
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handleiding  
Bijbelstudies Amos 

10 - 14 jaar 

 
  



Dag 1 

Je bent erbij! 

 

Kern 
Amos kondigt in Amos 1:2 het oordeel aan over Israël en de volken rondom Israël. Eerst worden 6 
volken genoemd namelijk: Syrië, Filistea, Fenicië, Edom en Ammon, Moab en Juda. Vanaf Amos 2:6 
volgt het oordeel over Israël en dat is het gedeelte waar de bijbelstudie over gaat. De onderwerpen die 
aan bod komen zijn: 

- God komt niet op het oordeel terug en wijst de zonden van Israël aan (Amos 2: 6-8) 

- God laat zien Wat hij deed/doet en wat Israël deed/doet (Amos 2:9-12) 

- Het oordeel is onvermijdelijk (Amos 2:13-16) 

- Israël is gewaarschuwd (Amos 3:1-2 en 7-8) 

 

Aanpak / ideeen 
Het is de eerste dag van de Bijbelstudies over Amos. Maar neem voordat je begint met de Bijbelstudie 
tijd om met elkaar kennis te maken. Voor een kennismakingspel staan er verderop 2 ideeën in deze 
handleiding. Begin na de kennismaking met de sketch om Amos te introduceren. Het hoofdthema ‘je 
geld of je God’ komt ander dagen nog meer aan de orde. Is er daarna nog weinig tijd probeer dan in 
ieder geval de vragen. 

 

Dit hebben jullie verkeerd gedaan! 
De mensen vonden het niet verkeerd dat Amos die oordelen sprak over de omliggende volken. Maar 
dan volgen Juda en Israël.  

Vraag 1: Deze vraag is bedoeld om te snappen in wat voor verband de Bijbelstudie van vandaag staat. 
Voor de leeftijd 10-12 staan de teksten aangegeven en de tieners van 13-14 kunnen deze zelf 
opzoeken.  

Vraag 2: Deze vraag helpt om de genoemde zonden te begrijpen. Het zijn allemaal zonden waarvoor 
God al gewaarschuwd had in de 5 boeken van Mozes.  

1) Deuteronomium 15:7-11; Amos 8:6,  
2) Exodus 23:6; Deuteronomium 16:19,  
3) Leviticus 20:11,12,  
4) Exodus 22:26,27; Deuteronomium 24:6,12,13 en 
5) Exodus 20:3-5 
 

Dit deed Ik, maar jij! 
Vraag 4: Probeer het gesprek aan te gaan. God doet zo veel en dan is het onvoorstelbaar hoe 
ondankbaar wij kunnen zijn. Dat we bijvoorbeeld doen alsof de aarde van ons is en makkelijk andere 
mensen kunnen vergeten. Dit terwijl God ons zoveel gegeven heeft. Hij gaf zelfs zijn eigen zoon en wat 
zetten wij er tegenover? Zonden is dat niet ondankbaar? 

Wanneer er veel openheid is kan je er ook voor kiezen om hier alvast God te danken voor wat hij deed 
in de levens van de tieners. 



Vraag 5 en 6 (13-14 jaar) Kan je evt. overslaan als er al veel tijd voorbij is gegaan vanwege het 
kennismaken. 

 

Er is geen vluchten meer aan… 
Vraag 5 (10-12) Vraag 7 (13-14 jaar) In het gedeelte van Amos 6 worden verschillende beelden 
genoemd laat deze uitbeelden door de kinderen. Vind je de beelden moeilijk pak dan een makkelijke 
Bijbelvertaling erbij. 

Vers 13 Beeld van een wagen die helemaal volgeladen is en kraakt. Hij zakt bijna door zijn as.  

Vers 14 Een snelle die struikelt en een sterke (hooggeplaatste) kan zich niet meer in veiligheid 
brengen 

Vers 15 Zelfs een boogschutter kan niet meer helpen, snelste renners niet meer vluchten en de 
beste ruiters te paard ontkomen niet  

Vers 16 De moedigste mannen zullen hun wapens achterlaten (naakt weg vluchten beeld van  
een strijder zonder wapens) 

 

Kennismakingspel  
Idee 1 
Elke tiener schrijft op een blaadje drie persoonlijke kenmerken. De kenmerken mogen zo gek zijn als je 
maar wilt, zolang ze maar waar zijn. De briefjes met persoonlijke kenmerken worden verzameld in een 
bak en worden vervolgens willekeurig verdeeld over alle tieners. Een voor een lezen de tieners hun 
briefje met de drie punten voor. De tiener die het briefje voorleest, raadt bij wie het briefje hoort. Is dit 
juist, dan mag de geraden tiener een poging wagen. Is dit niet juist, dan is de tiener links van hem/haar 
aan de beurt. 
 

Idee 2: 
Bij een grotere tienergroep zou je ook ‘Kom over de streep kunnen doen’ Probeer dan vragen te 
verzinnen waardoor je de tieners prikkelt. Stel eerst wat meer oppervlakkige vragen voordat je begint 
met dieper vragen.  

Voorbeelden zijn: 

- Stap over de streep als je meisje/ jongen bent 

- Ik heb veel ervaring met Bijbelstudie 

- Ik had geen zin in gezinskamp. 

- Ik vind geloven maar moeilijk 

- Ik worstel met … zonden 

Wees creatief en vul aan. Advies is om dit alleen te doen bij een grotere groep bij een kleinere groep 
ontstaat er wel een heel kwetsbare situatie.  

  



Sketch om mee te beginnen 
Doe- opdracht 12 (10-12 jaar) 14 (13-14 jaar) Hoe luister jij? (Idee creatief kinderwerk)  
Het doel van de opdracht is om te beseffen dat het belangrijk is dat we wat doen met de boodschap die 
we iedere keer weer horen. Het beeld van trechter, vergiet en spons maakt dat duidelijk. In het 
onderstaande wordt de vergelijking gemaakt met de gelijkenis van het zaad, dit hoeft niet per se 
genoemd te worden.  
 

Amos bracht het woord van God tot Israël, maar de mensen zaten er niet op te wachten. Hoe reageer jij 
op deze week op de boodschap van de profeet? Hoe reageer jij op de boodschap van God zelf? Luister 
je als een trechter dan gaat het woord door ons heen, maar vergeten we het direct weer of een vergiet 
ook dan gaat heet woord door ons heen, het blijft even hangen, maar ook dan vergeten we het weer. Of 
luisteren we als een spons het woord gaat door ons hen en we laten ons er helemaal mee vullen.   
 

