
 
  

2022 

www.gezinskampen.nl 

      

Handleiding Bijbelstudie tieners 



1 
 

Inhoudsopgave 
 

 
 

Inleiding ................................................................................................ 2 

Stille tijd met je tieners… Hoe pak je dat aan? ..................................... 5 

Dag 1 “Een nieuwe toekomst voor ogen” ............................................ 6 

Dag 2 “Een Gids op de levensweg” ...................................................... 9 

Dag 3 “Hobbels op je levenspad” ....................................................... 12 

Dag 4 “Gevaren onderweg” ................................................................ 14 

Dag 5 “God gaat voorop” ................................................................... 17 

Dag 6 “Reis vol blijdschap verder” ..................................................... 20 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Colofon 
 
 
 
 
 
 

Schrijvers tienerwerk 2022: 
Maarten van der Spek 
Dirma van der Werken 
Alianne van der Kieft 
Peter de Jong 
Corine Hoogendijk 
Rick Vis 
 
 
Redactie:  
Gertrude Groot Wassink 
 
Vormgeving: 
Marleen Wassink 
 
Inleiding handleiding: 
Cees Fraanje (2015) 
 
 
 
 
 
 

© Niets uit deze uitgave mag 
gekopieerd worden zonder 
toestemming van Stichting 
Gezinskampen:  
www.gezinskampen.nl 
 
 
 
 
Vragen of opmerkingen over het 
bijbelstudiemateriaal? Neem 
contact op via het 
contactformulier op de website 
www.gezinskampen.nl 
 

 

 

http://www.gezinskampen.nl/


2 
 

Inleiding 
 
 

Dit boekje is samengesteld voor de medewerkers c.q. Bijbelstudieleiders en is een aanvulling bij het 
Bijbelstudieboekje van de tieners. Verder willen we er graag de nadruk op leggen dat het boekje slechts 
een (hulp)middel is. Het gaat er niet om dat aan het eind van het kamp het boekje uit is of dat alle 
vragen behandeld zijn. Wel is het goed om te beseffen dat tieners die de Bijbelstudies goed hebben 
voorbereid mogelijk de vragen wel allemaal gemaakt hebben en mogelijk ook benieuwd zijn naar 
sommige antwoorden.  
Wat we in het boekje hebben geprobeerd is om bij elke Bijbelstudie een aantal vragen, stellingen en 
opdrachten te bedenken waardoor het gedeelte duidelijk wordt en persoonlijk toepasbaar is. We 
hopen dat je hiermee een goed (hulp)middel in handen hebt om op kamp Bijbelstudie te kunnen 
geven. Kijk verder vooral zelf naar de vragen die je wel/niet wilt behandelen. De praktijk zal 
waarschijnlijk zijn dat je niet aan alle vragen toekomt.  
 
Bijbelstudie geven is een geweldig voorrecht. Je mag Het Woord van God doorgeven aan anderen. 
Door dat Woord worden mensenlevens (voor het eerst en opnieuw) veranderd. Bijbelstudie geven kan 
echter ook loodzwaar zijn en soms kun je het gevoel hebben: was ik er maar niet aan begonnen. Tieners 
kunnen geweldig meedoen, maar soms kunnen ze ook ongeïnteresseerd of afwezig zijn. Het is daarom 
goed om jezelf bewust te zijn van een aantal dingen die je kunnen helpen om in een week van 
gezinskamp op een ontspannen manier Bijbelstudie te geven en weet te hebben van een aantal dingen 
waar je tijdens de Bijbelstudie mee te maken hebt.  
 

In de eerste plaats heb je te maken met de Bijbel met daarin Gods Woord wat nooit leeg zal terug 
keren, maar zal doen wat God behaagt (Jes. 55:8-11). Het is dus niet in de eerste plaats van jou 
afhankelijk wat Gods Woord met tieners doet. Laat daarom regelmatig de Bijbel zelf spreken. Als 
tieners niet direct reageren of voor je gevoel niet aangesproken worden, word dan niet gelijk onzeker 
of gefrustreerd. Besef dat de Bijbel niet alleen een prachtig boek is, maar soms ook een moeilijk boek. 
Het is immers duizenden jaren geleden geschreven in een cultuur die totaal anders is dan de onze. Dat 
betekent dat het soms best even wat inspanning vraagt om te begrijpen wat er staat. Gun jezelf en de 
tieners de tijd om te ontdekken wat er met een bepaald gedeelte of tekst bedoeld wordt. Besef ook 
dat Gods Woord de waarheid is, die mensen vrij kan en zal maken (Joh. 8:32). In dat opzicht mag je 
ook vol verwachting uitzien naar wat Gods Woord in harten van jongeren zal uitwerken. Tegelijkertijd 
is Gods Woord een tweesnijdend scherp zwaard (Hebr. 4:12). Soms doet Gods Woord ons ‘pijn’, maar 
die pijn is wel nodig om (geestelijk) gezond te worden/blijven!  
 
  

Je hebt op gezinskamp niet alleen te maken met de Bijbel, maar ook met de Bijbelstudieleider en dat 
ben jij zelf, mogelijk samen met iemand anders. Bereid je voorafgaand aan het kamp goed voor op de 
Bijbelstudies. Natuurlijk ben je totaal afhankelijk van Gods Geest, maar God vraagt ook om inspanning 
als het gaat om het begrijpen van de Bijbel (Ps. 1:2;  Joh. 5:39).  
Het is ook goed om je Bijbelstudiepartner voor het kamp een keer gesproken te hebben. Zo kun je met 
elkaar delen hoe je de Bijbelstudies voor je ziet en samen bidden.  
Denk ook niet te snel: ‘ik heb al ervaring genoeg, ik kan het wel’. Natuurlijk ontwikkel je na verloop van 
tijd bepaalde vaardigheden. Bijbelstudie gaat echter om veel meer dan vaardigheden. Het gaat erom 
dat tieners God (beter) gaan leren kennen en gevormd worden naar het beeld van de Heere Jezus. Dat 



3 
 

gebeurt niet alleen door jouw perfecte vaardigheden als gespreksleider van een Bijbelstudiegroep, 
maar heeft alles te maken met jouw eigen leven met de Heere Jezus. Wat zien jongeren van Hem in 
jou? Dat betekent niet dat je nooit iets fout doet, maar wel dat tieners in jou het beeld van Christus 
zien. Tieners kijken ook of datgene wat je (tijdens de Bijbelstudie) zegt klopt met wat ze in de praktijk 
van jou (gezinskamp)leven zien. Dit betekent dus ook dat je niet per se superslim moet zijn om 
Bijbelstudie te geven of dat je op alle vragen een antwoord moet hebben. Zeg gerust tegen jongeren 
dat je iets niet weet of moeilijk vindt. Daardoor zien ze juist dat je als christen niet alles hoeft te weten. 
Verder zijn er nog een aantal adviezen die je kunnen helpen bij het geven van Bijbelstudie:  
Stel vooral open vragen die beginnen met: hoe, waarom, wanneer, wat. 
Stiltes zijn niet erg. Het moet natuurlijk niet altijd stil zijn, maar geef jongeren de kans om na te denken. 
Benoem stiltes soms ook, vb. met de zin ‘dat is best een lastige vraag hè’. 
Laat de tieners eens iets op een briefje schrijven. Dit zorgt ervoor dat alle groepsleden gedwongen 
worden na te denken. 
Wissel Bijbelstudievragen en persoonlijke vragen met elkaar af. 
Probeer te peilen waar de tieners staan/zitten. Kleur antwoorden niet gelijk in, maar vraag (waar 
nodig) door. Achter veel algemene opmerkingen gaan persoonlijke vragen schuil!!! 
Laat tieners op elkaar reageren. Dit voorkomt dat jij alle antwoorden moet geven en zo leer je de 
jongeren ook beter kennen. 
Wees niet te bang om zo nu en dan persoonlijke vragen te stellen. Natuurlijk moet daar wel de 
veiligheid voor zijn. 
Wees open over jezelf. Dit bevordert ook openheid onder deelnemers. 
Bespreek zeer regelmatig met je Bijbelstudiepartner hoe je het vindt gaan. 
Geniet van mooie momenten, deel moeilijke momenten en bidt samen voor je jongeren. Bevraag en 
bemoedig elkaar. Je bent samen Gods medearbeiders. 
 

Het is goed mogelijk dat jouw Bijbelstudiegroep bestaat uit allerlei soorten tieners: jongens, meisjes, 
serieus, onverschillig, wedergeboren, niet-wedergeboren, denkers, doeners, gevoelige jongeren, 
rationele jongeren enz. enz. Daarnaast kunnen ze in hun dagelijks leven een fijn leven hebben, maar 
ook te maken hebben met problemen, zorgen of noden. 
Door je bewust te zijn van bovenstaande, kun je sommige opmerkingen/ gedragingen beter begrijpen. 
Besef ook dat tieners soms heel anders in elkaar zitten dan jij. Ze komen mogelijk uit een andere milieu 
dan jij. Door de jongeren in de loop van de week te ontmoeten of op te zoeken en te spreken leer je 
ze (als dat lukt) beter kennen en kun je ook een persoonlijke band opbouwen. Probeer daarom ook 
andere dingen met hen samen te doen (zoals sport, kletsen, koken, corvee enz.). Ze zullen dit zeker 
waarderen! 
 

