Gezinsdagboek
Altijd dichtbij
1

Handelingen 16:22-34

Gezinsfolder
Hoe werkt deze gezinsfolder?
Doe-opdracht
Beschrijving voor de ouders van een kleine doe-opdracht om met elkaar
als gezin te doen. De plek van de beschrijving in de folder (bovenaan of
onderaan) geeft aan of de opdracht geschikt is om als introductie te doen
of juist als afsluiting. Het doen van dit soort opdrachtjes is niet alleen leuk,
maar ook erg functioneel. Kinderen onthouden de boodschap beter als
deze gecombineerd wordt met een stukje ‘ervaring’ en ‘doen’.
Advies: lees voordat de week begint alle opdrachtjes alvast door in verband met de (kleine) voorbereiding die het vraagt.
Bijbellezen
Het te lezen bijbelgedeelte met een korte uitleg voor de kinderen.
Tip: zorg dat de kinderen die kunnen lezen een eigen bijbeltje voor zich
hebben, zodat ze zelf kunnen meelezen (evt. hardop ieder een vers).
Ook is het met name voor jonge kinderen leuk om platen bij het verhaal te
zien. Zoek een kinderbijbel/bijbelboekje op met zulke platen en wijs aan of
vraag wat je ziet.
Gespreksvragen
Gespreksvragen om met elkaar door te spreken over het bijbelgedeelte en
de boodschap.
Probeer het gesprekje met de kinderen zo te leiden dat alle kinderen mee
kunnen doen, breng de vragen op het niveau van de kinderen. Voor jonge
kinderen: korte, eenduidige vragen (wie/wat/waar). Bij oudere kinderen
kun je daarop doorvragen, bijvoorbeeld ‘waarom vind je …’ of ‘hoe denk je
…’
Bidden en danken
Gebedspunten. Tip: laat de kinderen ook zelf hardop bidden.
Zingen
Suggesties om te zingen. De nummers verwijzen naar de bundel Op
Toonhoogte van Boekencentrum/HGJB. De themaliederen staan in dit
boekje afgedrukt. Zingen helpt kinderen enorm om de inhoud van het verhaal te verwerken. Daarnaast brengt zingen vreugde: door te zingen kun
je God de lof en dank brengen. Het is belangrijk om de vreugde van het
samen zingen ook in je gezin een plek te geven.
Tip: laat de kinderen zelf meespelen op hun instrumenten, laat hen gebaren maken (evt. zelf te verzinnen) bij de liederen en zing het lied indien
mogelijk in canon.

