan zul je het zelf wel zien.
Heel lang geleden schiep
God de wereld en alles wat daarop
leeft. God maakte ook
een tuin en noemde hem Eden. Hij
maakte hem klaar voor een hele
speciale schepping.

Dat
zijn wij!
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Schepping–
Adam en Eva
Bijbelreferentie: Genesis 1 en 2

God zei: “Laat ons mensen maken naar
ons beeld zodat zij zijn zoals wij.” En God
nam stof van de grond en vormde er het
lichaam van een man mee. Hij blies er Zijn
levensadem in. De man werd een levend
persoon.
“Van stof?”
“Zeker Paul, God kan alles!”

Toen zei God: “Het is niet goed dat de
man alleen is. Ik zal een partner maken
die hem zal helpen.” Zo deed God Adam
heel diep slapen. Hij nam een van Adams
ribben en maakte uit deze rib een vrouw.
Hij noemde haar Eva.

God bracht Eva naar Adam om zijn vrouw
te zijn.

In het midden van de tuin plaatste God
de boom van het leven en de boom van
de kennis van goed en kwaad. God gaf de
mens deze waarschuwing: “Je mag van
alle vruchten in de tuin eten, behalve van
de vrucht van de boom van de kennis van
goed en kwaad. Als je van deze vrucht eet,
zal je zeker sterven.”
Adam en Eva woonden in de tuin en
waren heel gelukkig. Zij leefden dicht
bij God en vonden het fijn om met
Hem samen te zijn. Maar op een dag…
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Adam en Eva zondigen
Bijbelreferentie: Genesis 3

Satan, de vijand van God, vermomde zich als een slang.
Hij wilde helemaal niet dat Adam en Eva samen met God
waren en zeker niet dat ze God gehoorzaamden.

Hij vroeg aan Eva: “Zei God nu werkelijk dat je
van geen enkele vrucht uit de tuin mag eten?” Eva
vertelde hem: “Het is alleen verboden om van de
vrucht van de boom in het midden van deze tuin
te eten. God zegt dat we er niet van mogen eten en
zelfs niet mogen aanraken, anders zullen we zeker
sterven.”
“Natuurlijk zal je niet sterven.” siste de slang.
“Je zult juist worden zoals God.”
Zo overtuigde hij de vrouw. De vrucht zag
er heerlijk uit en zo wijs als God wilde ze wel
zijn! Dus…

“Nee! Eet daar niet van Eva!”
“Goed advies, Paul. Maar zij deed het toch
en Adam ook!”
Plotseling werden ze bang. Ze verborgen zich
voor God toen Hij in de tuin kwam wandelen.
Zij hadden gezondigd omdat ze Hem
ongehoorzaam waren. Daarom zond God
ze weg, weg uit de tuin van Eden.
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Werden ze
weggestuurd?
Hield God
dan niet meer
van ze?

Ik zou nooit
naar Satan
geluisterd
hebben.

Hebben ze God ooit
nog gezien?
Ho, ho, niet allemaal tegelijk!
God hield nog steeds van ze,
maar Hij haat zonde. Zonde
scheidt ons van God.
Maar waarom
heeft God dan
die boom daar
geplaatst?
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God hield van
Adam en Eva. Hij
wilde dat ze een vrije
keuze hadden en
zelf zouden kiezen
om van Hem te
houden en Hem
te gehoorzamen.
Maar ze kozen om
ongehoorzaam te
zijn. Zij wisten niet
hoe afschuwelijk
een scheiding van
God zou zijn.

En omdat ze
zondigden, werd
iedereen die na hen
kwam in zonde
geboren en dus
ook gescheiden
van God.

Je bedoelt dus
dat wij niet bij God
kunnen zijn door wat
zij gedaan hebben?
Dat is niet eerlijk!
Niet alleen maar om wat zij
gedaan hadden, Paul.
Wij zondigen allemaal wanneer
wij verkeerde dingen doen.
Maar wees maar niet bang.
God had een heel mooi plan
om ons naar Hem terug te
brengen. Hij had alleen een
perfect persoon nodig.
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Toen alles klaar was,
zette God zijn plan
in gang. Het begon
allemaal met een baby!
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Jezus wordt geboren
Bijbelreferentie: Mattheüs 1 en Lukas 2

God gaf aan Maria Zijn eigen zoon als baby. Hij koos Jozef
uit om Maria te helpen voor Hem te zorgen. En omdat de
baby Gods zoon was, werd Hij zonder zonde geboren.

Een engel van de Heer kwam tot Jozef in een droom.
De engel zei: “Maria zal een zoon baren en je zult Hem
Jezus noemen want Hij zal de mensen redden van hun
zonden.” (Jezus betekent: de Heer redt.)