Bij het voorbereiden van een Bijbelstudie gaat het er niet alleen om dat je de goede antwoorden vindt. 
Het is tegelijk een geestelijk proces waarbij je probeert te ontdekken wat God (tot jou en de jongeren) 
wil zeggen. Lees in de weken voorafgaand aan het kamp de gedeeltes van de Bijbelstudie door en 
schrijf eens op wat je aanspreekt of waar je met tieners verder over wil spreken. Wil je op zoek naar 
meer achtergrondinformatie over de Bijbelgedeelten dan is deze te vinden in handboeken, 
Bijbelverklaringen, zoals vb. De Studiebijbel, Commentaar Nieuwe Testament (CNT), Matthew Henry 
of World Biblical Commentary (WBC), enz. enz.  
Door persoonlijk door de gedeelten heen te kruipen en na te denken en te bidden over wat de tieners 
waarmee je gaat werken nodig hebben, zal het duidelijk voor je worden wat je ter sprake kunt brengen. 
Wellicht zul je in het begin moeten zoeken naar een goede afstemming, maar dat is niet erg. Als jij 
open staat voor de tieners, zullen zij ook open staan voor wat je hen aanreikt. Door een aantal weken 
voorafgaand aan gezinskamp de readers naar de jongeren op te sturen hebben zij ook de kans om de 
Bijbelstudies voor te bereiden (zie par. ‘welkom’).  
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Je kunt een Bijbelgedeelte op allerlei manieren voorbereiden, maar een hele eenvoudige manier is als 
volgt: 
➢ Stap 1 Gebed. Vraag God of Hij je duidelijk wil maken wat er staat 
➢ Stap 2 Lees het Bijbelgedeelte door met de vraag wat er staat en wat het betekent 
➢ Stap 3 Lees het Bijbelgedeelte opnieuw met de vraag wat het gedeelte betekende voor de eerste 

lezers, raadpleeg desnoods Bijbelverklaringen 
➢ Stap 4 Mediteer over het Bijbelgedeelte en bedenk wat het voor jou kan beteken. 
 

Het is belangrijk om tijdens de eerste Bijbelstudie van dag 1 met elkaar kennis te maken. Neem hier de 
tijd voor. Probeer het niet af te raffelen omdat je z.s.m. Bijbelstudie wilt doen. Daar komen nog 
gelegenheden genoeg voor! Juist door leuke kennismakingsspelletjes te doen leer je je jongeren 
kennen op een ontspannen manier. Het zou mooi zijn als je bij de kennismaking een mix weet te vinden 
tussen globale kennismaking en wat meer verdieping. Hiervoor zijn allerlei vormen: 
Kennismaken in tweetallen, kleine groepen of hele groep 
Kennismaken a.d.h.v. vragen, kaarten op tafel, voorwerpen die je meeneemt, voorwerpen die 
jongeren meenemen, foto’s van zichzelf, de wereldkaart, quiz enz. 
 
Begin de Bijbelstudie met wat drinken, zingen en gebed. Daarna is het goed om het gedeelte te lezen 
en duidelijk te maken waar de Bijbelstudie van die dag over gaat.  
Daarna ga je aan de slag. Zoek hierin een manier die bij jou/jullie past. Iedereen heeft een andere stijl 
en een ander karakter. Iemand heeft eens gezegd:  
“Het werk in Gods Koninkrijk is een mix tussen Gods Geest en ons karakter”. 
Kijk dus niet naar anderen die het volgens jou beter of minder goed doen. Uiteraard mag je elkaar wel 
helpen. Maar wees vooral trouw! Doe je best om op een ontspannen manier met de door God aan jou 
jouw gegeven gaven en talenten een week lang op te trekken met jongeren. Besef wat een geweldig 
voorrecht dit is. 
 

Wees je ervan bewust dat het niet van jou afhankelijk is wat de Bijbelstudie uitwerkt. God is het 
namelijk die de wasdom geeft! Tegelijk mag je weten dat God jou wil gebruiken! Bijbelstudie geven is 
echter ook een geweldige verantwoordelijkheid. Blijf daarom dicht bij Het Woord. Schroom niet om 
op Gods beloften te wijzen. Bemoedig zoekers, maar wees ook (met tact) duidelijk naar degenen die 
Gods Woord niet willen gehoorzamen en wijs hen op de consequenties. Wees je hierbij elke keer 
bewust dat als jij in Christus blijft, Hij ervoor zal zorgen dat je veel vrucht zult dragen (Joh. 15:5). 
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Stille tijd met je tieners… Hoe pak je dat aan? 
 

Voor sommige kinderen is dit een eerste kennismaking met stille tijd, dus het is belangrijk om je tieners 
niet in het diepe te gooien. Een goede bespreking vooraf is belangrijk. Afhankelijk van je groepje 
begeleid je het stille tijd houden tijdens de kampweek.  
 

Tijd met de Heere doorbrengen omdat je graag meer van Hem wilt leren!! Hij spreekt door Zijn Woord 
en jij mag dat Woord biddend bij Hem terugbrengen.(NB. Stille tijd is niet: een voorwaarde om Gods 
kind te worden. Jezus heeft een volkomen Offer 
gebracht wat volledige redding geeft! Gelukkig is 
dat niet van onze stille tijd afhankelijk…) 
 

Een idee wat je zou kunnen gebruiken: 
* Koop voor iedere tiener een klein notitieboekje. 
Plak aan de binnenkant van dit boekje dit 
documentje (wat je natuurlijk aan kunt passen!) > 
* Hiernaast kun je evt. nóg een papiertje plakken 
met voor elke dag een te lezen Bijbelgedeelte. Kies 
een Bijbelgedeelte wat aansluit bij de Bijbelstudie 
van die dag.  
* De tieners mogen natuurlijk zelf weten óf ze ook 
het opgegeven Bijbelgedeelte willen lezen. 
(Misschien volgen ze zelf een eigen rooster).  
* Wie het nog moeilijk vindt, kan samen met een 
leider stille tijd houden. 
* Het is mooi om vervolgens je Bijbelstudie te 
beginnen met een korte terugblik op de stille tijd. 
Hebben ze nog vragen? Begrijpen ze waarom ze 
juist dít Bijbelgedeelte mee hebben gekregen? Etc. 
 
Het mooie van dit idee: 
Als het kamp voorbij is, neemt iedereen z’n boekje 
mee en hebben ze een concreet handvat om thuis 
elke dag zelf verder te gaan met stille tijd.  
 
Introduceer het boekje ook zo: hier op kamp maken we een begin, maar het is voor elke dag bedoeld, 
juist ná kamp! 

  

1. Rust! 
Zoek een rustige plek. Zorg dat je niet afgeleid wordt. 
Word stil. 
 
2. Gebed! 
Bid om de Heilige Geest, zodat je begrijpt wat je leest. 
En zodat je begrijpt wat de Heere tegen jou wil zeggen 
in dit Bijbelgedeelte. 
 
3. Lees! 
Lees (zachtjes hardop) een kort Bijbelgedeelte.     
Let op:  
- over wat/wie gaat het? 
- wat leer ik hier over de Heere Jezus? 
- wat leer ik over mezelf? 
- welk vers vind ik belangrijk? 
- wat vind ik moeilijk? 
- wat zegt de Heere tegen mij? 
 
4. Antwoord! 
Wat wil ik nu tegen de Heere God zeggen? Of aan Hem 
vragen? 
 
5. Leer! 
Als je nog tijd hebt, leer je een tekst uit je hoofd. Je 
kunt hem aanstrepen in je bijbel. 
 
Stap 3 kun je opschrijven. Schrijf altijd het 
Bijbelgedeelte er boven. 



6 
 

Dag 1 “Een nieuwe toekomst voor ogen” 
 
Jezus is gekomen, gestorven en opgestaan. Straks zal Hij naar de hemel gaan, maar laat Hij Zijn discipelen en Zijn 
kerk alleen achter? Voordat Jezus naar de hemel gaat, geeft Hij Zijn discipelen een opdracht. Ze moeten gaan 
getuigen van Zijn opstanding en de boodschap van het Evangelie verder vertellen. 
 

Kern 
 
In deze Bijbelstudie behandelen we 3 thema’s: 
 
‘Het gaat door’ 
Voordat Jezus naar de hemel gaat onderwijst Hij Zijn discipelen 40 dagen lang en spreekt Hij met hen over het 
Koninkrijk van God. Zijn discipelen krijgen de opdracht dat in Zijn Naam alle volken bekering en vergeving van 
zonden gepredikt moet worden. Ook bewijst Jezus Zijn opstanding, waardoor Zijn discipelen, maar ook wij, niet 
hoeven te twijfelen aan Zijn opstanding. 
 