Wat heb je nodig: een fles water, een emmer, een vergiet, een trechter, een grote spons 
 

Doe: Laat de tieners een Bijbel zien. 

Vertel: Leg uit dat christenen geloven dat de Bijbel Gods woord is, waardoor God ook vandaag de dag 
nog steeds tot ons wilt spreken. Maar als God ook nu nog door de Bijbel tot ons wilt spreken, is het erg 
belangrijk hoe wij luisteren. 

Vraag: 
- Als jij 'luisteren' hoort, waar denk je dan aan? 
- Hoe kan je luisteren naar een boek - een boek maakt toch geen lawaai? 
- Hoe zou God nu nog tot ons willen spreken? 

Doe: Laat de tieners een trechter zien. 

Vraag: 
- Wat gebeurt er als je water door deze trechter giet? 
- Wat heeft dit met luisteren naar Gods woord te maken? 

Doe: Giet water door de trechter. 

Vertel: Sommige mensen zijn als deze trechter. De woorden van de Bijbel gaan wel naar binnen, maar 
gaan daarna gelijk ook weer naar buiten. Het gaat dwars door hen heen, maar uiteindelijk vangen ze 
niks op. 

Doe: Laat de tieners een vergiet zien. 

Vraag: 
- Wat gebeurt er als je water door dit vergiet giet? 
- Wat heeft dit met luisteren naar Gods woord te maken? 

Doe: Giet water door het vergiet. 

Vertel: Sommige mensen zijn als dit vergiet. De woorden van de Bijbel gaan wel naar binnen, maar 
gaan daarna gelijk ook weer naar buiten. Het gaat dwars door hen heen. Kijk, er blijven wel allerlei 
druppeltjes onder aan het vergiet hangen. Zullen ze er dan toch iets van opsteken? Nee want als je 
even schudt, vallen ze er allemaal van af en blijft er niks over.  



Doe: Schud het vergiet even goed zodat alle druppels eraf vallen. 

Doe: Laat de tieners een spons zien. 

Vraag: 
- Wat gebeurt er als je water op deze spons giet? 
- Wat heeft dit met luisteren naar Gods woord te maken? 

Doe: Giet water op de spons. 

Vertel: Een spons wil maar één ding: zoveel mogelijk water in zich opnemen. Op deze manier kunnen 
wij ook naar Gods Woord luisteren, als een spons die alles in zich op wilt nemen. 

Laten we proberen om dit beeld deze week mee te nemen. Iedere keer horen we een boodschap van 
God, maar wat doen we ermee? Vraag in de groep ook of de tieners kunnen zeggen hoe zij vaak 
luisteren naar de Bijbel. Als een trechter, vergiet of een spons? 

  



Dag 2 

Rijke dwazen  

Benodigdheden voor vandaag: 

- Blinddoek, schaaltje/schoteltje, lepeltje, servet 

- Bittere smaken om te proeven (grapefruit, koffie, witlof, mosterd, rabarber) en misschien wat 
lekkers om die bittere smaak weg te krijgen. 

- Voor de sketch: belangrijke persoon en arm persoon, dmv kleren of attributen 

- App Sky map (over sterren) 

 

Kern 
Tegenover de Heere staan de mensen die het recht haten en rijk zijn geworden door onrecht. Maar 
Amos zegt dat ze er niet van zullen genieten, want de Heere ziet de zonde niet door de vingers.  

 

Rijke dwazen!  
Vandaag gaat het over onrecht, dat ziet de Heere als iets heel bitters. 

Daarna volgt een loflied op God als Schepper van het sterrenstelsel, Heerser over licht en duisternis en 
het weer. De Naam van God, HEERE (de Trouwe God van het verbond), wordt met nadruk genoemd. 

Daarna de oproep tot bekering, dan zal God genadig zijn. De Heere wil genadig zijn, maar weet dat de 
mensen niet zullen luisteren. Er worden oordelen aangezegd en de grote rouw en het verdriet wordt 
genoemd. 

Dus: rijk geworden door onrecht, maar als je je niet bekeert dan ben je dwaas en komt de straf. 
 

Aanpak / ideeën 
Als inleiding kun je een gesprekje doen over wat kinderen later willen worden en waarom. Vraag of ze 
ook rijk willen worden en welke manier ze dat voor zich zien. 

Vraag: kun je ook op een oneerlijke manier rijk worden? En hoe dan? 

Wat gebeurt er als we op een oneerlijke manier rijk zijn geworden? Dan krijg je een boete/rechtszaak en 
veroordeling/straf. 

Is het verstandig/belangrijk om rijk te zijn? Hoe wil de Heere dat we leven? 

(we mogen best rijk zijn, maar moeten goed voor de armen zorgen en eerlijk zijn) 

 

Sketch om mee te beginnen 
Rijk en arm, hoe dwaas kun je zijn? 
 
Nodig: 
Kleding om er arm uit te zien 
Kleding om er belangrijk uit te zien 
 
 



Twee personen: 
Je kunt ervoor kiezen om de sketch als kinderen of als volwassenen te doen. 
De belangrijke persoon speelt dat hij rijk wil worden en dwingt de arme persoon om hem veel te veel te 
betalen. 
 
Je kunt ook ervoor kiezen om de drie zonden die Amos noemt uit te beelden: 
Eerlijke mensen wordt het leven zuur gemaakt (Rechtvaardigen wordt het leven zuur gemaakt),  
Misdadigers geven zwijggeld waardoor ze hun straf ontlopen (Omkoping),  
Een rechter die niet naar de klacht van de mensen in nood luistert. 
 
Drie personen: 
Een extra persoon kan bijvoorbeeld de rol van getuige / waarschuwer spelen door tegen de 
belangrijke/oneerlijke persoon te zeggen dat het niet eerlijk is wat hij doet en dat hij daarvoor gestraft 
kan worden. 
 

Verwerkingsideeën / antwoorden 
Doe-opdrachten: 

Proeverij (vraag 2):  

Zorg dat je verschillende soorten bittere kruiden of groenten hebt. Het doel is dat kinderen smaken dat 
het heel erg bitter (en vast ook vies) smaakt. De boodschap is dat de zonde door God zo bitter 
gevonden wordt. 

 

Gesprek: over recht en onrecht, eerlijkheid en oneerlijkheid. Probeer met elkaar ook concrete 
voorbeelden te noemen uit ons dagelijks leven. 

 

Rollenspel door de tieners over eerlijk en oneerlijk. 

