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Bid jij mee? 

  



Duik erin! 

 
Water is van levensbelang! Niemand kan zonder water. Op een 
hete zomerdag kun je zomaar heel erg verlangen naar water. Niet 
alleen naar een duik om af te koelen, maar ook naar een groot glas 
water om te drinken.  
Zoals water noodzakelijk is om te kunnen leven, zo is Jezus ook 
noodzakelijk in ons leven. Niemand kan zónder Jezus. Hij maakt 
écht gelukkig. 
 
Een prachtige bijbeltekst hierbij is Johannes 4:14, waar Jezus zegt:  
Wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid 

geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in 

hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige 

leven. 

 

Hier vergelijkt Jezus zich met 'levend water'. Als je in Hem gelooft, zul 
je nooit meer dorst hebben! Wat een prachtige boodschap! Het is 
zélfs zo dat je dan 'in eeuwigheid geen dorst meer zult hebben'.  
 
Tijdens de VakantieBijbelWeek duiken we met de kinderen in het 
boek van God, de Bijbel. Als we 'Duik erin!' tegen de kinderen 
zeggen, willen we hen aansporen om te luisteren naar de verhalen 
van God en de Bijbel te lezen. 
 
We willen door in de Bijbelverhalen te duiken, de kinderen laten 
ontdekken dat Jezus het allerbelangrijkste is in je leven. Zoals je niet 
zonder water kunt, kun je ook niet zonder Jezus. Zoals water onze 
viezigheid afwast, zo moeten ook onze zonden afgewassen worden 
door Jezus, onze Zaligmaker.  
 
Bid jij mee? 

 

 

 

 
De dagthema's zijn ontleend aan de HGJB-map 'Duik erin!'. 

Over elk dagthema denken we van te voren twee keer na a.d.h.v. bijbelteksten 

waar 'water' in voorkomt. 

  



Maandag 17 augustus 2020 

 
Gered - Omdat God erbij was 

 

Lezen: Psalm 124:1-8 

 

Psalm 124: 1 + 4 Als de HEERE niet bij ons geweest was – zeg dat 

toch, Israël – dan hadden de wateren ons overspoeld en was een 

woeste stroom over onze ziel gegaan. 

 

De eerste dag willen we vertellen over Mozes in het biezen mandje. 
Wat waren de ouders van Mozes en de andere Israëlieten bang 
voor de Farao. Farao wilde hun volk doden, uitroeien. Wat moesten 
ze doen? 
Maar wat was en blijft waar wat er in deze Psalm staat. Als de HEERE 
niet bij hen geweest was... Let op, dat staat er twee keer. Als de 
HEERE niet bij hen geweest was, dan waren ze levend verslonden. 
Uitgemoord. Dan was ook Mozes in het water verdronken. Dan was 
het volk Israel er niet meer geweest. 
Maar God was er wel bij! Hij heeft wonderen gedaan. Hij heeft 
Mozes uit het water gered. Dat moet doorverteld worden! Ook 
tijdens de VakantieBijbelWeek. 
Heb je zelf weleens ervaren dat God erbij was? Want als Hij er niet 
bij was, dan was het vast heel anders gelopen. 
Loof God voor Zijn uitreddingen! Prijs Hem! 
En verwacht, ook voor de VakantieBijbelWeek, alle hulp van de 
HEERE! Hij is de Almachtige. Hij heeft de hemel en de aarde 
gemaakt. Hij kan wonderen doen om mensen te redden. Hij helpt 
degenen die op Zijn Naam vertrouwen! 
 
Duik erin: 
Hoe zou jij deze zin aanvullen? 
Als de HEERE niet bij ons geweest was, toen ……………………..  
gebeurde, dan .......................................................................... 

 
- Loof God, omdat Hij redt en spaart degenen die op Hem vertrouwen. 
- Bid om Gods hulp voor de VakantieBijbelWeek. 
- Bid om bescherming tegen de duivel tijdens de VakantieBijbelWeek. 
 