Maandag

Kom over en help ons!
Bijbellezen
Leesvraag: Waar moeten Paulus en Silas naartoe tijdens hun zendingsreis?
Lees hardop Handelingen 16:9-15 (of laat het door de kinderen lezen).
Ben je weleens op vakantie geweest? Als je op vakantie gaat, reis je vaak
naar een plek die je nog niet kent. Je weet de weg niet en je kent niemand
die er woont.
Zo is het ook met Paulus op zijn tweede zendingsreis. Samen met Silas
en anderen reist hij eerst langs de gemeenten waar hijzelf eerder is geweest. Daarna willen ze verder reizen naar plekken waar ze nog niet eerder zijn geweest. Maar als ze naar het westen van Turkije willen, wordt dat
verhinderd. En als ze naar het noorden willen gaan lukt dat ook niet. De
Heilige Geest laat dat niet toe. Wat nu?
Paulus en Silas komen aan in de havenplaats Troas. Voor zich zien ze
een grote watervlakte. Ze weten niet hoe het verder moet. Die nacht krijgt
Paulus een droom of een visioen. Hij ziet aan de overkant van het water
een man staan die roept: ‘Kom over naar Macedonië en help ons!’
De volgende dag zoeken ze een boot en varen ze naar Griekenland, een
land in Europa.
Hier moeten ze zijn. Zo groot is Gods liefde dat ook in dit werelddeel het
Evangelie verkondigd moet worden. Ze trekken naar de grote stad Filippi.
Eerst worden ze teleurgesteld. In Filippi is geen synagoge, omdat er minder dan tien joodse mannen wonen. Maar bij de rivier is een gebedsplaats
waar de joden zich verzamelen. Daar gaan ze naartoe. Ze verkondigen vol
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blijdschap dat Jezus de Redder van de wereld is. Een rijke vrouw, Lydia,
gelooft deze woorden en wil graag gedoopt worden. En zij niet alleen,
maar ook al haar huisgenoten. Daarna biedt ze gastvrij haar woning aan.
Ze dringt er zelfs sterk op aan dat Paulus en zijn helpers bij haar in huis
komen logeren, zodat ze alle tijd hebben om deze blijde boodschap verder te vertellen. Wat bemoedigend voor hen, dat er na tegenslag nu weer
fijne dingen zijn! Nu begrijpen ze ook waarom God hen naar dit werelddeel
gestuurd heeft.
Gespreksvragen
 Bespreek de leesvraag.
 Hoe weten ze dat ze hier naartoe moeten?
 Werkt de Heilige Geest nu ook nog? Hoe dan?
 Op welke manieren geeft God aan ons antwoord?
 Hoe kun je zien dat God dicht bij Paulus en Silas is en hun werk zegent?
 Lydia biedt gastvrij haar huis aan, zodat Paulus en Silas alle tijd hebben
om de blijde boodschap verder te vertellen. Wat kun jij doen om ervoor
te zorgen dat het zendingswerk doorgaat?
Doe-opdracht
Deze opdracht wil kinderen leren de weg te volgen en goed te luisteren.
Dit heb je nodig: een blinddoek (of theedoek die als blinddoek dient)
Zo ga je te werk: blinddoek één van de kinderen. Verplaats nu enkele
stoelen in de woonkamer, op zo’n manier dat het obstakels op de route
worden. Zet het geblinddoekte kind aan de ene kant van de kamer. Benoem wat het eindpunt van de route is. Het geblinddoekte kind moet daar
nu naartoe lopen. Hij mag daarbij geen meubelstukken aanraken. De andere gezinsleden mogen aanwijzingen geven bij het lopen. Ze mogen het
geblinddoekte kind niet aanraken, alleen mondelinge aanwijzingen geven.
Speel dit spel een aantal keer, zorg dat ieder kind aan de beurt is geweest.
Hierover kun je napraten: hoe was het om geblinddoekt de weg te zoeken? Wat was moeilijk, wat was gemakkelijk? Leg de link met het luisteren
naar de Heilige Geest en het zoeken naar de juiste weg. Soms weet je niet
welke weg God met jouw leven wil gaan. Paulus en Silas wisten dat ook
niet. Dan moet je stil zijn en goed luisteren om de stem van God te horen.
God spreekt op verschillende manieren. Bij Paulus sprak Hij door een visioen. Praat erover op welke manieren God ons de weg kan wijzen.
Bidden en danken
 Bid voor alle evangelisten en zendingswerkers.
 Dank God dat we de Bijbel en bijbelse boeken hebben.
Zingen
 Psalm 121:1
 OTH 294
 OTH 434

’k Sla d’ogen naar ‘t gebergte heen
Eén naam is onze hope
Jezus, open mijn oren
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Themalied Biddag 2015 (onderbouw)
Paulus maakt veel zendingsreizen,
vaak door vreemde streken.
God zal hem de weg wel wijzen
waar hij moet gaan spreken.
Maar soms is er groot gevaar
als de mensen klagen.
Ook voor Silas is dat zwaar:
beiden krijgen slagen.

Melodie: Laat de kind’ren tot Mij komen (OTH 380)
Tekst: Roel Bartels

Dan zet men die twee gevangen
in de diepste kerker.
Biddend zingen ze gezangen:
met God zijn ze sterker.
Want God is altijd dichtbij,
Hij laat alles beven.
Alle twee zijn ze weer vrij
om God eer te geven!
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Kleurplaat
Kun jij ontdekken wat er te zien is op deze kleurplaat? Pak een potlood.
Trek een lijn van 1 naar 2, van 2 naar 3, enzovoorts. Net zolang totdat je alle nummers
hebt gehad. Nu zie je een figuur in de tekening en mag je de tekening mooi inkleuren!