 

Gesprek: Vraag 20. Als iedereen in het groepje gedoopt is kun je een gesprek hebben over: Als je 
gedoopt bent heeft de HEERE ook met jou een verbond gesloten. Zijn Naam verbonden aan jouw 
naam. 
  

Antwoorden op vragen: 

5. Hij heeft gemaakt: de Orion en het zevengesternte (de sterren)  
Hij verandert: de schaduw van de dood in morgenlicht  
Hij maakt: de dag duister als de nacht  
Hij roept: het water van de zee en giet het uit (regen)  
Hij verkwikt Zich: over de sterken door de verwoesting  

6. Hij is de Almachtige die door de mooie buitenkant de lelijke zonden ziet 
7. Geduldig – God straft niet snel 

Trouw - genadig 
Vol ontferming – barmhartig 
Overvloedige goedheid – overvloeiende goedheid 

10. Drie zonden: Rechtvaardigen wordt het leven zuur gemaakt, Door omkoping ontlopen misdadigers 
hun straf, rechters in de poort luisteren niet naar de klacht van mensen in nood. 

13. De verstandige is degene die God dient. Zwijgen: omdat ze het rechtvaardig vinden dat de Heere 
de gruwelijke zonden van de Israelieten straft, ook al zijn de straffen erg zwaar..   

18. De HEERE zal komen, maar met Zijn straf 



Lied ideeën 

- Psalm 1:1 (Welzalig hij die in der bozen raad) 

- Psalm 6:1 (O Heer, Gij zijt weldadig) 

- Psalm 19:4 (Des Heeren wet nochtans) 

- Psalm 30:1 (Ik zal met hart en mond, o Heer) 

- Psalm 36:2 (Uw goedheid, Heer, is hemelhoog) 

- Psalm 60:1 (O God, hoe hebben wij getreurd) 

- Psalm 79:4 (Gedenk niet meer aan ’t kwaad dat wij bedreven) 

- Psalm 86:6 (Leer mij naar Uw wil te hand’len) 

- Psalm 99:1 (God, de Heer, regeert) 

- Psalm 139:14 (Doorgrond m’ en ken mijn hart, o Heer) 

- Psalm 150:1 (Looft God, looft Zijn Naam alom) 

- Als ‘k in mijn jonge leven U vergat (lied 7) 

- Al waren uw zonden als scharlaken (lied 9) 

- Create in me a clean heart (lied 21) 

- Doorgrond mijn hart (lied 32) 

- Geef vrede Heer (lied 41) 

- Geprezen zij de Heer (lied 44) 

- God zal het heelal bewaren (lied 51) 

- Heer’, ik hoor van rijke zegen (lied 64) 

- Heer’ wat wilt Gij dat ik doe (lied 73 

- Herstel o Heer’(lied 77) 

- Ik kijk omhoog (lied 94) 

- Kom in mijn hart (lied 109) 

- Liefde was het onuitputt’lijk (lied 119) 

- Ontwaak gij die slaapt (lied 144) 

- Vader vol van vrees en schaamte (lied 165) 

- Wandel je in de duisternis (lied 175) 

- Zie ik sterren aan de hemel staan (lied 194) 

  



Dag 3 

Godsdienst zonder God…  

 

Sketch om mee te beginnen 
 
Oneerlijk behandeld worden omdat je God gehoorzaamt (Amos 7: 7-13) 
 
Zorg voor enkele spelers, waarbij er één is die God gehoorzamen wil. De anderen vormen de 
meerderheid die: 

- De woorden van de christen verdraaien. 
- De christen zwart maken of voor schut zetten. 
- Ervoor zorgen dat de christen buiten gesloten wordt. 

 
De christen blijft tijdens deze gebeurtenis trouw aan God en zijn geloof. Hij laat zich niet uit het veld 
slaan. Ook al wordt hij oneerlijk behandeld, hij ondergaat dit gewillig en wil lijden voor zijn geloof. Hij 
geeft niet toe aan de groepsdruk. 
 

Bijbelstudie 
 

10-12 JAAR 13-14 JAAR 

Doelgroep: 

• Houd voor ogen dat de kinderen die je voor je 
hebt, op de grens zitten van kind-zijn naar 
puber-worden. Ze krijgen meer oog voor de 
wereld om hen heen en hoe die in elkaar 
steekt. Ze ontdekken dat niet iedereen zo denkt 
als zijzelf en hun vertrouwde wereldje van papa 
en mama. Probeer hier op in te spelen, je in te 
leven in hun belevingswereld. 

• Bij de start van de dag is het belangrijk om 
weer even het ijs te breken. Doe dat met een 
spelletje of groepsgesprek. Bij deze 
Bijbelstudie kun je ervoor kiezen om de 
opdracht ‘Wat doe je liever?’ als startopdracht 
te gebruiken. 

• Als er een poos goed geconcentreerd gewerkt / 
gepraat is, wissel dan af met een 
bewegingsopdracht of puzzel, zodat er daarna 
weer genoeg energie is om verder te gaan. 

• De Bijbelstudie goed afsluiten is erg belangrijk 
en mag niet afgeraffeld worden! Neem er echt 
de tijd voor. Stop desnoods wat eerder met de 
vragen of het gesprek. Herhaal kort wat er 
besproken is en laat de kinderen verwoorden 
wat hen raakte, bijgebleven is, o.i.d. Neem de 

Doelgroep: 

• Houd voor ogen dat de kinderen die je voor je 
hebt, puber zijn geworden. Ze gaan het oude 
vertrouwde waarbij ze groot geworden zijn 
meer wantrouwen, plaatsen vraagtekens. 
Probeer hier op in te spelen, je in te leven in 
hun belevingswereld. 

• Bij de start van de dag is het belangrijk om 
weer even het ijs te breken. Doe dat met een 
spelletje of groepsgesprek. Bij deze 
Bijbelstudie kun je ervoor kiezen om met het 
eerste gesprek te starten door bijv. stellingen te 
poneren als: ‘Refo of christen, dat betekent 
hetzelfde’ of ‘Als je christelijk bent, zit het goed 
met je!’ 

• Als je merkt dat de aandacht verslapt, creëer 
dan even een ontspannen moment waarin er 
even ‘gewoon’ gepraat wordt of doe een korte 
bewegingsopdracht, zodat er daarna weer 
genoeg energie is om verder te gaan. 