 

  



Dinsdag 18 augustus 2020  

 
Gered - door God 
 

Lezen: Jesaja 43:1-7 

 

Jesaja 43:2 Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,  door 

rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult 

gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken. 

 

Wat een mooie belofte: Wanneer je zult gaan door het water, Ik zal 
bij je zijn, door rivieren, zij zullen je niet overspoelen. 
Dit zien we bevestigd bij Mozes in het biezen mandje. Hij werd niet 
overspoeld, hij verdronk niet, maar hij werd gered.  
God is zijn Schepper. Onhoorbaar had God ook tegen hem 
gezegd: Wees niet bevreesd. Want Ik heb je verlost. Ik heb je bij je 
naam geroepen. Jij bent van Mij. 
We lezen dat Jochebed haar zoon door het geloof een bijzonder 
kind vond. Wat is het bijzonder dat God hem ook kostbaar vond. 
Dat God hem lief had en hem uitverkoren had. 
Hij hoefde niet bang te zijn. Want God was met hem. En dat 
beloofde Jezus ook net voor Hemelvaart aan Zijn discipelen. Zie, Ik 
ben met je al de dagen, tot de voleinding der wereld. Wat er ook 
gebeurt, hoe moeilijk het soms ook kan zijn, God is erbij! 
Iedereen die naar Mijn Naam genoemd is, die heb Ik tot Mijn eer 
geschapen, ja, die heb Ik gemaakt. 
Hoor jij er ook bij? Dan hoef je niet bang te zijn. Maar dan mag je 
weten dat God je leven leidt. Dat Hij bij je is. Niets loopt Hem uit de 
hand. Hij redt! Leef tot Zijn eer en verheerlijk Zijn grote Naam ook 
tijdens de VakantieBijbelWeek. 
 
Duik erin: 
Welke beloftes geeft God in dit Bijbelgedeelte? 
 
- Dank voor al de beloftes in dit Bijbelgedeelte. 

- Bid dat de Vakantiebijbelweek mag zijn tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en 

tot eer van Zijn grote Naam. 

- Bid voor de medewerkers die de Bijbelverhalen mogen vertellen. 

  



Woensdag 19 augustus 2020  

 
Kopje onder - maar God trekt je eruit 

 

Lezen: Psalm 71:19-24 

 

Psalm 71:20 U, Die mij veel benauwdheden en ellende hebt doen 

zien, U zult mij weer levend maken en mij weer optrekken 

uit de diepe wateren van de aarde. 

 

Op de tweede dag vertellen we over Naäman (2 Koningen 5:1-15). 
Wat heeft hij het benauwd. Hoe moet het verder als hij zo melaats 
is? Dan kan hij geen generaal blijven, maar de mensen zullen hem 
verafschuwen. Wat een ellende! 
Maar God heeft hem levend gemaakt! Door het geloof heeft hij 
zich zeven keer ondergedompeld in de Jordaan. Hij is gered. God 
heeft hem opgetrokken uit de diepe wateren. Wat een wonder! Zijn 
aanzien is weer terug. Hij wordt getroost. 
Hij gaat God groot maken net als deze psalmdichter: Uw 
gerechtigheid o God, reikt tot in de hoogte, want U hebt grote 
dingen gedaan. O God, wie is aan U gelijk? 
Heb jij ook ervaren dat God jou wil redden uit benauwdheid en 
ellende? Weet jij van de redding door Jezus Christus van jouw 
zonden? 
Dan wil je toch niet zwijgen. Tijdens de VakantieBijbelWeek willen 
we God loven en Hem prijzen voor Zijn trouw. Vrolijk voor Hem 
zingen en spreken over Hem! Want wie is aan God gelijk? 
 
Duik erin: 
Welke overeenkomsten zie jij tussen deze Psalm en de geschiedenis 
van Naäman (2 Koningen 5:1-15)? 
Wat herken jij in je eigen leven? 
 