‘Niet alleen’ 
Straks is Jezus in de hemel, maar Hij laat Zijn discipelen niet alleen achter. Jezus vertelt dat ze moeten wachten 
op de belofte van de Vader, waarmee de komst van de Heilige Geest wordt bedoeld. Door het werk van de 
Heilige Geest wordt het Evangelie verder over de hele wereld verspreid. De Heilige Geest wil het verlangen om 
God te dienen in het hart van de tieners geven. Als we een levende relatie met God hebben, wil Hij ons ook 
troosten, raad geven en wijsheid geven. Hier mogen we ook om bidden als we er zelf niet uitkomen of het even 
niet meer weten.  
 
‘Jezus’ Hemelvaart en een nieuwe toekomst’ 
Jezus gaat naar de Hemel en er breekt een nieuwe toekomst aan. De nieuwe toekomst is het verwachten van 
Zijn komst. Dit betekent niet dat de discipelen alleen maar omhoog moeten blijven kijken. Ze moeten aan de 
slag, want het Koninkrijk van God moet uitgebreid worden. Opvallend is dat dit niet begint met werken, maar 
met eensgezind bidden.  
 

Aanpak/ideeën 
 
Sketch  
Doel: gebruik deze sketch om het thema ‘Een duizelingwekkende reis’ neer te zetten. 
Eén persoon speelt ‘de reiziger’ die ‘van die Weg’ is (zo werden christenen genoemd vóordat de 
naam christen überhaupt bestond). 
In de sketch kun je de volgende metaforen terug laten komen:  
- Reisuitrusting (rugzak of koffer, jas, zonnehoed, wandelschoenen, verrekijker) 
- Navigatie: kompas, kaart 
- Wegwijzer, verkeersborden 
- Hindernissen 
- Gids. Een goede en slechte. De goede draagt witte kleding en helpt bij het gebruik van kompas, 

kaart, wijst op wegwijzers, helpt hindernissen te nemen.  
De slechte draagt ook witte kleding en is in eerste instantie niet herkenbaar als slecht. Maar 
blijkt later een zwart masker te dragen. De slechte gids wil de reiziger laten afdwalen, laten 
slapen en door genot (bijv. bierflesje) van het reisdoel af te leiden. 

 
De verschillende aspecten komen gedurende de dagen terug, dus je hoeft ze niet allemaal te gaan 
‘uitdiepen’ en vertalen. Het gaat vandaag vooral om de presentatie van het thema. 
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Vraag 1: Zie Math 28:16-20, Lukas 24:47. Eerder geeft Jezus zijn discipelen ook al opdrachten in Math 
10 bij de uitzending van de 12 discipelen.  
 
Vraag 2: Dit is een vraag om de tieners aan het denken te zetten. De opdrachten voor de discipelen 
gelden nog steeds voor ons. Wij worden geroepen om in onze omgeving het Evangelie door te vertellen 
en uit te dragen aan de mensen om ons heen.  
 
Extra 12-14 jaar 
Vraag 3a en 3b: De opstanding van Jezus is voor ons nooit helemaal te begrijpen, dat is ook niet erg. 
Maar we hoeven er niet aan te twijfelen. Niet voor niets bewijst Jezus zijn opstanding op zoveel 
verschillende manieren aan zijn discipelen.  
 
Vraag 3c: De opstanding is goed nieuws omdat hierdoor de dood is overwonnen, onze zonden zijn 
vergeven, de duivel is verslagen en wij iedere dag met Hem mogen leven. De opstanding van Jezus 
zorgde bij de discipelen ook voor grote verandering, zie onderstaande uitleg: 

 
‘Kijk eens naar de verandering die de opstanding veroorzaakte in het leven van de leerlingen. Toen 
Jezus stierf, werden ze uiteengejaagd. Hun verwachtingen stortten ineen en zij vreesden voor hun leven. 
Nadat zij de opgestane Christus gezien hadden, kenden zij geen angst meer. Zij riskeerden alles om het 
goede nieuws over de hele wereld bekend te maken. Zij werden gevangengezet, gegeseld, verworpen 
en veroordeeld tot de martelaarsdood, maar herriepen de woorden nooit. Deze mensen zouden hun 
leven niet in de waagschaal gelegd hebben voor iets waarvan zij wisten dat het bedrog of een verzinsel 
was. Zij wisten dat Jezus was opgestaan uit de dood. Dat zette de eerste christenen in vuur en vlam om 
het aan anderen te vertellen.’ (Het nieuwe leven , 2011, p. 1569).  
 
Vraag 4: Voor de verspreiding van het Evangelie is het noodzakelijk dat Jezus naar de hemel is gegaan, 
want door de Heilige Geest kan Hij overal geestelijk aanwezig zijn, ook bij de Bijbelstudie op 
gezinskamp.  
 
Vraag 5: De puzzel is gebaseerd op de onderstaande beelden. Deze beelden kunnen de tieners helpen 
om het werk van de Heilige Geest beter te begrijpen.  

 

Bron: https://bijbel.eo.nl/geloofsvragen/wie-is-de-heilige-geest 

 
 
Vraag 7: Vers 8 is een kernvers van de Bijbelstudie van 
vandaag, dus probeer deze vraag ook zeker te bespreken. Om het interactief te maken kan je de groep 
ook naar links (oneens) of naar rechts (eens) laten lopen, waardoor ze een kant kiezen en stelling 
innemen. Vervolgens kan je de groepsdiscussie starten.  

 

https://bijbel.eo.nl/geloofsvragen/wie-is-de-heilige-geest
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Vraag 8: De wederkomst is iets heel moois, waar we als christen waarschijnlijk naar verlangen. De 
gedachten dat Jezus terugkomt om de wereld te oordelen kan ook angst geven. Daarom is het goed 
om bij beide kanten stil te staan. Benoem ook dat meer of minder verlangen naar de wederkomst ook 
te maken heeft met of we hier op aarde een levende relatie met de Heere Jezus hebben.  
 
Vraag 10: Voor een stuk verdieping is het mooi 
om de Bijbelstudie af te sluiten met gebed. 
Bedenk dat niet iedereen hier evenveel 
vrijmoedigheid in heeft, maar creëer vooral een 
veilige omgeving waarin alles gezegd mag 
worden. Stel je als leiding kwetsbaar op, want als 
tieners horen dat jij het ook moeilijk vindt om te 
bidden, zullen ze eerder open zijn over wat ze 
zelf lastig vinden met bidden.  
 
Als tieners het lastig vinden om persoonlijk te 
bidden kan je ze ook een mooie tip meegeven 
door ze te leren bidden aan de hand van de 
gebedshand.  
 
 
 
 

 

Ideeën voor kennismaking  

 

Zie onderstaande link: 
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/even-kennismaken/ 
 
 
 
 
 
  

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/even-kennismaken/
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Dag 2 “Een Gids op de levensweg” 
 
Ga voor/tijdens de Bijbelstudie ook voor de jongeren in gebed dat de profetie uit Joël ook voor de 
jongeren uit je groepje in vervulling mag gaan en zij overtuigt worden van de Waarheid van het Woord, 
zich bekeren en door de Heilige Geest krachtig mogen gaan getuigen in deze wereld.  
 
Luister het lied met elkaar: Speak O Lord https://youtu.be/ubRlJj8xkds of zing lied 166 Spreek, o Heer 
 
Sketch: In welk groepje zou jij willen zitten? In het levende of geestelijk dode groepje 
Samen: 2-3 jongeren gaan in een kring zitten en delen fruit, snoepjes, geld met elkaar en praten blij en 

gezellig met elkaar over wat ze allemaal hebben meegemaakt gisteren. Ze lachen, kijken elkaar 
aan en vragen of een ander erbij komt zitten. De ander roept ook weer een andere jongere en 
op het laatst zitten er wel 10 mensen in één groep. 

Alleen: 3-4 jongeren gaan met de ruggen naar elkaar toe zitten, elk met hun eigen zak 
snoep/chips/telefoon, kijken niet naar elkaar, praten niet met elkaar en sluiten zich voor elkaar 
af. Anderen buiten de groep zien ze helemaal niet. Er wordt niemand bij betrokken. Ze zien 
elkaar niet eens. 

 
Thema van deze morgen is: De Heilige Geest, de door Jezus gezonden Gids op de levensweg. 
Deelonderwerpen zijn: 

• Hoe werkt de Heilige Geest? 

• Wanneer ben je vervuld met de Heilige Geest? 

• De vruchten van de Geest, zijn deze zichtbaar? 

• Waar woont de Heilige Geest?  

• Ben jij een levend lid van de gemeente? 
 