Vlak voordat de baby geboren zou worden, moesten Jozef
en Maria naar Bethlehem gaan.
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Terwijl zij daar waren, baarde Maria haar eerste kind,
een zoon.
God stuurde engelen om de mensen te vertellen van
de geboorte van Zijn zoon. Zij wilden deze wonderlijke
gebeurtenis niet missen: Gods eigen zoon geboren als
een baby.
“Jezus groeide op net zoals jullie, jongens.”
“Ging hij naar school, paps? En speelde hij?”
“Ja, Paul. Hij gehoorzaamde zijn ouders en
Hij gehoorzaamde ook zijn echte Vader, God.
Hij zondigde nooit!”
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Jezus de Leraar

Bijbelreferentie: Lukas 2, Mattheüs 22 en Johannes 3

Toen Jezus twaalf jaar oud was, was Hij samen met
de godsdienstleraren in Jeruzalem.

In de tempel praatte hij met hen over moeilijke
onderwerpen. En allen die Hem hoorden, waren
verbaasd over Zijn verstand en antwoorden. Jezus
groeide op en werd heel wijs. En Hij was geliefd
door God en door iedereen die Hem kende.
Toen Jezus 30 jaar oud was, begon Hij de mensen
te onderwijzen en te prediken. Hij leerde hen dat God
het belangrijk vindt hoe mensen denken en wat ze
doen. Hij zei: “U moet de Here Uw God liefhebben

met heel uw hart, heel uw ziel en met heel uw
verstand.” Dit is het eerste en belangrijkste
gebod. Het tweede is net zo belangrijk: “Heb uw
naaste lief als uzelf.”
Jezus vertelde over Gods fantastische plan om ons
tot Hem terug te brengen.
Hij zei: “Want alzo lief heeft God de wereld

gehad dat Hij Zijn enige zoon gegeven heeft,
zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren
gaat, maar eeuwig leven heeft.”
“Ik geloof in Jezus, paps!”
“Dat is heel fijn, Els!”
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Jezus de
Geneesheer

Bijbelreferentie: Mattheüs 4 en 9

Jezus toonde de mensen hoe God
is. Hij leerde dat God van hen houdt.
Dit deed Hij door veel zieke mensen
te genezen van welke ziekte of pijn
dan ook.

Al heel snel kwamen overal
zieke mensen vandaan om
genezen te worden. En wat hun
ziekte of pijn ook was, of ze nu
gebonden waren door demonen
of epileptisch of verlamd, Jezus
genas ze allemaal.
Op een dag kwam er een
vooraanstaande leider bij Jezus
en viel voor Hem op zijn
knieën neer.

“Mijn dochtertje
is net overleden,” zei
hij, “maar U kunt
haar weer opwekken
uit de dood als u met
mij meegaat en uw
hand op haar legt.”
Jezus ging mee en
nam het meisje bij de
hand en ze stond op!

“Wow, genas Jezus echt
mensen, paps?”
“Ja, Paul. Niets is te
moeilijk voor Hem!”
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Jezus de Wonderdoener
Bijbelreferentie: Mattheüs 14, Johannes 6

“Jezus deed nog veel andere fantastische en
verbazingwekkende dingen. Hij kalmeerde stormen
en liep over water!”
“Dat moet heel spannend geweest zijn.”
“Zeg dat wel, Paul. Een andere keer volgden meer dan
5000 mensen Jezus naar een afgelegen plek. Zijn discipelen
wilden de hongerige mensen wegsturen om brood te
kopen omdat het erg laat werd.”

Jezus antwoordde: “Dat is niet nodig; geven jullie
ze maar te eten.”
Toen sprak Andreas: “Er is hier een jongetje dat
vijf broden en twee visjes bij zich heeft! Maar dat kan
natuurlijk nooit genoeg zijn voor deze grote menigte?”
Jezus nam de broodjes, dankte God en deelde ze uit
aan alle mensen. Daarna deed Hij precies hetzelfde
met de vis. En iedereen at totdat ze genoeg hadden.
“Ga nu de restjes maar ophalen,” zei Jezus tot zijn
discipelen, “zodat er niets weggegooid wordt!” In het
begin hadden ze maar vijf broden en nu werden er
twaalf manden vol met stukken brood opgehaald!
De mensen hadden allemaal genoeg gekregen.
“Was er meer voedsel over dan toen ze
begonnen?”
“Ja, dat is waar Els. Jezus leerde hen dat
God hen alles kan geven wat ze maar
nodig hebben. En Hij zal hetzelfde voor
ons doen als we het aan Hem vragen.”
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Jezus en de Kinderen
Bijbelreferentie: Mattheüs 19, Marcus 10

“Jezus toonde aan de mensen dat God van kinderen houdt.
Hij genas ze, liet ze Hem helpen (zoals het jongetje met het
brood), en wekte ze zelfs op uit de dood!”