- Loof God voor Zijn gerechtigheid, grootheid, vergeving, verlossing, troost en 
trouw. 
- Bid dat er velen hun zonden zullen belijden en mogen geloven dat er ook 
voor hen vergeving is door het bloed van Christus.  
- Bid voor de muziekgroep, opdat we samen God mogen loven en prijzen. 
  

  



Donderdag 20 augustus 2020  

 
Kopje onder - met de doop 

 

Lezen: Handelingen 8:26-40 

 

Handelingen 8:37b+38 En hij zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon 

van God is. En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af 

in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. 

 

Filippus laat zich leiden door de Heilige Geest en ontmoet een 
zoeker. Vraag concreet aan God met welk kind je een praatje 
moet maken. Of met welke ouder je een dieper gesprek kan 
aangaan. Vraag God of Hij zoekende mensen op je weg wil 
plaatsen. En laat je leiden door Zijn Heilige Geest. 
En dan kan Filippus over Jezus vertellen. Wat is het mooi als je dat 
aan kinderen kunt doen. Geweldig als ze meer willen weten over 
Jezus, de Zaligmaker. Vertel ze maar dat Jezus voor ons aan het 
kruis de straf, het eeuwige oordeel, wilde dragen. En dat als je in 
Hem gelooft, het eeuwige leven hebt. Want zonder geloof in God 
ga je verloren. 
Dan wil de kamerheer graag kopje onder. Hij wil gedoopt worden. 
Als teken dat al zijn zonden afgewassen zijn. Al zijn overtredingen zijn 
vergeven. Hij mag opnieuw beginnen met Christus. Wat is hij blij! Hij 
is geen slaaf meer van de zonde. Hij heeft een nieuw leven. Hij zal 
ook de Heilige Geest ontvangen.  
En zo gaat hij vol blijdschap verder. En dan zal hij vast ook anderen 
gaan vertellen over Jezus, de Zaligmaker. 
 
Duik erin: 
Wat betekent de doop voor jou? (Lees bijv. Handelingen 2:38+39, 
Kolossenzen 2: 12-14, Hebreeën 10:22) 

 
- Dank dat met het offer van Jezus het oordeel is weggenomen voor een ieder 
die in Hem gelooft. 
- Bid om de leiding van de Heilige Geest om mensen aan te spreken die op 
zoek zijn naar Jezus. 
- Bid dat er vele (kinder)Bijbels uitgedeeld kunnen worden aan mensen die 
geen Bijbel hebben. 
- Bid dat er velen zullen gaan belijden: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon 
van God is. 

  



Vrijdag 21 augustus 2020 

 
Stap uit je boot- in geloof 

 

Lezen: Psalm 107:28-32 

 
Psalm 107:29+30 Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven 

zwijgen. Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn 

en Hij hen naar de haven van hun wens leidde. 

 

Kijk, daar loopt Petrus (Mattheüs 14:22-34). Op het woeste water. 
Op die wilde golven. Hoe kan dat? Petrus vraagt of hij over het 
water bij Jezus mag komen. In het geloof stapt hij uit de boot en 
loopt hij over het water.  
Maar dan ineens: Heere, red mij! Toen Petrus in de benauwdheid tot 
de Heere riep, heeft God hem geholpen. Hij hoefde niet meer bang 
te zijn. God was bij hem. Heb jij weleens tot God geroepen omdat 
je bang was? Bang om te zinken? Bang in moeilijke 
omstandigheden? Bang om verloren te gaan?  
Waarom zouden we bang zijn? Waarom vaak zo'n twijfel of klein 
geloof? God is toch de Almachtige? Hij heeft de macht over 
stormen. Ook over de stormen die er in jouw leven zijn. Hij kan de 
stormen tot stilte brengen als jij tot Hem roept. Hij heeft Zijn Zoon 
gegeven om ons voor eeuwig te redden. Wat een blijdschap als je 
merkt dat God de stormen gestild heeft.  
Maar helaas, niet alle stormen gaan in dit leven voorbij. Toch 
belooft God wel dat Hij in de benauwdheid bij je zal zijn. En 
eenmaal mag je als je in Hem gelooft, je grootste wens ontvangen. 
Voor altijd bij de Heere te zijn. 
Laten we de HEERE loven om Zijn goedertierenheid! Laten we 
tijdens de VakantieBijbelWeek Hem prijzen voor Zijn wonderen! 
Want Hij is groot en vol van goedertierenheid. 
 