Rebus
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Zoek de juiste woorden!
stadsbestuurders

ontevreden

gevang

enis

geslagen met stokken

slavin
Paulus en Silas zijn in ...................
bidden
Ze ................... over straat.
Dan worden ze nageroepen door een ...................
Zij heeft een ................... geest.
Aller hoogste
Ze roept: ‘Deze mannen zijn ................... van de
Paulus
…..................God!’
Paulus is erg ................... over haar.
Hij gebiedt de boze geest om weg te gaan in de
ing Naam van ...................Haar bazen zijn boos, want ze cipier
aardbev
................... geld met haar.
Ze sleuren Paulus en ................... voor de
................... van de stad.
Dan worden Paulus en Silas ...................
verdienden
geloof
Ze worden opgesloten in de ...................
Midden in de nacht ................... en zingen ze
................... voor God.
zalig
Door een ................... gaan de deuren open.
de
waarzeggen
De ................... wil zichzelf doden.
Maar ................... houdt hem tegen.
De cipier vraagt: ‘Wat moet ik doen om ...................
te worden?’
gedoopt
Paulus en Silas antwoorden: ‘................... in de Heewande
len
re Jezus Christus en u zult zalig worden. U en uw
huisgenoten.’
De ................... neemt Paulus en Silas mee naar zijn
Filippi
...................Hij wast en verzorgt hun ...................
Jezus Christus
Dan wordt hij samen met zijn gezin ...................

lofzangen

wonden

dienst

kn e c ht

Silas

en

huis

ci pie

r

Themalied Biddag 2015 (bovenbouw)
Melodie: Ere zij aan God de Vader (OTH 255)
Tekst: Roel Bartels
Paulus maakt veel zendingsreizen,
ondanks erge tegenstand.
God zal hem de weg wel wijzen:
zo komt hij in Griekenland.
‘God is met mij, zelfs bij ontij,
want God is altijd dichtbij!’

In Filippi gaat men klagen:
‘Zij verstoren onze stad’.
Hij en Silas krijgen slagen,
alle mensen willen dat.
‘God is met mij, zelfs bij ontij,
want God is altijd dichtbij!’
Daarna zitten ze gevangen
en ze bidden in die nacht.
Maar ook zingen ze gezangen.
God de Heere toont Zijn macht.
‘God is met mij, zelfs bij ontij,
want God is altijd dichtbij!’
Nu gaan alle deuren open
en de vrijheid is er weer.
De cipier laat zich zelfs dopen
en God krijgt de hoogste eer.
‘God is met mij, zelfs bij ontij,
want God is altijd dichtbij!’