• De Bijbelstudie goed afsluiten is erg belangrijk 
en mag niet afgeraffeld worden! Neem er echt 
de tijd voor. Stop desnoods wat eerder met de 
vragen of het gesprek. Herhaal kort wat er 
besproken is en laat de kinderen verwoorden 



tijd om hiervoor te danken / te bidden, het liefst 
door de jongeren zelf, via kringgebed. Het 
mooiste is als ze elkaars noden in gebed 
brengen; vaak is het makkelijker om voor de 
ander te bidden dan voor je eigen nood. 
Bovendien geeft het verbondenheid en het 
werkt bemoedigend. 

 

wat hen raakte, bijgebleven is, o.i.d. Neem de 
tijd om hiervoor te danken / te bidden, het liefst 
door de jongeren zelf, via kringgebed. Het 
mooiste is als ze elkaars noden in gebed 
brengen; vaak is het makkelijker om voor de 
ander te bidden dan voor je eigen nood. 
Bovendien geeft het verbondenheid en het 
werkt bemoedigend. 

Inhoud: 

• Het onderwerp van deze dag heeft 3 sub 
onderwerpen: 

o ‘Mmmm…’ Godsdienst zonder God, wat is 
dat? Waarom is dat zo erg? 

o ‘(On)verdeeld hart!?’ Is ons hart oprecht en 
volledig op God gericht of geven we nog 
plaats aan andere dingen die we net zo 
belangrijk of belangrijker dan God vinden? 

o ‘Stank voor dank’. Onterecht / oneerlijk 
behandeld worden vanwege je geloof, lijden 
om Christus’ wil. 

 

Inhoud: 

• Het onderwerp van deze dag heeft 3 sub 
onderwerpen: 

o ‘Geloof of religie’ Wat is het verschil? 
Waarom is het zo belangrijk? 

o ‘(On)verdeeld hart!?’ Is ons hart oprecht en 
volledig op God gericht of geven we nog 
plaats aan andere dingen die we net zo 
belangrijk of belangrijker dan God vinden? 

o ‘Stank voor dank’. Onterecht / oneerlijk 
behandeld worden vanwege je geloof, lijden 
om Christus’ wil. Vergevingsgezind zijn 
tegenover je vijanden. 

 

• Toelichting bij de vragen en opdrachten: 
o ‘Mmmm…’: Bijbelgedeelte begrijpen; wat 

staat er nu eigenlijk en wat betekent het? 
Daarna de betekenis naar ons leven: soms 
kunnen we denken heel goed bezig te zijn, 
maar God denkt er blijkbaar anders over. Dat 
gold in de tijd van Amos, dat is ook nu actueel 
voor mensen die: 

• zonder God leven en denken dat er geen 
eeuwigheid is, 

• in God geloven maar denken dat ze 
zichzelf wel kunnen redden, Jezus’ offer 
niet nodig hebben, 

• zich christen noemen maar dat in hun 
hart niet zijn, 

o ‘(On)verdeeld hart!?’: Bijbelgedeelte 
zorgvuldig lezen en begrijpen. Daarna de link 
naar ons eigen hart: is het 100% op God 
gericht, voor Hem beschikbaar? Hoe doe je 
dat dan? Hoe ga je dan om met alle andere 
belangrijke dingen in je leven? Leg uit wat het 
is om de Heere met een volkomen hart te 
dienen en tegelijkertijd ook gewoon dit leven 
te leven. 

o ‘Stank voor dank’: Uit het hele Bijbelgedeelte 
is de focus gelegd op 4 verzen. De kern 
hiervan is dat Amos vanwege zijn 
oordeelsboodschap het land uitgestuurd 

• Toelichting bij de vragen en opdrachten: 
o ‘Geloof en religie’: Bijbelgedeelte begrijpen; 

wat staat er nu eigenlijk en wat betekent het? 
Daarna de betekenis naar ons leven: soms 
kunnen we denken heel goed bezig te zijn, 
maar God denkt er blijkbaar anders over. Dat 
gold in de tijd van Amos, dat is ook nu actueel 
voor mensen die: 

• zonder God leven en denken dat er geen 
eeuwigheid is, 

• in God geloven maar denken dat ze 
zichzelf wel kunnen redden, Jezus’ offer 
niet nodig hebben, 

• zich christen noemen maar dat in hun 
hart niet zijn, 

o ‘(On)verdeeld hart!?’: Bijbelgedeelte 
zorgvuldig lezen en begrijpen. Bijbelteksten 
vergelijken met elkaar. Daarna de link leggen 
naar ons eigen hart: God kent ons door en 
door; wat houdt dat in, hoe komt dat op je 
over? Is jouw hart oprecht op God gericht, 
voor Hem beschikbaar? Hoe doe je dat dan? 
Hoe ga je dan om met alle andere belangrijke 
dingen in je leven? Leg uit wat het is om de 
Heere met een volkomen hart te dienen en 
tegelijkertijd ook gewoon dit leven te leven. 

o ‘Stank voor dank’: Uit het hele Bijbelgedeelte 
is de focus gelegd op de verzen 7-13. De 



wordt. Probeer het gesprek diepgang te laten 
krijgen over het onderwerp ‘lijden voor 
Christus’. Het voelt tegennatuurlijk, we willen 
er niet aan denken, het niet meemaken. Maar 
Jezus zegt: ‘Zalig ben je als de mensen je 
belasteren en vervolgen om Mijn Naam.’ 
Bespreek deze tegenstelling en leg uit dat het 
een voorrecht is om voor de Heere te lijden: 
het geeft je innerlijke vrede en een diep 
geloofsleven en innige relatie met God Zelf 
én het is een sterk evangelisatiemiddel! 

 

kern hiervan is dat Amos vanwege zijn 
oordeelsboodschap het land uitgestuurd 
wordt. 
 

Starten met een complimenten ronde. De functie 
daarvan is dat de tieners zich er weer even 
van bewust zijn hoe fijn het is als je 
gewaardeerd wordt. Daarna komt de link naar 
Amos die, terwijl hij niets verkeerd deed, 
onterecht behandeld werd, gepest werd. 

 
Probeer het gesprek diepgang te laten krijgen 

over het onderwerp ‘lijden voor Christus’. Het 
voelt tegennatuurlijk, we willen er niet aan 
denken, het niet meemaken. Maar Jezus 
zegt: ‘Zalig ben je als de mensen je 
belasteren en vervolgen om Mijn Naam.’ 
Bespreek deze tegenstelling en leg uit dat het 
een voorrecht is om voor de Heere te lijden: 
het geeft je innerlijke vrede en een diep 
geloofsleven en innige relatie met God Zelf 
én het is een sterk evangelisatiemiddel! 