Doel van opdrachten: 

1. De profetie gaat in vervulling 

Het doel: De tieners beseffen dat God Zijn profetieën in vervulling laat gaan. Ook al zitten er 
honderden of duizenden jaren tussen. Zijn beloften worden keer op keer herhaald in de Bijbel. Het 
is belangrijk dat de jongeren dit ook beseffen. Hij is trouw aan Zijn Woord. De jongeren denken na 
over de betekenis van deze profetie, wat een profetie is en welk deel van de profetie nog in 
vervulling moet gaan. Zijn beloften zijn vast en zeker. Zijn Geest komt en is gekomen zoals Hij dat 
heeft beloofd. Ook is het goed dat de jongeren nadenken over de dag dat alles vervuld is. De 
wederkomst komt dichterbij. 
 

2. Luister mensen, Jezus is de Zoon van God 

Het doel: Hetzelfde doel als hierboven. Daarbij is het belangrijk dat de jongeren verbanden leggen 
tussen het Oude en het Nieuwe Testament. De Heilige Geest wijst naar Jezus. Alles draait om Hem. 
Is dat ook zo in het leven van jou en de tieners? 
 

3. Petrus getuigt en de Geest overtuigt 

Petrus is vol vuur over wat de Heere Jezus gedaan heeft. Hij is vol van de Heilige Geest. Hij getuigt 
met passie en mensen worden aangeraakt doordat de Heilige Geest, Die mensen overtuigt van de 
Waarheid.  

https://youtu.be/ubRlJj8xkds
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Het doel:  De tieners leren wat getuigen zijn inhoudt en om zich te verdiepen in wat zij over Jezus 
zullen vertellen tegen anderen. Dat de Heilige Geest er ook voor zorgt dat je zonder angst het 
Evangelie mag delen met anderen die Hem niet kennen.  
 

4. De bekeerlingen worden gedoopt 

De preek van Petrus draagt veel vrucht. Wel 3000 mensen bekeren zich en laten zich dopen.  
Het doel: De tieners gaan met elkaar in gesprek over het wonder van deze Pinksterdag, over de 
vruchten van het geloof en de werking van Gods Geest tijdens het brengen van het Evangelie. We 
mogen tijdens het horen van het Woord vol verwachting zijn dat Zijn Geest harten aanraakt en 
opwekt tot geloof en bekering en het gehoorzamen aan Zijn opdracht.  
 

5. Gemeenteleven of een levende gemeente 

Dit laatste gedeelte bevat veel doe-opdrachten. Overleg met de jongeren, waar ze meer behoefte 
aan hebben. Wat praktisch bezig zijn of gesprek en discussie.  Wellicht kunnen ze de vragen zelf 
beantwoorden tijdens de stille tijd of de voorbereiding thuis. 
Dat deze eerste gemeente in Jeruzalem leefde was overduidelijk. Ook in de wereld om hen heen 
was het overduidelijk dat hier een bovennatuurlijke kracht werkzaam was. Het vuur van de Heilige 
Geest was zichtbaar.  
Het doel: De tieners denken met elkaar na over de gevolgen van het werk van de Heilige Geest in 
de eerste gemeente, hun huidige gemeente, de vervolgde gemeente en hoe zij zelf een tempel van 
de Heilige Geest kunnen zijn. Daarbij kunnen ze wellicht ook wat van die vruchten van de Heilige 
Geest uitdelen tijdens het kamp/met elkaar of in de buurt.  

 

Tips/ideeën  
 
Doos met zaklamp        
Om het werk van de Heilige Geest weer te geven, kun je een doos met 
allerlei spullen neerzetten en een klein gat aan de zijkant maken 
waardoor je naar binnen kunt kijken. Doordat er geen licht bijkomt zie je 
niet wat er in de doos zit, maar als je er met een zaklamp inschijnt zie je ineens wat er in de doos zit. 
Zo schijnt de Heilige Geest in je hart, maar ook op de Heere Jezus. Het laat je zien hoe groot en goed 
God is en wie wij zelf zijn.  
 
Opwekking   
Lees onderstaande samengevatte brief van deze website: 
https://zoekteersthetkoninkrijkvangod.wordpress.com/brief-van-vervolgde-christen/  

6 mei 1982 
Geliefde broeders en zusters, 
Namens de broeders en zusters in Henan begroet ik u in het buitenland! De kerk in Henan wordt geweldig gezegend door onze 
Heer en het aantal gelovigen neemt met de dag toe…. Maar waar opwekking is, is ook beproeving.  
…….. onlangs is de zaak van het evangelie in de streek Fangcheng op een geweldige manier in de belangstelling gekomen. Tien 
jonge Christenen zijn gevangen genomen, geslagen en vastgebonden. …. Ze hebben het evangelie verkondigd in de armste en 
meest afgelegen streken. Op een dag gingen ze naar het dorpje Yangce in de streek Miyang. Niemand leek naar hen te 
luisteren, dus gingen ze bidden om Gods leiding. Ze verspreidden zich in groepjes om op verschillende plaatsen te prediken. 
Zodra ze begonnen te prediken, daalde Gods Geest neer. Ze preekten terwijl de tranen over hun wangen stroomden, zodat 
voorbijgangers en straatventers, zowel christenen als niet-christenen stopten om te luisteren. Zelfs de waarzeggers werden 
aangeraakt door de Heilige Geest en barstten in tranen uit……  
……Plotseling kwamen de autoriteiten en ze werden een voor een weggedragen, vastgebonden en geslagen met elektrische 
stokken. Ze trapten hen ook met leren schoenen in het gezicht en sloegen hen bewusteloos. Maar toen ze bijkwamen, 
begonnen ze gewoon weer opnieuw met bidden, zingen en prediken. Een veertienjarig meisje werd ruw in elkaar geslagen. 
Toen ze bijkwam …. begon ze opnieuw te preken. Ze zei maar weinig woorden en sprak met zachte stem, maar de 
straatacrobaten en acteurs barstten in tranen uit, beleden hun zonden en bekeerden zich tot Jezus. Toen de christenen werden 
vastgebonden en geslagen, zagen veel mensen een vreemde uitdrukking op hun gezicht. …. Hun geest en uiterlijk waren zo 

https://zoekteersthetkoninkrijkvangod.wordpress.com/brief-van-vervolgde-christen/
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vriendelijk dat de menigte zich afvroeg waarom ze zich niet schaamden. Ze waren nog zo jong, waar haalden ze hun kracht 
vandaan? Hun voorbeeld bracht veel mensen tot Christus. 
Toen de christenen uit die streek zagen hoe zij meer dan drie dagen lang vastgebonden op de grond zaten neergeknield, zonder 
eten en drinken, geslagen met stokken totdat hun gezichten waren bedekt met bloed en hun handen zwart waren van de 
touwen, en zij toch bleven zingen, bidden en de Heer grootmaken, toen wilden zij ook delen in hun vervolging. …. Wij bidden 
dat iedereen die hiervan hoort de Heer dankt en prijst voor de opwekking in de gemeente van deze streek. 
Geliefde broeders en zusters, in de ogen van de mensen was dit een ongelukkig voorval, maar voor de christenen was het een 
rijke maaltijd. Deze les kan men niet uit boeken leren ….. Dit rijke, geestelijke leven kan men niet in een comfortabele omgeving 
ervaren. Zonder kruis geen overwinning. Als de specerijen niet samengeperst worden tot olie, kan de geur van het parfum zich 
niet verspreiden. Als de druiven niet geperst worden, kan er nooit wijn ontstaan….. 
Moge God u de genade geven om trouw te zijn tot de dood of totdat Hij komt. De Heer komt spoedig. …… 
Van uw zwakke broeders in Fangcheng, Henan. 

 
Lijkt dit verhaal op de eerste christengemeente? Waar opwekking is, is ook vervolging. Praat hierover 
met de jongeren. Wat moet er gebeuren in onze levens willen wij ook zo, vol zijn van de Heilige Geest? 
 
Bouwen aan de gemeente  
Zorg voor elke deelnemer voor 12 (of meer) houten ijsstokjes, papier, stiften en lijm. Laat ze daarop 
de kenmerken van de eerste gemeente schrijven en daar een mooi huisje of iets anders van knutselen.  

 
 
Lopen met een kaarsje    
Het werk van de Heilige Geest kun je vergelijken met een vuurtje wat brandstof nodig heeft, als er 
geen brandstof is, gaat het uit. Wat gebeurt er met een kaarsje als je ermee loopt? Dan wordt het 
uitgeblazen. Je moet het beschermen. Waak over je hart, het is de bron van je leven. Wanneer je 
zonden doet, doof je het werk van de Heilige Geest uit in je leven. Wat moet je doen met een kaarsje 
als je loopt? Je moet het beschermen.  
 