255 Ere zij aan God, de Vader
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Een gevaarlijke belijdenis

Dinsdag

Bijbellezen
Leesvraag: Wat roept de vrouw?
Lees samen: Handelingen 16:16-22.
De volgende dagen gaan Paulus en zijn helpers de straten door om overal
over de Heere Jezus te vertellen. Dan blijkt dat er veel verkeerde dingen in
Filippi gebeuren. Er is bijvoorbeeld een vrouw die door satan bezeten is en een
waarzeggende geest heeft. Ze is een slavin van rijke heren die veel geld met
haar waarzeggerij verdienen. Satan wil niet dat de mensen in Jezus geloven.
Daarom doet hij zich voor als een verraderlijke vriend. De vrouw loopt Paulus
en zijn vrienden achterna en roept geen lasterlijke woorden, maar ze zegt juist
heerlijke dingen: ‘Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste,
die ons de weg naar de zaligheid verkondigen!’ Dagen achter elkaar roept ze
dit. De mensen horen het en halen de schouders op. Wat moeten ze hiervan
denken? Is de weg om zalig te worden, die Paulus verkondigt, dezelfde die de
vrouw wijst – de vrouw die waarzegster is?
De Bijbel waarschuwt ons om nooit een waarzeggende geest te raadplegen.
Daarom moet ook deze vrouw haar mond houden. Nadat ze dagen achter elkaar geroepen heeft, ergert Paulus zich zo aan haar dat hij tegen de waarzeggende geest roept: ‘Ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te
gaan!’ Satan gaat meteen uit haar weg.
De vrouw is weer gezond, al lezen we niet dat de Heilige Geest in haar hart
komt. Maar nu kan ze geen toekomst meer voorspellen. En dus hebben haar
meesters voortaan geen inkomsten meer. Daar zijn ze ontzettend boos over.
Boos op Paulus en zijn vrienden. Ze slepen Paulus en Silas naar de markt voor
de stadsbestuurders en zeggen: ‘Deze mannen verstoren de orde, want het
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zijn joden. Ze hebben andere gewoonten die niet bij ons passen.’ Dat is helemaal niet waar! Maar de bestuurders geloven de valse beschuldigingen en laten
Paulus en Silas straffen. Soldaten rukken hun kleren af, geven hun stokslagen
en brengen ze naar de gevangenis. De cipier krijgt opdracht hen met zijn leven
te bewaken. Paulus en Silas worden in de binnenste kerker, in een donkere cel
gezet. Met hun voeten in een houten blok. Hoe moet het nu verder met de verkondiging van het Evangelie?

Gespreksvragen







Bespreek de leesvraag.
Waarom zegt ze dat?
Wie is de baas van de waarzeggende geest in deze vrouw?
Waarom is een waarzeggende geest zo gevaarlijk?
Kun je voorbeelden noemen van dit soort geesten in onze tijd?
Hoe probeert satan ervoor te zorgen dat mensen niet in God geloven? Welke
dingen doet hij in onze levens om ons bij God vandaan te houden?
 Hoe kun je dat tegengaan?
 Op een poster stond: Met je vrienden over Jezus praten, dát is pas moeilijk!
 Is dat zo? Waarom?

Doe-opdracht
Ook nu worden er (in andere landen) christenen gevangen genomen vanwege
hun geloof. Je kunt hen bemoedigen door hun een kaart te sturen.
Dit heb je nodig: wenskaarten of materialen om zelf wenskaarten te maken.
Zo ga je te werk: praat eerst met je kinderen over vervolgde christenen. Begin
bijvoorbeeld bij Paulus en Silas: zij worden geslagen en gevangen genomen
vanwege hun geloof. Ook nu zijn er christenen die niet in vrijheid mogen geloven. Kijk eventueel samen op de websites van Open Doors of SDOK.
Schrijf vervolgens met elkaar één of meerdere wenskaarten aan vervolgde
christenen. Kleine kinderen kunnen er een mooie tekening bij maken. Het is
voor vervolgde christenen ontzettend bemoedigend om een kaart te ontvangen
van medegelovigen.
Op de websites van Stichting Gave, Open Doors of SDOK kun je informatie vinden over het verzenden van de kaarten.
Hierover kun je napraten: wat is het erg dat sommige mensen worden geslagen
en gevangengenomen vanwege hun geloof! Het is goed om aan hen te denken
en voor hen, maar ook voor hun vervolgers te bidden. Dat kun je op deze biddag doen!

Bidden en danken
 Bid of de Heilige Geest het werk van satan wil stoppen.
 Bid voor christenen die vervolgd worden.
 Dank voor alle vrijheid die we in ons land hebben.