Sommige kinderen werden naar Jezus gebracht
zodat Hij voor ze kon bidden. De discipelen wilden
ze wegsturen. Maar toen Jezus zag wat er aan de
hand was, zei Hij: “Laat de kinderen tot Mij komen.
Verhinder ze niet! Eenieder die niet Eenieder die
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niet het geloof van een kind heeft, zal nooit in het
Koninkrijk van God kunnen komen.” Toen nam Jezus
de kinderen in Zijn armen en legde Zijn handen op
hun hoofden en zegende hen.

“Ik wil ook gezegend worden door Jezus!”
“Dat kan ook, Paul. Jezus is nog steeds dezelfde.
Hij houdt nog altijd heel veel van kinderen.”
“Toch vond niet iedereen Hem aardig. Wat Hij deed en
leerde, maakte de religieuze leiders heel boos. Zij waren jaloers
dat de mensen Hem zo aardig vonden. Zij maakten een plan
om Hem uit de weg te ruimen.”

MIS Dutch.indd 19

9/30/21 10:57 AM

De Arrestatie en
Veroordeling van Jezus
Bijbelreferentie: Lukas 22, Johannes 19

“Op een nacht, toen Jezus in een tuin aan het bidden
was, stuurden de religieuze leiders een groep mensen met
speren en zwaarden, om Hem te arresteren.”

De discipelen vroegen: “Heer, moeten we vechten?
We hebben zwaarden meegebracht!” Eén van hen trok
zijn zwaard en hakte het rechter oor van een slaaf af.
Maar Jezus zei: “Houd ze maar niet meer tegen.”
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En Hij raakte de plaats van het oor aan en genas de man.
“Jezus genas één van Zijn vijanden?”
“Ja, Els. Hij houdt van iedereen.”
Ze grepen Jezus vast en arresteerden Hem. Ze brachten
Hem naar Pilatus, de heerser van de provincie en wilden
dat Hij veroordeeld zou worden. De soldaten sloegen Jezus,
plaatsten een doornen kroon op Zijn hoofd en lachten
hem uit. Toen sprak Pilatus tot de mensen:

“Ik zal Hem nu naar buiten brengen, maar begrijp
goed dat ik Hem niet schuldig kan verklaren.” “Weg
met hem,” schreeuwden ze. “Kruisig hem!”
Toen gaf Pilatus hem aan de mensen die Hem
wilden kruisigen.

“Dat is niet eerlijk! Hij had toch niets verkeerd gedaan!”
Tja, Paul, maar vergeet niet dat God een plan had.”
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Jezus Sterft aan het Kruis
Bijbelreferentie: Lukas 23

“Ze nagelden Jezus aan het kruis.”

Jezus zei: “Vader vergeef deze mensen, ze weten
niet wat ze doen.” Twee anderen, allebei misdadigers,
waren met Hem veroordeeld. Eén van de moordenaars
die naast Hem hing, spotte: “Zo, ben jij niet de Messias?
(Messias is een andere naam voor de Zoon van God)

Bewijs dat dan door jezelf te redden, en ons ook!”
Maar de andere zondaar protesteerde, “Ben je
zelfs nu niet bang voor God nu je aan het sterven
bent? Wij verdienen het te sterven voor onze slechte
daden, maar deze man heeft niets verkeerd gedaan.”
Toen zei hij: “Jezus denk aan mij wanneer U in Uw
Koninkrijk komt.” Jezus antwoordde:
“Ik verzeker je, vandaag nog zal je met mij in
het paradijs zijn.”

“Mocht hij bij Jezus zijn nadat hij gestorven was?”
“Zeker, Els!”
“Iets later riep Jezus tot Zijn Vader, God en daarna
stierf Hij.”
“Hé, is Jezus de persoon in Gods plan?”
“Goed zo, Paul! God stuurde zijn eigen volmaakte Zoon,
Jezus. En Hij stierf om de straf voor onze zonden
op zich te nemen.”
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Jezus leeft

Bijbelreferentie: Mattheüs 28, Lukas 24

Jezus’ lichaam was in een graf gelegd door zijn vrienden.
Heel vroeg op de eerste dag van de week gingen twee
vrouwen naar het graf.