Krijten mozaïek   
Hiervoor heb je de fantasie van de jongeren nodig, doosje stoepkrijt en 
een rol tape/afplakband 
 
Tips om te zingen met elkaar:  

• Lied 74  Heer’, wees mijn Gids 

• Lied 163 Samen in de Naam van Jezus 

• Lied 72a/b  Heer’, Uw licht en Uw liefde schijnen/ Lord the light of Your love is shining 

• Lied 73  Heer’ wat wilt Gij dat ik doe 

• Lied 75  Heer wijs mij de weg 

• Lied 132 Maak ons tot een stralend licht 

• Lied 63  Heer’, ik hoor van rijke zegen  
 
Luister/Leestips: 

• https://gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/artikelen/hoe-leidt-de-heilige-geest/ 

• De gereedschapskist van de Heilige Geest Ds. M.M. van Campen 

• https://abcvanhetgeloof.nl/heiligegeest 

https://gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/artikelen/hoe-leidt-de-heilige-geest/


12 
 

Dag 3 “Hobbels op je levenspad” 
 

Kern 
Vandaag zijn er drie kernen waar je aandacht aan kunt besteden. Je kan nadenken over het thema van 
vandaag: ‘Hobbels op je levenspad’. De focus ligt vandaag op hindernissen van buitenaf. Morgen gaat 
het meer om aanvallen van binnenuit. 
Ook gaat het over het belang van samen geloven en over de enige Naam waardoor wij samen kunnen 
worden. Kijk ook vandaag welk thema het best bij jouw groepje aansluit.  
 

Aanpak/ideeën 
1. Maak een hindernisbaan en laat de jongeren deze afleggen. Zorg dat hij lekker uitdagend is. Als je 

hem samen met de andere medewerkers maakt, kunnen er meerdere groepen gebruik van maken. 
Of overleg met de organisatoren van een spelactiviteit dat zij een hindernisbaan inbouwen. Laat de 
jongeren hem eerst alleen doen en daarna samen. Zo ervaren de jongeren lijfelijk wat hobbels 
kunnen zijn en hoe die in de weg kunnen liggen, maar ook hoe je ze samen sterker staan.   

2. In de Bijbelstudie 10-12 jaar staat een opdracht die je ook bij de 13-14 jaar zou kunnen doen:  
Zoek stenen of blokken op en maak daar ook een toren van. Trek nu een steen uit de hoek weg. 
Wat gebeurt er met de toren? 
Wat gebeurde er met de toren nadat je die steen eruit haalde? Hoe belangrijk is die hoeksteen voor 
het gebouw?  Wat gebeurt er als je de steen ‘Jezus’ of ‘geloof’ uit jouw levenstoren wegtrekt? Of, 
anders gezegd: Wie is Jezus voor jou? Welke plaats heeft Hij in jouw leven? 

3. Ga bij het bouwen van de toren in gesprek over de plek die Jezus in het leven van de jongere heeft. 
Is Hij de hoeksteen, een gewone steen, wat cement of heeft hij eigenlijk niet eens een plek? Anders 
gezegd, is Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven of is christen zijn voor hen alleen maar naar de 
kerk gaan? 

4. Onder het kopje ‘Hobbels’ staan veel gespreksvragen. Kies er zelf een aantal uit of vraag aan je 
groepje welke van deze vragen zij sowieso willen bespreken. Geef in ieder geval aandacht aan het 
thema ‘haat als hobbel’.  

5. Bespreek als afronding/samenvatting met elkaar de laatste vraag. Zet de Bijbelstudie van vandaag 
daarmee ook weer in het perspectief van de hele week. 

 

Sketch om mee te starten   

Het lijkt een bijna onbegaanbaar bospad. Hier liggen er keien, verderop is het helemaal overwoekerd 
en is nog maar net een voetspoor te zien. Toch was dit de kant die de man gewezen had naar een 
prachtige plek waar je fijn kunt zwemmen en kan genieten van de heerlijke geuren. Een plaats waar 
lekkere noten en vruchten groeien en waar de vogels mooier fluiten dan ergens anders. Vol goede 
moed begin je aan je tocht, maar je struikelt een keer en later haken de doornstruiken aan je kleding, 
zodat het lijkt alsof ze je naar achteren trekken. Ga je door?  
 

Verwerkingsideeën 
- Wanneer je de doe-opdracht van de 13-14 jarigen bij het kopje ‘Samen over hobbels’ uit wilt 

voeren, is het belangrijk dat je de andere opdrachten hierover gedaan hebt, en het gesprek dus 
gevoerd heb. Zo weten de jongeren wat ze eigenlijk bidden wanneer ze deze tekst zelf bidden.   

- Bij het gesprek over samen bidden, kun je verwijzen naar Mattheüs 18:20 ‘Waar twee of drie in 
Mijn Naam’.  



13 
 

- De opbouw van het gebed in vers 24-30 lijkt op die van veel gebeden in het OT. Bijvoorbeeld in 
Koningen en in Nehemia wordt God ook als Schepper beleden in het gebed. Het Schepper zijn van 
God laat Zijn almacht zien. Verder zie je hier veel uit psalm 2 van terug.  

- In hoofdstuk 5:19 bevrijdt de engel Petrus en Johannes. Tegelijkertijd zegt hij niet dat ze moeten 
vluchten maar dat ze moeten blijven om het Evangelie te verkondigen. Wat vinden de jongeren 
hiervan, hoe zouden ze dit kunnen vertalen naar hun leven? 

- Zing psalm 118:12 
- Meer info over hoeksteen:  

Studiebijbel: ‘De hoeksteen was in de architectuur van de IJzertijd in Israël een grotere steen dan 
de overige stenen en was daarom slechts met moeite op zijn plaats te krijgen. Het formaat en het 
gewicht zorgden bij uitstek voor stabiliteit. De steen diende om twee aangrenzende muren te 
verbinden. Het is mogelijk dat de hoeksteen ook dienst deed in het fundament’.  
Via deze link staat er ook wat meer uitleg: Fundament en hoeksteen – Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap. https://www.bijbelgenootschap.nl/fundament-en-hoeksteen/ 
Hoeksteen kan een moeilijk begrip zijn voor 10-jarigen. Mogelijk hebben kinderen een verbouwing 
meegemaakt, trek die ervaring erbij. 

  

https://www.bijbelgenootschap.nl/fundament-en-hoeksteen/
https://www.bijbelgenootschap.nl/fundament-en-hoeksteen/
https://www/
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Sketch: Waarom vertrouwen belangrijk is 
Een groep vrienden besluit samen een dag naar een pretpark te gaan. Om dit te kunnen betalen 
moeten ze met elkaar sparen. Ze willen graag dat iedereen mee gaat alleen verdienen ze niet allemaal 
even veel met de klusjes die ze rondom huis doen. Ze hebben daarom afgesproken dat iedereen het 
geld dat ze verdienen in een pot doen. Ze spreken af dit net zolang te doen totdat ze genoeg hebben 
betaald om naar het pretpark te kunnen gaan. Freek besluit niet al het geld dat hij verdient in de pot 
te stoppen, maar hij houdt een deel voor zichtzelf. Dit zegt hij echter niet tegen de anderen. Karel komt 
hier achter en vertelt dit tegen de rest. Iedereen is erg boos en teleurgesteld in Freek. Ze werken 
allemaal hard en stoppen allemaal geld in de pot. Ze zijn teleurgesteld dat Freek niet te vertrouwen is. 
Als Freek niet te vertrouwen is, zijn de anderen dat dan wel? De jongens krijgen ruzie en ze besluiten 
om het leuke uitje niet te gaan doen.  
 
Thema van vandaag is: Hoe valt de duivel de gemeente van binnenuit aan?  
Deelonderwerpen daarbij zijn: 

• Hoeveel is populair zijn waard. 

• Waarom is het belangrijk om elkaar te kunnen vertrouwen 

• Hoe God de gemeente beschermd tegen gevaren van binnenuit. 

• Je kunt God niet voorliegen 

• Het advies van Gamaliël 

• Hoe getuigen over Jezus de discipelen kracht geeft om met gevaren van binnenuit om te gaan.  
 
De achtergrond van de kopjes: 

1. Vertrouwen 

Toen de eerste Christengemeenten ontstonden, was het belangrijk dat de gemeente zuiver en 
eensgezind zou blijven. Juist de onderlinge liefde en eenheid werkten als enorme positieve ‘reclame’ 
voor het Evangelie. Er kwamen veel nieuwe mensen tot geloof en iedereen was passievol christen. Dit 
heeft het gevaar in zich dat mensen ook snel teleurgesteld raken of dat mensen makkelijk misbruik 
kunnen maken van de gemeente en de sfeer die hier hangt. In de eerste christengemeenten leefde 
men vanuit een gemeenschapsideaal. Men deelde alles met elkaar en verschillen tussen rijk en arm 
vielen weg. Dit ideaal werkt alleen als iedereen hier eerlijk aan mee doet. Ananias en Saffira doen dit 
niet. Het probleem zit het er niet zozeer in dat ze een deel voor zichzelf houden (al vallen ze hiermee 
wel buiten het ideaal van de gemeente) maar dat ze hier over liegen. Ze willen wel het aanzien van de 
mensen maar missen de overgave om echt alles aan God en aan de gemeente te geven. Zo misbruiken 
ze Gods eer voor hun eigen eer. Deze leugen zou het vertrouwen binnen de gemeente kunnen 
beschadigen. Als dit vertrouwen zou wegvallen kon dit zorgen voor geloofsafval. Daarnaast zou dit 
mensen teleurgesteld kunnen maken in God. Immers, veel mensen laten hun Godsbeeld afhangen van 
wat ze mee hebben gemaakt in de kerk of met andere christenen.  
 