 
Tenslotte kijken we naar de reactie van Amos. Hij 

legt uit dat hij door God geroepen is om deze 
boodschap te brengen en dit niet zal 
veranderen, ondanks de straf die de koning 
hem geeft. Hij houdt onwrikbaar vast aan zijn 
geloof. Hoe reageren wij als we oneerlijk 
behandeld worden, voor gek worden gezet? 
Hebben we onze vijanden lief? Spreek met 
de tieners dat het volgen van Jezus een 
totaal anders denken dan de wereld van ons 
vraagt. 

 

 
 
  



Dag 4 

Zoek mij en leef  

Benodigdheden voor vandaag: 

- (gekleurde) Pennen en kleurpotloden 

- Memobriefjes 

- Een papier waar ‘God’ op staat geschreven. 

- Witte A’4-tjes (genoeg voor alle jongeren binnen je groep) 

- Evt. knutselmateriaal 

 

Kern 
Het stuk van vandaag begint met allerlei straffen die geweest zijn met daarbij het refrein van God: en 
toch hebben jullie je niet tot Mij bekeerd. Er is nog maar een mogelijkheid om aan het definitieve oordeel 
te ontkomen: zoek de Heere en leef! 

 

Aanpak / ideeen 
Als inleiding is het een goed idee om te beginnen met de inleidende vragen voordat je het 
Bijbelgedeelte leest. Dit geeft inzicht in het stuk waarmee de Bijbelstudie begint. Praat er over door hoe 
het zou voelen/voelt om straf te geven en helemaal als je het meerdere keren voor hetzelfde vergrijp 
moet geven. De doe-opdracht bij het eerste tekstgedeelte geeft verder inzicht op de straffen. 

Vraag 5: Praat erover door of ze het wel eens van anderen gehoord hebben of voorbeelden uit de Bijbel 
weten, of start hiermee als je denkt dat deze vraag te moeilijk is. 

 

Na het strafgedeelte bespreek je Wie die straf eigenlijk geeft. Hij laat Zichzelf zien tegenover alle goden 
die het volk gekozen heeft. Eventueel kan je hier de vraag bespreken of Hij het recht heeft om die straf 
te geven. (waarschijnlijk komt dit al bij vraag 4 naar voren.) 

 

Tenslotte komt de oproep om God te zoeken en te leven met tegelijkertijd de tegenstelling: als je Mij niet 
zoekt, zul je sterven. Probeer vooral de aandacht gericht te houden op het leven en daarin de 
uitnodiging naar het zoeken steeds door te laten klinken. Wanneer je denkt dat het aansluit bij je groep, 
bespreek je vraag 9 (13/14-jarigen).  

 

Sketch om mee te beginnen 
Nodig:  

• Kleding die eruitziet als een schooluniform. 

• Een stok 

• Een tafel en een stoel (maak een schoolklasidee) 

• Bordjes: dag 1, enkele dagen later, de volgende dag, de laatste schooldag. 

• Twee personen (heb je meer mensen in je team ga dan naar de ‘drie-persoonsversie) 
 



Jongen/meisje (J/M): ‘hoi, ik ben Josef/Maria. Samen met mijn moeder en mijn twee zusjes woon ik in 
Kampala, een stad in Oeganda. Ik ga elke dag naar school doordat ik een sponsor heb. Als ik thuis ben, 
help ik mijn moeder. Wanneer ik onderweg naar school ben, is er van alles te zien en te beleven in de 
stad.’ 
 
De leerkracht (L) staat bij de tafeltjes en kijkt verstrooid om zich heen, J/M klopt op de deur. 
L: ‘Waar kom jij zo laat vandaan?’ 
J/M: ‘Ik was onderweg naar school iets te lang bij de markt blijven staan, ze waren een varken aan het 
slachten’.  
L: ‘Jij weet heel goed hoe laat je hier op school moet zijn! Ik wil niet meer dat je te laat komt. Vandaag 
blijf je een half uur langer op school en dan ben ik nog mild! Je pakt nu je spullen en schrijft over wat er 
op het bord staat’.  
 
De leerkracht laat het bordje ‘enkele dagen later’ zien. J/M zit niet meer in de klas. Speel dat J/M weer 
te laat in de klas komt.  
 
L: ‘J/M dit is al de tweede keer, kom maar hier.’  
J/M: ‘meneer/mevrouw, het spijt mij echt heel erg! Maar er gebeurt zoveel op straat! Vandaag was er 
een ongeluk gebeurt en er waren kinderen aan het voetballen’.  
L: ‘Ik heb je de vorige keer gewaarschuwd en toen ben je er mild vanaf gekomen, nu krijg je wat je 
verdient!’ Maakt gebaar met een stok dat J/M geslagen wordt.  
 
Bordje ‘de volgende dag’, weer is J/M te laat. 
L: ‘Ik ga hier geen woorden meer aan vuil maken, kom maar hier.’ Tijdens ‘slaan’: ‘Dit is al de derde 
keer, volgens mij leer jij hier niets van, de volgende keer dat je te laat bent, hoef je niet meer te komen. 
Dan is school voorbij voor jou!’  
 
Bordje ‘de laatste schooldag’.  
L: ‘Dit jaar hebben wij allemaal veel geleerd en veel keuzes moeten maken, enkelen van jullie zullen nu 
vertellen welke keuze zij gemaakt hebben, J/M, kom maar naar voren’.  
J/M: Aan het begin van het jaar was ik vaak te laat op school. Er waren zoveel interessante dingen te 
zien buiten! Daar wilde ik veel meer tijd aan besteden. Toen zij onze leraar dat ik de volgende keer dat 
ik te laat was van school afgetrapt zou worden. Als dat zou gebeuren had ik geen opleiding meer en zou 
ik mijn hele leven op straat leven. Daar heb ik over nagedacht en ik heb de keuze gemaakt om elke 
keer te zorgen dat ik op tijd op school was en mij niet laten afleiden door de dingen op straat. Nu heb ik 
de mogelijkheid om te leven doordat ik geleerd heb.  
 
Bij drie personen (afhankelijk van je team kan je er meer mensen in doen als kinderen) 
Voeg tussen ‘de volgende dag’ en ‘de laatste schooldag’ het volgende stukje toe en pas het laatste 
stukje daarop aan.  
Vriend: ‘J/M’ als je nu nog eens te laat komt, heb je geen kans meer om naar school te gaan en dat heb 
je wel echt nodig! 
J/M: ‘Waarom? Op straat zijn genoeg dingen te zien en te doen, dus ik vermaak me wel!’ 
Vriend: ‘Als je nu stopt met school, kom je niet meer aan de bak en heb je geen opleiding. Als je wilt 
zorgen voor je familie dan moet je echt goede punten hebben!’ 
J/M: ‘Hmmm…  
Vriend: ‘Doe gewoon je best om op tijd naar school te komen, met school zie je veel meer van de 
wereld!’ 
 