Zingen
 Psalm 86:6
 OTH 403
 OTH 417

Leer mij naar Uw wil te hand’len
’k Heb Jezus nodig, heel mijn leven
Ik ben nooit alleen
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Woensdag

God is altijd dichtbij

Bijbellezen
Leesvraag: Wat doen Paulus en Silas in de gevangenis?
Lees met elkaar Handelingen 16:23-34.
Paulus en Silas zitten gevangen in de binnenste kerker, een cel in het
midden van de gevangenis. Hun ruggen zijn bebloed en hun voeten zitten vast. Het is donker in de cel. Maar ze weten: wat er ook gebeurt, onze
God is altijd dichtbij. Paulus en Silas bidden. Ze houden samen biddag.
Zouden ze bidden om uitkomst? Of om bevrijd te worden? Of dat het
Evangelie verder verteld mag worden in Europa? Dat staat er niet bij. We
weten niet wat ze bidden. Maar door dat bidden voelen ze dat God dichtbij is. Het maakt hen zó blij dat ze gaan zingen. Dat is heel bijzonder: een
koor van twee leden. Niet in een mooie zaal, maar in een donkere gevangeniscel. Niet op een podium met lichten, maar midden in de nacht met
hun voeten vast in een houtblok. Met de medegevangenen als luisteraars.
Paulus en Silas zingen lofliederen tot eer van God. Er volgt geen applaus,
maar God luistert en antwoordt door een zware aardbeving.
De deuren van de gevangenis vliegen open en de boeien van de gevangenen springen los.
De gevangenbewaarder rent naar buiten en ziet dat de deuren open zijn.
Hij schrikt ontzettend. Hij is verantwoordelijk voor de gevangenen en nu
zijn ze vast ontsnapt! Dan krijgt hij de doodstraf! Daarom wil hij zelf een
eind aan zijn leven maken. Zoiets roept hij waarschijnlijk ook, want Paulus
zegt tegen hem: ‘Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier!’ De
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bewaarder vraagt om een lamp en kan zijn ogen niet geloven.
Hij herinnert zich de woorden van het meisje dat riep: ‘Dit zijn dienstknechten van God die ons een weg naar de zaligheid verkondigen.’ Daarom vraagt hij: ‘Heren, wat moet ik doen om zalig te worden?’ Paulus en
Silas zeggen: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u
en uw huisgenoten.’ De cipier neemt hen mee naar zijn huis en wast hun
wonden. Daarna verkondigt Paulus dat Jezus de Goede Herder is die ons
leven wil redden. Dat wordt geloofd en iedereen wordt gedoopt. Wat is
er opeens veel vreugde in dat huis, omdat ze nu allemaal weten dat God
altijd dichtbij is!
Gespreksvragen
 Bespreek de leesvraag.
 Stel dat jij Paulus of Silas was. Zou je dan hetzelfde gedaan hebben?
Waarom wel of niet?
 Hoe kan het dat Paulus en Silas kunnen bidden en lofliederen zingen,
terwijl ze in een donkere cel zitten en pijn hebben?
 Heb jij weleens gemerkt dat God dicht bij je was toen je het moeilijk
had? Kun je aan de anderen vertellen wanneer dat was? Hoe wist je dat
God dichtbij was?
 Wat is bidden? Waarom bid je?
 Wat bid je op deze biddag?
Doe-opdracht
Dit heb je nodig: kaartjes/papiertjes, pennen.
Zo ga je te werk: geef iedereen een kaartje. Schrijf of teken op je kaartje
wat je straks in je gebed aan God wilt vertellen. Probeer in plaats van een
vraag iets op te schrijven wat je tegen God wilt zeggen. Als iedereen iets
heeft opgeschreven, geef je allemaal je kaartje aan degene rechts van je.
Spreek af wie er begint met bidden en ga daarna de kring rond. Ieder bidt
voor datgene wat er op het kaartje staat.
Hierover kun je napraten: hoe vonden jullie het om op deze manier te bidden? Hoe is het om in gebed dicht bij God te mogen komen?
Bidden en danken
 Begin je gebed met het grootmaken en loven van God.
 Vertel God iets over wat je vandaag; wat je gedaan of beleefd hebt.
 Dank God dat Hij altijd dichtbij wil zijn.
Zingen
 Psalm 73:12
 OTH 43
 OTH 410

’k Zal dan gedurig bij U zijn
De Heer is mijn Herder
Here der heren
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