2. Ananias en Saffira 

Ananias en Saffira besluiten een stuk land te verkopen en een deel daarvan aan de gemeente te geven. 
Ze zeggen echter dat ze al het geld aan de gemeente geven. De zonde is hier niet dat ze een deel 
achterhouden maar dat ze liegen over wat ze geven. Ze doen alsof ze opofferingsgezind zich geven aan 
de gemeente maar in werkelijkheid doen ze dit niet. Wellicht doen ze dit om aanzien te verwerven in 
de gemeente (net zoals Barnabas uit Handelingen 4). We lezen hier dat ze niet alleen de apostelen en 

Dag 4 “Gevaren onderweg” 
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de gemeente bedriegen maar dat God zich ook bedrogen voelt. God neemt dit bedrog hoog op en 
straft hen met de dood. Dit is ook een les voor de gemeente. Ze hebben in de eerste tijd vooral gezien 
dat God geneest en krachtige tekenen laat zien. Hier ziet de gemeente dat God ook heilig is en de 
zonden bestraft.  
 

3. God gaat door, ondanks de tegenstand 

De apostelen verkondigen de boodschap van God in de tempel. Dit gaat gepaard met veel bijzondere 
wonderen en tekenen. We zien dat zelfs de schaduw van Petrus genezing brengt bij de zieken. De 
Sadduceeën zijn hier erg boos over omdat ze niet willen dat er over Jezus wordt verteld. De 
Sadduceeën waren een religieuze stroming in het Jodendom die niet geloofden en engelen en in de 
opstanding uit de dood. De boodschap van de apostelen is dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dit gaat 
dus regelrecht in tegen de leer van de Sadduceeën. De hogepriester hoorde ook bij deze groep. De 
Sadduceeën waren een deel van de Joodse raad (maar deze bestond uit meerdere stromingen). De 
apostelen worden opgesloten in de gevangenis om de volgende dag te worden verhoord. De apostelen 
worden echter bevrijd en de volgende ochtend zijn de rollen omgekeerd. Terwijl de raad klaar zit om 
de apostelen te berechten, staan de apostelen het evangelie te verkondigen in de tempel. God laat 
zich dus niet door de Joodse leiders tegenhouden en zorgt voor de apostelen. Zijn werk gaat door, 
ondanks de tegenstand.    
 

4. Wat kunnen we leren van Petrus en Gamaliël 

In de vergadering worden de apostelen ter verantwoording geroepen. Er wordt hen gevraagd waarom 
ze de Naam van Jezus verkondigen terwijl hen dat verboden was. Ze zijn bang dat het bloed van deze 
Mens over hen wordt gebracht. Wellicht wordt hier mee bedoeld dat ze bang zijn dat het volk wraak 
wil nemen op de Joodse Raad omdat ze Jezus hebben laten kruisigen. Wel vreemd dat ze hier nu bang 
voor zijn terwijl ze met elkaar riepen ‘Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen’. In het antwoord 
van Petrus beschuldigt Petrus de raad van ongehoorzaamheid aan God (vers 29), moord op de Messias 
(vers 30 en 31) en aan gebrek in geestelijke zaken (vers 32). Ze missen volgens Petrus namelijk de 
Heilige Geest. Dan staat Gamaliël op. Gamaliël was een Farizeeër. Hij geloofde wel in engelen en in de 
opstanding uit de dood. Hij stond daarom minder vijandig tegenover het Christelijk geloof (al is hij geen 
Christen geworden). Hij geeft de raad het advies om af te wachten of de apostelen van God zijn of niet. 
Hij haalt hierbij voorbeelden aan uit het verleden waar te zien is dat messiassen die niet uit God waren 
vanzelf verdwenen. Als het van God is dan is het niet te stoppen, ook door de Joodse Raad niet. Deze 
raad van Gamaliël wordt overgenomen door de raad. De apostelen worden gegeseld (omdat ze het 
spreekverbod hebben overtreden) en mogen gaan. De apostelen zijn blij dat ze smaadheid mogen 
lijden voor Christus en blijven onderwijs geven en de Naam van Jezus verkondigen.  
 

Suggesties voor doe-opdrachten/ metaforen 
1. (Voor 10-12 jarigen). Bouw de gelijkenis van het huis op de rots en het huis op de zandgrond na.  
➔ Als de gemeente gebouwd wordt op zandgrond – leugen, hebzucht, macht en aanzien, leidt ze grote 

schade en wordt Gods Naam gelasterd. 
➔ Als de gemeente gebouwd wordt op de rots is dit te zien aan de vruchten van het geloof. (liefde, 

blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing’) (Gal. 5:22). Deze vrucht komt voort uit een leven in afhankelijk van Jezus.  

2. De metafoor van de gekookte kikker. Als de kikker in één keer in een pan met heet water gegooid 
wordt, springt hij eruit. Maar als de pan eerst koud is en heel langzaam verwarmd wordt, merkt de 
kikker het niet en raakt hij uiteindelijk versuft en kookt dood. → Langzaam insijpelende dwaalleer of 
zonden die je toelaat in je leven, zijn levensgevaarlijk. Denk met elkaar na over welke zonden jou 
aftrekken van God. Bespreek dit met de groep en ga na of de jongeren dit herkenning oproept bij de 
anderen. Dit kan zorgen dat mensen zich niet alleen en raar voelen en met deze zonden naar buiten 
durven te komen. Dit kan een eerste stap naar bekering van deze zonde zijn.  



16 
 

3. Een biscuitje in de koffie houden. Het biscuitje is voorgoed doortrokken van de koffie. Zelfs als het 
opdroogt is hij ‘besmet’ met koffie → Hoe belangrijk is het dat de gemeente en jouw leven zúiver blijft 
voor God. 

4. Een beeld wat bisschop Desmond Tutu schetste over het verschil tussen hemel en hel is het volgende. 
"Iemand kreeg een rondleiding langs hemel en hel. Toen ze in de hel kwamen, zagen ze dat daar een 
groot feest was of zou moeten zijn. Mensen zaten rond een tafel waar eten hoog opgestapeld was. De 
mensen rond de tafel waren armoedig en dun want ze moesten eten met lepels met lange stelen. De 
mensen in de hel staken hun lepel in het eten en ze konden het eten van hun lepel niet in hun mond 
krijgen. Ze konden met hun mond niet bij het eten. Toen kwamen ze bij de hemel. Daar zag hij een 
kopie van wat hij in de hel had gezien. Maar de mensen in de hemel waren niet mager en hadden het 
naar hun zin. Het verschil was alleen dat de één opschepte en gaf het aan degene tegenover hem. En 
vice versa. Kijk uit dat je niet alleen maar aan jezelf denkt.’. Je zou dit beeld na kunnen spelen met de 
tieners. Je legt een schaaltje nootjes op tafel en je laat de tieners in een kring zitten. Je geeft de tieners 
de opdracht om zonder hun handen te gebruiken de nootjes op te eten. Ze kunnen dit alleen doen 
door de lepel in eigen mond te doen en de ander eten te geven. Je zou hier een pollepel voor kunnen 
gebruiken. Dit beeld maakt de tieners duidelijk waarom elkaar helpen in de gemeente belangrijk is.   

5. Waarschuwingsborden en richtingaanwijzers. 
Laat de tieners waarschuwingsborden en richtingaanwijzers bedenken en tekenen. Wat hebben ze 
voor functie? De weg wijzen zodat je niet verdwaald, je te bewaren voor gevaren of ongelukken. → Zo 
staan er in de Bijbel ook veel waarschuwingen. Het verhaal van Ananias en Saffira liet de gemeente 
zien hoe belangrijk het is om eerlijk te zijn. Op welk gebied heb jij een richtingaanwijzer of 
waarschuwingsbord nodig? Laat ze daarvoor een bord of aanwijzer tekenen. 