Duik erin: 
Van welke stormen en angsten heeft God jou gered? Welke 
wonderen heb jij in je leven ervaren? 
 
- Loof de HEERE voor Zijn goedertierenheid en Zijn wonderen. 
- Belijd je kleingeloof en je twijfels. 
- Bid dat we vol vertrouwen de VakantieBijbelWeek in mogen gaan, omdat Hij 

de Almachtige God is, die wonderen werkt. 

 



Zaterdag 22 augustus 2020  

 
Stap uit je boot- vertrouw op God de Almachtige 

 
Lezen: Lukas 8:22-25 

 
Lukas 8:25 Hij zei tegen hen: Waar is uw geloof? Maar zij waren 

bevreesd en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Wie is 

Deze toch, dat Hij ook de winden en het water bevel geeft en ze 

Hem gehoorzaam zijn? 
 

Al doe je wat Jezus zegt, toch kun je in grote nood komen. Kijk 
maar: Jezus geeft ze de opdracht om naar de overkant te varen. 
Ze gehoorzamen Hem. En toch komen er stormen in hun leven. 
Misschien herken je dit wel in je eigen leven. Je hebt naar Gods 
stem geluisterd en toch... gebeurde dat. Hoe reageerde je toen? 
Wat gebeurt er als je Jezus niet meer in het oog houdt? Wat 
gebeurt er als je op de omstandigheden gaat letten? Dan kan 
hetzelfde gebeuren als bij Petrus die op het water liep(Mattheüs 
14:22-34). Dan zink je. Je wordt bang. Je raakt in paniek. Maar richt 
je blik weer op Jezus. Roep tot Hem: Meester, wij vergaan! Heere, 
red mij! Al was jij Jezus uit het oog verloren, God ziet jou wel. Hij 
vergeet je niet. Hij laat zien dat Hij de Almachtige is. Hij bestraft de 
wind en de golven. En... het werd stil. 
Wie is Hij toch dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzaamt? 
God, de Almachtige! Wij kennen nog veel meer geschiedenissen uit 
de Bijbel dan Petrus. Vertrouwen wij altijd op God de Almachtige? 
En is ons geloof altijd even sterk? Vertrouwen wij altijd volkomen op 
Hem, ook als het tegenzit? Verwonder je over God en vertel door 
hoe wonderlijk groot Hij is. 
 

Duik erin: 
Denk na over God de Almachtige. Noem voorbeelden uit de Bijbel 
waaruit dat blijkt. Hoe ervaar je in je eigen leven dat God de 
Almachtige is? 
 
- Dank dat God de Almachtige is en ons ook in de stormen van ons leven in 

het oog houdt. 
- Bid dat de vrijwilligers vrijmoedig door het werk van de Heilige Geest zullen 

getuigen hoe groot God is. 
- Bid dat de kinderen zullen geloven dat God de Almachtige is en op Hem 

vertrouwen. 
 



Zondag 23 augustus 2020  

 
Feest gaat door - Als je bidt... 

 

Lezen: Psalm 105:39-45 

 

Psalm 105: 41 Hij opende een rots en er vloeide water uit, 

dat als een rivier door de dorre plaatsen stroomde. 