 



Verwerkingsideeen 
Doe-opdrachten:  
Hang een papier waarop ‘God’ staat op in jullie ruimte en hang daar alle eigenschappen waarmee de 
jongeren komen omheen. Aan het einde van de Bijbelstudie kan je daar eventueel nog op terugkomen 
met de hele groep door naar elkaar te verwoorden waarom men voor die eigenschap heeft gekozen.  
Doe zelf ook mee! 
 
Omgekeerd verstoppertje:  
Benodigdheden: Twee (of meer) ruimtes; een zak lolly’s (of iets anders wat hetzelfde uitbeeldt) 
een persoon verstopt zich met de lolly’s binnen een ruimte die jullie kunnen gebruiken zonder anderen 
te storen. De andere jongeren staan te wachten op een plek waar ze die ruimte niet kunnen zien. Als de 
eerste persoon verstopt is, mag de rest gaan zoeken. Wanneer de persoon gevonden is, is ook de zak 
snoep gevonden. Wanneer dit niet haalbaar is qua ruimtes, kan je ook bijvoorbeeld van te voren een 
Bijbel met iets verstoppen en moeten ze de Bijbel vinden. Praat erna over door: zoek Mij en leef (de 
lolly’s beelden dan het leven uit).  

 

Antwoorden Gilgal-Berseba-Bethel 

Bethel 
God verschijnt Jacob in een droom. Hij noemt de plaats ‘Huis van God’ en doet er een belofte. (Gen. 28: 19)  
Samuël spreekt hier recht (1 Sam. 7:16). Later is er een profetenschool. (2 Kon 2: 3) 
Na de deling van het rijk, bouwt Jerobeam hier een ‘heiligdom voor God’, een gouden kalf. (1 Kon. 12:29)  
 
Berséba 
Abraham graaft hier een put en sluit een verbond met Abimelech. (Gen. 21: 32) 
Abraham en Izak wonen hier.  
Jakob offert hier voordat hij naar Egypte gaat. (Gen. 46:1) 
 
Gilgal 
Er wordt door Jozua een gedenkteken gemaakt van 12 stenen als het volk door de Jordaan het beloofde land is ingegaan. 
(Jozua 4:8) 
Eerste keer Pascha na de woestijnreis (Jozua 5:10) 
Samuël offert hier. Saul doet dit ook, maar hij had op Samuël moeten wachten. Samuël moest de offers brengen.. (1 Samuel 
10:8 ev) 

 

Tekening ‘Zoek Mij en leef!’ 
Probeer de jongeren uit te dagen hier serieus mee aan de slag te gaan en datgene wat er uiteindelijk 
uitkomt op te hangen in hun slaapkamer (of op de deur aan de buitenkant). Praat er eventueel over door 
hoe belangrijk het is om een boodschap of een opdracht regelmatig terug te zien als herinnering.  

 

Doorpraten: 
Dit kan een erg enge opdracht zijn voor de jongeren, praat hier met elkaar over binnen je groep. Het is 
mooi om te leren van ouderen en ook de ouderen kunnen van de jongeren leren. Daarbij hebben de 
ouderen het over hetzelfde onderwerp gehad, dus zullen ze snappen waar de vraag vandaan komt. 
Afhankelijk van je groep kan je het vrijblijvend houden of alvast iemand kiezen met wie je erover zou 
willen praten. 

 

Lied ideeën 

- Heer ik kom tot U (Lied 64) 

- O alle dorstigen (vers 5: zoek dan de Heer) 
(Lied 143) 

- Ontwaak gij die slaapt (Lied 153) 

- Gij die van God zijt afgedwaald (Lied 46) 

- Gij zijt waardig (Lied 47) 



Dag 5 

Slapen of waken 

 

Sketch om mee te beginnen 
Nodig 

• 3 spelers: Willem de Wachter, Sjaak Zorgeloos en Aankondiger 

• Kleden of dekens over een tafel gehangen, liefst tot aan de grond toe. 

• Verrekijker (of gedraaide koker van A4 vel) 

• Lamp  

• Stenen 

• Bijbel 

• Evt koffer 

• A4 papier met ‘De grote ramp’ 
 
Uitwerking sketch 

1. Willem de Wachter staat op een tafel en kijkt rond. In zijn ene hand heeft hij een Bijbel waar hij 
steeds in kijkt. In zijn andere een verrekijker, waarmee hij om zich heen kijkt. Ook schijnt hij 
rond met zijn zaklamp.  

2. Willem zegt: ‘Dat ziet er niet best uit. Er komt noodweer aan. En als ik dit zo lees ook een 
aardbeving. Laat ik mijn belangrijkste spullen vast in een koffer stoppen.’ 

3. Willem loopt richting Sjaak Zorgeloos. 
4. Sjaak Zorgeloos zit onder een tafel, waaronder het helemaal donker is.  

Hij speelt daar met stenen. 
5. Sjaak praat vanonder de kleden: ‘Ik ben zo heerlijk aan het genieten. Kijk eens wat een 

schatten ik toch heb. Prachtige edelstenen. Ik kan genieten van mijn geld.’ 
6. Willem tilt een deken op en schijnt met zijn zaklamp op de stenen. Hij waarschuwt Sjaak voor 

wat hij gelezen en gezien heeft. Er is noodweer op komst en ook een aardbeving. 
7. Sjaak lacht honend. Hij is rijk en is van het leven aan het genieten. Wat kan hem gebeuren? 
8. Willem zegt dat dit gewoon waardeloze stenen zijn, waar Sjaak niet op kan vertrouwen. Laat hij 

in het licht komen en leven, in plaats van in zo’n donker hol te zitten.  
9. Maar Sjaak komt niet. Hij jaagt Willem weg. 
10. Willem pakt zijn spullen en nodigt Sjaak nogmaals uit mee te gaan. Maar Sjaak is dronken en 

kan geen normaal woord meer zeggen. 
11. Aankondiger loopt naar binnen met A4papier waarop staat: de grote ramp. 
12. Hij duwt de tafel om, Sjaak Zorgeloos ligt onder de dekens en toont geen teken van leven meer. 