6. Christenreis. Hierin vind je veel voorbeelden van onbetrouwbare reisgenoten.  
Bijv. Bijbedoeling, Demas of Vleier. Een bruikbaar stukje is ook de passage waarin Christen en Hoop 
een makkelijke weg zien, parallel aan een hobbelig, moeizaam pad. Ijdel Zelfvertrouwen zegt dat ze 
die weg gerust mogen nemen, die leidt naar de Hemelpoort. Ze klimmen over het hek en gaan op het 
makkelijke pad. Ijdel Zelfvertrouwen valt in een put en Christen en Hoop komen in het donker en later 
in een onweersbui terecht. Ze beseffen dat ze van het goede pad zijn afgedwaald, maar het is niet zo 
gemakkelijk om de juiste weg weer te vinden. Ze vallen in slaap en worden dan gevangen door Reus 
Wanhoop. → Hieruit blijkt hoe gevaarlijk het is als een reisgenoot niet betrouwbaar is.  
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Dag 5 “God gaat voorop” 
Vandaag behandelen we de rede en het sterven van Stefanus. Het Bijbelgedeelte is te lang om in zijn 
geheel te behandelen. Daarom is ervoor gekozen om enkele delen eruit te halen en die voor het 
voetlicht te houden. We nemen het laatste deel van hoofdstuk 6 erbij omdat het belangrijk is om te 
weten dat Stefanus, voordat hij aan zijn rede begint eerst in een openbare discussie is beland, daarna 
op valse gronden is gearresteerd en zich tegen de masse én enkele valse getuigen moet verweren. 
Maar wát een enorme bemoediging! Hij hoeft dit niet alleen te doen; God toont Zijn overduidelijke 
aanwezigheid door Stefanus innerlijk te bekrachtigen: zijn gezicht straalt de heerlijkheid van een engel 
uit. En alle aanwezigen móeten, of zij nu willen of niet, hun ogen op hem gericht houden. Met deze 
autoriteit en dankzij deze autoriteit wordt Stefanus in staat gesteld zijn betoog te houden. 
 

Kern 
We behandelen 3 punten: 

1. Innerlijke vrede: wat de omstandigheden ook zijn, Stefanus laat zich niet van de wijs brengen. Hij heeft 
een innerlijke kracht die niemand hem afneemt: hij was al vol van geloof en kracht (H.6: 8), maar nu 
het vuur aan zijn schenen gelegd wordt, lijkt het alsof God hem een extra boost geeft waardoor hij 
rustig, duidelijk en onbevreesd de vijand tegemoet kan treden. En ook als de dood voor hem om de 
hoek komt kijken, kijkt Stefanus deze onbevreesd en liefdevol tegemoet. Voor hem is het zeker: de 
dood is slechts een poort naar de eeuwige heerlijkheid met Jezus. 
>>> Heb jij innerlijke vrede in je leven? Zo ja, waarop is dat gebaseerd? Weet je dat het offer van Jezus 
ook voor jou gebracht is? Mag je weten dat God door Jezus Zijn vrede in jou heeft uitgestort, wat de 
omstandigheden ook zijn? Weet je dat vrede met God niet persé vredige omstandigheden garandeert? 
Denk je na over jouw sterfmoment?   
 

2. God gaat voorop: in zijn rede betoogt Stefanus dat God steeds de eerste was in de geschiedenis van 
het volk Israël. Hij riep Abraham, Hij had een plan met hem, met Jozef, Mozes, met het volk zelf. Wat 
er ook gebeurde, God was er steeds als eerste bij, Hij overzag het geheel. Hij ging steeds met hen. God 
was al bij het volk Israël voordat de tempel er was. Hij ging hen vooruit.  
>>> God werkte, ook in de tijd dat de tempel nog niet bestond. God is niet afhankelijk van een bepaalde 
locatie. Hij vraagt gehoorzaamheid en oprechtheid van het hart. Een onvoorwaardelijk vertrouwen in 
hem, hoe de weg ook gaat. Hoe ervaar jij dit in jouw leven? Welke worstelingen heb je hierbij? 
 

3. …ik mag volgen: er klinken zoveel stemmen om Stefanus heen. Toch houdt hij zijn oren gericht op de 
stem van de Goede Herder, zelfs als hij dat met de dood bekopen moet. Zijn ogen zijn gericht op de 
hemelse werkelijkheid, Gods werkelijkheid en daarop baseert hij zijn keuzes. 
>>> Waar baseer jij je keuzes op? Ervaren wij een volgend leven? Hoe doe je dat eigenlijk: je laten 
leiden op de weg die God je wijst? Ben je bereid Christus te volgen, hoe de weg ook gaan zal? 
 

Aanpak/ideeën 
Het Bijbelgedeelte staat in zijn geheel op de eerste bladzijden. Dat betekent dat er regelmatig op 
teruggegrepen wordt. Het is handig als de jongeren een markeerstift o.i.d. bij zich hebben om enkele 
opdrachten te kunnen uitvoeren. 
 
Inhoudelijke handreikingen: 

1. Stefanus zegt: “Jullie weerstaan altijd de Heilige Geest.” De leiders van het volk waren er echter van 
overtuigd dat juist wel naar de wil van God leefden. Ze waren er trots op dat zij bij het volk van God 
behoorden en dat Hij Zijn wetten juist aan hen had gegeven. Ze hadden geen oog voor het feit dat het 
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bij God om het hárt draait i.p.v. om een nauwkeurig leven met een koud hart. Vanuit Gods oogpunt 
waren de wet en de profeten gegeven om te laten zien dat er een Vervuller van die wetten nodig was 
en dat Hij niets liever wilde dan dat het volk van Israël daar verlangend naar zou uitzien. Zij koesterden 
trots en eigenwil in plaats van in nederigheid God dienen. Het draaide om positie, gezien worden en 
het beter weten dan anderen. Leg dit aan de jongeren uit en ga in op hun hartsgesteldheid. Hoe staan 
zij in het leven? Hoe zacht is hun hart? 

2. Het volgen van Christus, tot het einde toe. Stefanus was de eerste martelaar, tot op heden gevolgd 
door duizenden ‘die hun leven niet liefhadden tot de dood’. Ook in deze tijd lijden en sterven mensen 
voor hun geloof. Het is belangrijk om de jongeren mee te geven dat dit ons ook zou kunnen overkomen. 
Spreek er met hen over. Houden zij daar rekening mee? Is het een onderdeel van hun gedachten over 
wat bij het volgen van Jezus hoort? Welke gedachten hebben ze hierbij? Zijn er angsten of mogen ze 
juist getuigen van de hoop die in hen is, dat de tijdelijke dood slechts een korte poort is waarna hen 
eeuwige gelukzaligheid wacht?  
  
Er zitten twee doe-opdrachten in de les van vandaag.  

1. ‘Groepsdruk’. Het gaat hierbij puur om het ervaren van groepsdruk. Er is voor gekozen om het niet 
fysiek te doen, om de focus op het ervaren van verbale groepsdruk te houden. Heb je een groepje 
waarbij dat juist wel aan te raden is, bepaal dan zelf of je dat ook daadwerkelijk op dit moment laat 
doen. Om de rust te bewaren kun je ervoor kiezen om aan het einde van de Bijbelstudie dit spel te 
herhalen met fysieke groepsdruk. Dan is het een functionele én verbindende afsluiter. 
LET OP: er kunnen kinderen/ tieners in je groepje zitten die in het dagelijks leven regelmatig het 
slachtoffer van groepsdruk zijn. Dan kan dit spel gevoelig liggen. Probeer in te schatten of het voor 
elke deelnemer veilig voelt. Heb je er twijfels over, bespreek dan één op één of iemand wel/ niet de 
rol van eenling op zich wil nemen of laat die rol door één of twee mensen uitspelen. 

2. ‘Horen-volgen’. Neem een theedoek of iets anders dat als blinddoek kan fungeren mee naar de 
Bijbelstudie. Laat de deelnemers om beurten blinddoeken. Het gaat hierbij vooral op het verschil 
ervaren tussen luisteren naar één te midden van chaos en zonder chaos. Het gaat erom dat de 
kinderen/ tieners begrijpen dat het in ons leven gaat om de focus op de stem van de Goede Herder, 
ook al zijn er zoveel stemmen om ons heen. 

 

Sketch om mee te starten   

 

Rollenspel ‘Groepsdruk’. 
Voorbereiding: zorg ervoor dat er een touw of pilaar voor in de zaal aanwezig is. Het is de bedoeling 
dat iemand zich daar duidelijk aan kan vasthouden.  
 
Spel: verdeel het team in één persoon die alleen staat in een mening of standpunt. De andere personen 
zijn de groep met de overduidelijke mening.  
 
Deel 1:  
Er ontstaat een discussie waarbij de eenling het eerst verbaal moet opnemen tegen de groep. 
Naarmate de tijd vordert, wordt de groep fanatieker (luider spreken, schelden, opdringen richting de 
eenling). De eenling blijft bij zijn standpunt, wat de groep ook doet. 
Uiteindelijk dringt de groep zich ook fysiek aan de eenling op, waardoor hij het onderspit delft (op de 
vloer liggen en de anderen erop?) 
 