 
Het volk Israël was uit Egypte gered. En toch, telkens liepen ze weer 
tegen problemen aan. Wat doe je dan? Begin je meteen te 
mopperen als dingen anders gaan dan je zou willen? Ga je 
foeteren? Maak je God verwijten? Dat deed het volk Israël vaak. 
Maar hier staat: Zij baden. Zij baden, en God deed kwartels komen. 
Hier zie je hoe belangrijk bidden is. God luistert naar ons gebed. 
Op de bruiloft te Kana (Johannes 2:1-11) hebben ze ook een groot 
probleem. Ze hebben te weinig wijn. En wat doet Maria? Ze 
moppert niet, ze verwijt niemand iets. Maar ze gaat tot Jezus. Ze 
bidt. En God hoort. Maar wel op Zijn tijd. 
Loop ook jij tegen problemen aan? Ook in de praktische zaken die 
voor de VakantieBijbelWeek geregeld moeten worden? Mopper je 
dan? Of wil je het zelf oplossen? Ga bidden! God zal je horen. Hij zal 
je helpen. Want Hij doet wat Hij belooft. Werp al uw zorgen op Hem, 
want Hij zorgt voor U (1 Petrus 5:7). 
Wat is het dan een feest! Wat een vreugde! God is een God Die 
wonderen doet! Hij laat zien dat Hij de Almachtige is. 
Waarom laat God dat zo duidelijk zien? Opdat wij en de kinderen 
die op de VakantieBijbelWeek zullen komen, Zijn wetten zullen 
houden en Hem zullen eren. Halleluja! 
 
Duik erin: 
Tegen welke praktische problemen loop je aan in de 
voorbereidingen voor de VakantieBijbelWeek of in je eigen leven? 
Hoe is/was je reactie? En wat wil je nu gaan doen? 
 
- Dank dat God, de Almachtige, naar ons gebed wil horen. 
- Bid voor hulp in de praktische problemen waar je in de VakantieBijbelWeek 
tegenaan loopt. 
- Bid dat er voldoende vrijwilligers zijn om de kinderen te helpen. 
  



Maandag 24 augustus 2020  
 

Feest gaat door - gratis drinken 
 

Lezen: Openbaring 21: 1-8 

 

Openbaring 21:6b Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven 

uit de bron van het water des levens. 

 

Wat betekent deze tekst? Jezus heeft het al zelf uitgelegd in 
Johannes 7:37-39 'Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en 
drinken.  Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend 
water zullen uit zijn binnenste vloeien.  En dit zei Hij over de Geest, 
Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden.' 
En dan is het gratis. Het kost echt niets. Heb je dorst? Voel je je 
zonden? Wil je graag vergeving? Die is er bij Jezus te krijgen. Hij riep 
Zelf aan het kruis: Ik heb dorst! En daarna riep Hij uit: Het is volbracht! 
Als je gelooft in Hem, dan hoef je geen dorst meer te lijden. Dan 
ontvang je het eeuwige leven. 
Maar er gebeurt nog veel meer. Stromen van levend water zullen 
uit je stromen. God belooft de Heilige Geest. En niet een klein 
beetje. Nee, stromen! Wat een belofte! Neem dat mee in de 
VakantieBijbelWeek. Pleit erop! Nodig kinderen uit om bij Jezus te 
drinken. In Hem te geloven. Het is gratis! 
Want God belooft al in Jesaja 44:3 'Want Ik zal water gieten op het 
dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw 
nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.' Zie uit naar 
de vervulling van deze belofte! 
 
Duik erin: 
Het gaat verschillende keren in de Bijbel over dorst hebben. O.a. in 
Johannes 4:14, Johannes 7:37-39, Openbaring 22:17 en Jesaja 
44:3. Wat heeft dit jou te zeggen? En voor de VakantieBijbelWeek? 
 