 
Evt. kijk tip met wat oudere tieners: toespraak van John Piper 
https://www.youtube.com/watch?v=wvbKkH8NUIw  

 

Bijbelstudies 
Deze Bijbelstudie bestaat uit 3 thema’s: onbezorgd leven, wat een luxe en wakker blijven! 
Je kunt niet alle gespreksvragen diepgaand behandelen. Sommigen kun je heel kort laten 
beantwoorden of zelfs over te slaan. Zorg wel dat de letterlijke betekenis van het gedeelte duidelijk is! 

https://www.youtube.com/watch?v=wvbKkH8NUIw


Kies vervolgens één vraag uit die je uitdiept. Het gaat om het hart van de tieners. Laat ze heel concreet 
zijn in het bedenken van zaken waarvan ze zich moeten bekeren. Waaruit blijkt dat zij wakker zijn of 
juist slapen (of in slaap gevallen zijn?) Bid dat de Heilige Geest de gesprekken leidt en zonden op dit 
gebied duidelijk wil maken.  
 

Onbezorgd leven 
God waarschuwt de zorgeloze inwoners van Juda en Israël. Het is een groot gevaar om te denken dat 
je spullen, je geld, je gezondheid en je intelligentie zekerheid kunnen bieden of voor geluk zorgen.  
De Bijbel staat vol met waarschuwingen:  
Spreuken 3: 5-7.  Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.  

Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken. Wees niet wijs in je 
eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade. 

Spr. 11:28.  Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal ten val komen, maar de rechtvaardigen  
zullen groeien als loof. 

Psalm 118: 8  Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te 
vertrouwen. 

Markus 10: 23-25  En terwijl Hij rondkeek, zei Jezus tegen Zijn discipelen: Hoe moeilijk kunnen zij 
die rijkdommen bezitten, het Koninkrijk van God binnengaan! 
En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. Maar Jezus antwoordde 
opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op 
rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan! Het is 
gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een 
rijke het Koninkrijk van God binnengaat. 

1 Tim 6: 8-10 Als wij echter voedsel en kleding hebben, wij daarmee tevreden zijn. Maar wie 
rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en 
schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en 
ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te 
verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele 
smarten doorstoken. 

 

 DOE - PLAATSEN ZOEKEN 

Het zou fijn zijn als deze opdracht thuis gemaakt is. Kan leuk zijn als je groepje graag puzzelt. Houd 
deze opdracht kort. Het doel is niet om in te zoomen op deze plaatsen, maar om te laten zien dat deze 
koninkrijken niet meer bestaan. 

 

Wat een luxe 
Luxe en welvaart zijn een zegen van God om er goede dingen mee te doen. 
1 Tim 6:17-19 Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en  

hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de 
levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; 
ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om 
samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed 
fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. 

1 Kor 4: 7  En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, 
waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? 

De fout die de inwoners van Samaria maken is dat zij de armen uitbuiten en over hun rug rijk worden. 
Ze maken zich niet druk over de ondergang van Jozef, het feit dat zij Gods volk zijn en Hem de rug 
toekeren. Ze menen onaantastbaar te zijn. 
 



De link kan gelegd worden naar hoe wij met ons bezit omgaan. Je zult als tiener waarschijnlijk niet zo 
snel iemand uitbuiten, maar door goedkope spullen te kopen houdt je wel een systeem van lage lonen 
en kinderarbeid in stand.  
 

 DOE - OPDRACHT GELUKSVOGEL. 
Nodig:  
-voor iedere tiener een witte envelop 
-in de envelop een kaartje (zie bijlage ‘geluksvogels’) 
-verstopt: de ‘schat’ van kaartje 4. De schat kan bijv. koekjes, een geldbedrag, en snoeprol zijn. Het is 
leuk als er het aantal koekjes of munten in zit zo groot als het groepje is. Dat daagt het meest uit tot 
delen. 
 
Doel: De tieners leren hoe rijk zij gezegend zijn. 
Kinderarbeid, analfabetisme, hongersnood, geloofsvervolging, oorlog, zeer gebrekkige gezondheidszorg 
zijn op zoveel plekken van de wereld realiteit voor tieners die daar leven. Niet ieder mens krijgt evenveel 
gaven van God (gezondheid, (geloofs)vrijheid, onderwijs of geld.) Wij krijgen deze gaven om er het 
goede mee te doen en van te delen.  
 
Spelverloop:  
1) verstop vóór de Bijbelstudie begint ‘de schat’. Dat kan rond je bijbelstudieplek, maar ook op een 

andere plek waardoor je dan met je groepje een loopje hebt. Veel tieners vinden het fijn om even in 

beweging te zijn     . Let wel op dat je hierbij andere groepen niet stoort. 

2) geef de tieners een envelop met een kaartje. Zorg dat er in één envelop het kaartje ‘jij bent de 
geluksvogel, jij krijgt de schat’ zit. 

3) Ga het gesprek aan over de kaartjes. Waarom ‘heb je geluk’ als je in Nederland geboren bent? Of 
zou het je het eerder ‘zegen’ noemen. Wat is Gods doel met deze zegen? 

4) Deelt de persoon die kaartje 4 heeft om zijn schat te delen zonder dat je pusht? 
5) Voer een gesprek over delen. Wat hebben de tieners van God gekregen waarvan God wil dat ze dit 

delen. Tel je zegeningen en deel ruimhartig uit! 
 

 DOE - ACTIEVOEREN 
Het zou heel mooi zijn om ook écht geld op te halen voor een door de tieners gekozen goed doel. Houd 
het kleinschalig om het ook haalbaar te laten zijn en verzand niet in ‘actievoeren’ i.p.v. Bijbelstudie 
doen… 
 

Wakker blijven! 
Tegenover de zorgeloosheid van de inwoners van Samaria, staat de wakende profeet. Hij doorziet wat 
er gaande is en waarschuwt voor de naderende oordelen. 
In het Nieuwe Testament komen we ook veel waarschuwingen tegen van Jezus en de apostelen dat wij 
moeten waken en bidden. Een christen is alert, vraagt steeds weer hoe Gód de dingen ziet en hoe Hij 
wil dat we leven. Een gelovige kijkt als het goed is ook verlangend uit naar de terugkomst van de Heere 
Jezus en laat zich niet in slaap sussen door ‘met de stroom mee te drijven.’ 
Wees erop bedacht dat sommige tieners bang zijn voor de wederkomst. Wellicht is het goed dat je dit in 
de gaten houdt en bespreekt waar deze angst vandaan komt. Dit is een mooie aanleiding om over de 
noodzaak van het geloof in Jezus te spreken waarbij tieners leren dat ze door Zijn genade niet bang 
hoeven te zijn voor de wederkomst. 
Laat de tieners eerlijk vertellen hoe ze hierin staan. Zien ze verlangend uit naar Jezus’ wederkomst? 
Hoe kun je dat verlangen voeden? En waardoor kun je makkelijk verblind raken? 
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Bijlage ‘Geluksvogelkaartjes’. Er zijn voor 6 tieners kaartjes. Kies zelf het aantal dat je nodig hebt. Zorg dat het schatkaartje er in ieder geval bij zit. 
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Dag 6 

Genadig herstel 

 

Kern 
De verwoesting van Israël wordt aan Amos voorzegt in het visioen met het altaar van de tempel. Maar 
gelukkig ontvangt Amos ook de belofte van het herstel van Davids huis! 