Deel 2: De sketch wordt opnieuw opgevoerd, maar nu (óf direct óf na verloop van tijd) houdt de eenling 
zich vast aan het touw dat ophangt of aan de pilaar. Het opvoeren van de groepsdruk verloopt 
hetzelfde, maar met deze wijziging dat wat de groep ook doet, de eenling blijft staande dankzij het 
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touw/ de pilaar. Het is mooi als de eenling dit met een stralend gezicht blijft doen, ondanks het 
schelden en dreigen van de groep. (Stefanus met het stralende gezicht.) 
 
Conclusie: Wat onze omstandigheden ook zijn, als je vasthoudt aan Gods Woord, héb en houd je 
innerlijke vrede, die alle verstand te boven gaat. 
 

Verwerkingsideeën 
Het zou geweldig zijn als de sfeer in je groepje zo open is, dat je ter afsluiting gezamenlijk kunt bidden 
(zo mogelijk kringgebed). Laat de jongeren voor elkaar bidden, zodat ze leren wat voorbede is en wat 
het dragen van elkaars lasten inhoudt.  
 
Opdracht 1 herhalen, nu mét fysieke toevoeging (als het daarvoor veilig genoeg is in je groep). 
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Dag 6 “Reis vol blijdschap verder” 
Vandaag is de laatste Bijbelstudie. Een week vol mooie momenten ligt achter je. Samen met je groepje 
heb je handelingen van de apostelen uitgediept. Nog eenmaal verdiepen we ons in een geschiedenis. 
De vervolging en verstrooiing vanuit Jeruzalem en de ontmoeting met de Ethiopiër. Nog eenmaal kun 
je je tieners dichtbij je halen en de schriften voor hen openen. Wat een zegen! 
 
Vandaag bereid je je jongeren ook voor op een afscheid. Ook daarvoor leent de geschiedenis van de 
Ethiopiër zich goed. Hij reisde met blijdschap verder. Vandaag mag je je jongeren weer overgeven aan 
de zorg van ouders en niet te vergeten van de Heilige Geest. 
 

Kern 
De kern van deze Bijbelstudie  

- God houdt Zijn beloften en weet wat Hij doet. Zijn Evangelie wordt verspreid door getuigen, maar het 
gaat op een bijzondere manier: door de vervolging. Welke rol spelen Gods beloften in jouw leven? 

- Iedereen is welkom bij Gods gemeente. De Ethiopiër is er een van de eersten die van ‘de einden van 
de aarde’ tot geloof komt. Vertel jij het Evangelie ook aan iedereen? 

- Afsluiting. Hoe reis jij vol blijdschap verder? Bemoedig elkaar. 
 

Aanpak/ideeën 
 

De belofte wordt vervuld! 
 
Bij de vragen 
Saulus handelde volgens zijn eigen interpretatie van de Wet en de Profeten en hij nog niet begreep dat 
Jezus de vervulling daarvan was. Hij zag Hem als een activist die bestreden moest worden. 
Door de vervolging worden de christenen verspreid over het land en gaan daar het evangelie vertellen.  
In Johannes 4 staat de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw beschreven die op een bijzondere 
manier tot geloof kwam. In Lukas 17 staat de geschiedenis beschreven van de tien melaatsen waarvan 
er 1 Samaritaan was. Deze man was de enige die Jezus bedankte voor zijn genezing. Beide personen 
vertelden in Samaria over Jezus.  
In Handelingen 1 : 8 staat: “maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen 
zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste 
van de aarde.” De kracht van de Heilige Geest lees je terug in vers 6,7 en 8. Het getuigen zijn lees je 
terug in vers 4 en 5. 
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Gesprek 
Gods weg is wonderlijk. Door de hele Bijbel heen ontdek je dat God vaak zo anders is als wij denken 
en verwachten. Zijn wegen zijn hoger. Abraham – hij had zo lang geen kind. En tot aan zijn dood alléén 
maar de spelonk van Machpela in bezit. Jozef – dwars door lijden uiteindelijk tot heerlijkheid. David – 
zo lang opgejaagd door Saul. 
Esther – leven in een gouden 
kooi om een volk te redden. 
Jezus Zelf – door de dood 
naar de overwinning. Paulus 
– vervolgd en gedood – zijn 
brieven zijn ons nog tot 
zegen. Johannes – 
verbannen om daar een 
openbaring te krijgen die de 
kerk van nu nóg vertroost. 
Dwars door de losgebroken 
vervolging in Handelingen 
gaat God Zijn koninkrijk 
bouwen en Zijn belofte 
vervullen.  
Ga met de tieners in gesprek 
over Gods beloften. Daarvan 
zal er nooit één op aarde 
vallen (= kapot gaan, niet 
uitkomen). Laat de tieners 
voorbeelden noemen uit de 
Bijbel, maar ook uit eigen 
leven. 
Meer achtergrondinfo: https://abcvanhetgeloof.nl/belofte 
 
Eigen talenten. Probeer de beantwoording vanuit de geestelijke gaven die benoemd worden in vers 6 
en 7 te starten en klein te houden. Bijvoorbeeld dat je weleens voor iemand hebt gebeden. 
 
Puzzel 

Oorzaak Gevolg 

Vervolging in de gemeente van Jeruzalem Christenen vluchten naar Judea en Samaria 

Saulus verwoest de gemeente Mannen en vrouwen naar de gevangenis 

De christenen reizen door Judea en Samaria Ze vertellen over Jezus 

Filippus preekt en doet wonderen De mensen volgen Filippus 

Verlamden en kreupelen genezen Grote blijdschap 

 

Wereldwijde zegen 
 
Vragen 
De koningin van Scheba bezoekt Salomo. Dit is te lezen in 1 Koningen 10. Scheba is dezelfde landstreek 
als het huidige Ethiopië.  
De Ethiopiër was niet welkom in Jeruzalem. Hij was een kamerheer en dat betekent dat hij onrein was. 
Dit staat beschreven in Deuteronomium 23. Hij mocht niet in de tempel komen en dat wilde hij wel 
graag. Hij werd niet geholpen met zijn vragen. Hij heeft alleen een Jesajarol kunnen kopen. Probeer de 
letterlijke omschrijving van de gesnedene een beetje te omzeilen. Dat is in deze setting niet heel 
belangrijk. 

Ik vroeg om kracht 
en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. 

 
Ik vroeg om wijsheid 

en God gaf me problemen om te leren ze op te lossen. 
 

Ik vroeg om voorspoed 
en God gaf me verstand en spierkracht om mee te werken. 

 
Ik vroeg om moed 

en God gaf me gevaren om te overwinnen. 
 

Ik vroeg om liefde 
en God gaf me mensen om te helpen. 

 
Ik vroeg om gunsten 

en Gods gaf me kansen. 
 

Ik ontving niets van wat ik vroeg. 
Ik ontving alles wat ik nodig had. 

https://abcvanhetgeloof.nl/belofte
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Omdat hij geloofde in Jezus de Messias wilde de Ethiopiër gedoopt worden. In de tempel had hij de 
lammetjes geslacht zien worden. Nu beseft hij dat dit ging over Jezus Zelf, Die Zich offerde voor de 
schuld van de wereld. 
 
Gesprek 
Laat de tieners nadenken welk gedeelte zij moeilijk vinden en wel eens met een ‘Filippus’ zouden willen 
bespreken. Wie zou zo’n Filippus kunnen zijn? 
Daarnaast kunnen ook zíj een gids naar Jezus zijn. Het Evangelie is niet alleen voor christelijke mensen, 
maar voor iedereen! Focus in je gesprek op de praktijk van alledag en de verantwoordelijkheid die ook 
tieners hebben voor de mensen om hen heen. Bedenk met elkaar dat het erg belangrijk is dat iedereen 
zich welkom voelt in een gemeente. 
 
 

Reis met blijdschap verder 
Afsluiting, neem hier de tijd voor! 
Geef de boekjes aan elkaar door en schrijf er een zegenwens 
of belofte in. Zonder Jezus geen blijdschap… 
Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat je de tieners een 
kaartje aan zichzelf laat schrijven en dat je die zelf na 2 
maanden post.  

 

Sketch om mee te starten   

Waarschijnlijk is er deze dag niet veel tijd voor een sketch. 
Als de tieners hier erg van genieten, zou je een sketch kunnen bedenken rond het thema: beloftes. 
Met name de kant dat je soms lang moet wachten of dat je het op een andere manier krijgt dan 
gedacht, sluiten aan bij de kern van vandaag. 
 

Verwerkingsideeën 
Deze laatste dag leent zich niet zo heel goed voor actieve verwerkingsvormen. Daarom zijn de doe-
opdrachten minimaal. De spanningsboog van de jongeren zal wat korter zijn.  
Neem tijd voor het afscheid nemen van elkaar en met elkaar te bidden. Sla de puzzels gerust over, 
gebruik ze alleen als de concentratie afzakt. 
 
 