Plotseling was er een grote aardbeving toen een
Engel van de Heer uit de hemel kwam en de steen van
het graf wegrolde. “Wees maar niet bang,” zei hij. “Ik
weet dat je Jezus zoekt, de gekruisigde, maar Hij is hier
niet meer! Hij is uit de dood opgestaan, net zoals Hij
voorspelde. Ga nu maar vlug naar zijn discipelen en
vertel hen het goede nieuws.”
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“Dit is het beste gedeelte!”
“Dat is het zeker, Paul! Nadat hij voor onze zonden
betaalde, wekte God hem op uit de dood. Dat was Gods plan
de hele tijd al.”
Later toen de discipelen daarover praatten, stond Jezus

plotseling in hun midden. Hij zei: “Vrede zij met jullie.”
Maar iedereen was vreselijk bang, ze dachten dat ze een
spook zagen!
“Waarom zijn jullie bang?” vroeg Hij. “Kijk naar mijn
handen. Kijk naar mijn voeten. Zie, Ik ben het echt! Raak
me maar aan, ik verzeker je dat ik geen spook ben!”
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Waar is Jezus Vandaag?
Bijbelreferentie: Johannes 16, Handelingen 1

“Jezus bleef nog een aantal weken bij zijn discipelen.”
“Ze waren vast erg gelukkig!”
“Ja, maar waar is Jezus nu?”
“Dat is een goede vraag, Els.”
Jezus zei: “Het is beter voor jullie dat ik wegga,

want als ik niet ga, kan de Heilige Geest niet
komen. Maar als ik wegga, zal Hij komen omdat
Ik Hem zal zenden.”
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Toen Jezus net klaar was met spreken, zagen de
discipelen Hem opvaren en verdwijnen in een wolk.
Twee engelen vertelden hen: “Jezus is van jullie

weggenomen en teruggegaan naar de Hemel.
Op een dag zal Hij net zoals Hij nu wegging,
terugkomen!”

Eens zal Jezus voor al Gods kinderen terugkomen.
Voor iedereen die gelooft dat Jezus voor hem/haar is
gestorven en dat Jezus hem/haar vergeven heeft. Wij
zullen dan voor altijd bij Hem zijn. Niets zal ons ooit
nog van zijn liefde kunnen scheiden!
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Ik wil ook een kind
van God worden,
zodat ik ook bij
Hem kan zijn.

Dat is fantastisch, Paul! Dit is de allerbelangrijkste beslissing
die je ooit zult maken! De Bijbel vertelt ons dat onze zonden
ons scheiden van God. En het zegt: “Indien
je met je mond belijdt dat Jezus Heer is en in je hart gelooft
dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, dan ben je gered.
Want het is door het geloof in je hart dat je gerechtvaardigd
bent voor God en het is door
de belijdenis met je mond
Dat is niet moeilijk,
dat je gered bent.”
want ik geloof in
Romeinen 10:9-10
Jezus!

Laten we dat dan aan God vertellen. Hij luistert
altijd. Hij hoort ons gebed en antwoordt ons!
Laten we samen dit gebed bidden:
MIS Dutch.indd 28

9/30/21 10:57 AM

God. ik weet dat ik een zondaar ben. Ik heb
verkeerde keuzes gemaakt en verkeerde dingen gedaan.
Het spijt mij. Wilt U mij vergeven?
Ik weet dat Jezus, Uw zoon,
voor mijn zonden is gestorven
en ik geloof dat U Hem uit
de dood heeft opgewekt. Ik
wil graag dat Jezus mijn Heer
wordt. Dank U dat U van mij
houdt en dat ik nu Uw kind
mag zijn. Vult U mij met Uw
Heilige Geest zodat ik altijd
de kracht zal hebben om U
gehoorzaam te zijn. Amen.
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Wow, nu ben ik echt een
kind van God hè?!

Zeker weten!
Om de Heer nu beter te leren
kennen, kun je met Hem praten
God liefhebben
in gebed en over Hem lezen
en andere
in Zijn Boek, de Bijbel.
mensen
over
God spreekt tot je door de
Wat dan,
Jezus vertellen,
Bijbel en vertelt je over de
paps?
laat hen Gods
belangrijke dingen die Hij
kracht en
wil dat je
liefde zien.
doet.

Jezus vertelde zijn volgelingen: “Ga en maak
discipelen… Leer hen de geboden die ik jullie
gegeven heb, te gehoorzamen. En wees er zeker
van: Ik ben altijd bij je.” Mattheüs 28:19,20
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Nadat Jezus naar de Hemel was gegaan, zond Hij
de Heilige Geest. Hij zal je leiden en onderwijzen.
De Heilige Geest geeft je Gods speciale kracht om
dit aan anderen te vertellen.

Ja, ik wil
het zeker aan
mijn vrienden
vertellen!

Hé!
Wat er net met mij
gebeurd is, kan ook
met jou gebeuren! Jij
kan ook geloven en
dezelfde beslissing
nemen die ik net
genomen heb!
Bid en God zal zeker
ook naar
jou luisteren.
Hij houdt van jou!
Hij wil jou vergeven
en dan ben je ook
een kind van God.
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“Neem een kijkje in het boek
van God. Begin het grootste
		
avontuur van je leven!”
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