- Het toeziend oog van de Heere op Israël (Amos 9: 8-10) 

- Nieuwe hoop, hoop op herstel (Amos 9:11-15)  

 

Aanpak / ideeen 

De ogen van de Heere 
De Heere ziet neer op Israël, op Zijn volk. Hij ziet wat er gebeurt, goed en kwaad. En daar zegt de 
Heere wat van, maar, er volgt een maar… De Heere ziet toch ook in goedheid neer op Israël.  

Vraag 1: Deze vraag is bedoeld om te zien welke mooie dingen de Heere noemt. Dat de Heere Zijn volk 
niet loslaat. Voor de leeftijd 10-12 staan de teksten aangegeven en de tieners van 13-14 kunnen deze 
zelf opzoeken.  

Vraag 2: Deze vraag is om te begrijpen wat er in de tekst staat. De mensen denken dat het allemaal 
wel meevalt omdat ze bij het volk van Israël horen. Voor de leeftijd 10-12 staat de bedoelde tekst 
aangegeven. De tieners van 13-14 kunnen dit zelf opzoeken 

Vraag 3: 12-14 jarigen. 

Vraag 3: 10-12 jarigen, een persoonlijke vraag. Misschien kan je beginnen met een voorbeeld van jezelf 
om het gesprek op gang te brengen. Deze leeftijd is vaak nog wel open in deze dingen. Geeft het je rust 
als je weet dat de Heere je ziet? 

Vraag 4: 12-14 jarigen. Hoe zien de tieners God in dit Bijbelgedeelte, en hebben ze dat misschien zelf 
al eens ervaren? Begin het gesprek met een voorbeeld van jezelf, zo heb je kans dat de tieners ook 
volgen en er wat over durven zeggen.  

 

Hoop !!! 
Vraag 4: 10-12 jarigen. De welvaart in vers 14 zal de Heere geven aan het volk Israël als het zal 
terugkeren uit Ballingschap. Er zal een grote overvloed zijn. De kinderen kunnen opschrijven wat die 
overvloed is. Misschien vragen of ze dat ook ervaren bij zichzelf in Nederland? Is dat gewoon? 
Vraag 5: 12-14 jarigen. Even goed samen de tekst lezen, ga door op de vraag hoe deze schare nu nog 
dagelijks groeit. En hoe is dat dan zichtbaar? 
Vraag 5:10-12 jarigen Vraag 6 12-14 jarigen. Het lezen van de tekst en overnemen van de beloften. Bij 
de 10-12 jarigen zijn de verzen aangegeven. De 12-14 jarigen kunnen dit zelf opzoeken. 

Vraag 6:10-12 jarigen Vraag 8: 12-14 jarigen.  Lees met de kinderen aanvullend het gedeelte waarnaar 
verwezen wordt in de kanttekeningen. Openbaring 21:1-7 
vraag 7: 12-14 jarigen. Wat wordt er bedoeld met deze belofte, hierin pak je ook terug op Openbaring 
21:7. Deze vragen kunnen dus in 1 beantwoord worden. 



Vraag 7:10-12 jarigen Vraag 9: 12-14 jarigen. Mooi om even met elkaar hierover te kunnen praten. Het 
is niet voor ieder kind makkelijk om zicht te uiten, dwing dit ook niet, maar laat wie er wat over wil 
zeggen dat doen. Geef ook een voorbeeld van jezelf als dat hierin past. 

 

Beloofd is beloofd!? 
Vraag 8: 10-12 jarigen. We beloven gauw iets aan een ander. Eigenlijk vooral omdat jij dan krijgt wat je 
hebben wilt. De Heere heeft veel beloften in de Bijbel opgeschreven. Zien wij ze wel? En worden deze 
beloften ook wel nu in het heden vervuld?  

Vraag 9: 10-12 jarigen. Een wens voor je gezinskampvriend of vriendin. Zorg voor kaartjes voor de hele 
groep. Leuk bijvoorbeeld als de kaart al een vorm heeft van bijvoorbeeld een hartje, dan wordt het een 
echte hartewens, of een klavertje, wat staat voor een gelukswens. Misschien de kinderen zelf hierin een 
keuze laten maken. Dat wil zeggen, geef je echt inhoud in je wens mee? Vanuit je hart?? Of gun je 
iemand geluk? Voorspoed, vreugde en wind mee?? 

Vraag 10: 12-14 jarigen. Een stelling om met elkaar over na te denken. Als je over een groot vel papier 
beschikt kan je de kinderen 1 voor 1 een woord laten opschrijven wat iets zegt over deze stelling. 
Wanneer elk kind iets opgeschreven heeft kan je woorden eruit pakken en met elkaar bespreken. 
Waarom zegt dat iets hierover, en wat bedoel je dan? 

Vraag 11: 12-14 jarigen. Opnieuw een persoonlijke vraag, waarbij je niet direct tevreden mag zijn met 
alleen een ja of nee. Peil goed of de kinderen hierover durven te praten. Misschien mag je iets vertellen 
van je eigen verlangen en uitzien!? 

Vraag 12: idem aan vraag 9 van de 10-12 jarigen. 

 

Veel vragen voor een misschien wat kortere tijd om Bijbelstudie te houden. Als het goed is bereiden de 
kinderen zich op alle vragen voor. Maak voor jezelf een selectie wat je wilt behandelen. 

En wat betreft de eindopdracht, maak een wens voor je gezinskamp vriend of vriendin, de kaartjes 
hiervoor kunnen ze ook al een dag eerder meekrijgen om in hun eigen tijd te maken. Dan hoef je ze op 
dag 6 dus alleen maar uit te delen. Zorg voor een verdeling per kind, zodat elk kind een wens krijgt van 
een ander. 

 

Heel veel zegen en succes met jullie werk en taken op gezinskamp! 

 

 

 

 

 

 

 