- Dank dat we gratis bij Jezus kunnen komen, omdat Hij uitriep: Het is 
volbracht. 
- Bid dat de Heilige Geest uit ons zal stromen, want dat belooft God aan een 
ieder die in Hem gelooft. 
- Bid dat God ons inschakelt om andere mensen te redden. 
 
 

Dinsdag 25 augustus 2020 - Kopje onder 



 
Lezen: 2 Koningen 5 :1-15 

 
Onderwerp 

Naäman moet zich wassen in de rivier de Jordaan. Hij moet letterlijk 
zeven keer kopje onder  gaan en dán zal hij op het woord van God 
gezond worden. Naäman weet zeker: er is op de hele aarde geen 
God als Hij! 
 
Duik erin!- water 

Naäman is ziek en wil beter worden. Hij gaat op aanraden van een 
klein meisje dat werkt in zijn huis naar de profeet Elisa toe. Daar krijgt 
hij een vreemde opdracht: was jezelf, ga zeven keer kopje onder in 
de rivier de Jordaan. Naäman had wel iets anders verwacht! Op 
aandringen van zijn knechten, zet hij zijn eigenwijsheid opzij en doet 
wat er van hem wordt gevraagd. Hij vertrouwt op de God die de 
vreemde opdracht geeft en gehoorzaamt. En hij wordt beter! Hij 
prijst en dankt God hiervoor. Nu weet hij het zeker: God is de 
machtigste. Het gaat alleen om Hem. 
 
Daglogo: spons 

Met een spons kun je iets schoonmaken. Je kunt er vieze vlekken 
mee verwijderen. Je kunt ook onder de douche een spons 
gebruiken. Naäman moet zich ook 'schoonmaken'. Hij moet zich 
wassen in de rivier de Jordaan. Als hij zich wast, wordt hij beter.  
 
Voor de kinderen 

God is de Machtigste! Er is geen andere God dan Hij!  
 
Duik erin: 
Lees Psalm 51:4+9 en Johannes 13:8. Waarom is het zo belangrijk 
dat we door God/Jezus gewassen worden? Wat gaan we dan doen 
(Openbaring 1:4-6)? 
 
- Dank dat we vandaag weer VakantieBijbelWeek mogen houden. 
- Bid dat er veel kinderen zullen zijn met wie we in de Bijbel kunnen duiken 
- Bid om vrijmoedigheid om over Gods machtige daden te vertellen. 
- Dank dat God onze zonden wil wassen door het bloed van het Lam. 

 

 

  



Woensdag 26 augustus 2020 - Stap uit je boot 

 

Lezen: Mattheus 14:22-34 

 
Onderwerp 

Petrus vraagt aan Jezus of hij uit de boot mag stappen en over het 
water naar Jezus toe mag gaan. Petrus mag laten zien dat hij 
vertrouwt op Jezus door op het water te stappen. Als hij wankelt, 
steekt Jezus Zijn hand uit. Wees niet bang, vertrouw op Mij. 
 
Duik erin! - water 

De discipelen zitten in een boot op zee als er een storm opsteekt. 
Paniek breekt uit. Dan komt Jezus naar hen toe, lopend over het 
water. Petrus vraagt of het echt Jezus is: 'Als U het bent, geef mij 
dan bevel over het water naar U toe te komen.' En Jezus zegt 
‘Kom!’. Als Petrus op het water loopt, wordt hij toch bang en dreigt 
hij in het water weg te zakken. Jezus steekt Zijn hand uit en redt 
Petrus. Jezus is betrouwbaar. 
 
Daglogo: boot 

Een boot blijft op water drijven. Het is een veilige plek op zee. Jezus 
vraagt Petrus om op Hem te vertrouwen en niet te twijfelen. Dat 
vraagt geloof en vertrouwen van Petrus. Soms kan je vertrouwen 
weleens wankelen, net als bij Petrus. Als hij niet meer op Jezus let, 
begint hij in het water weg te zakken. Hij weet bij wie hij moet zijn en 
roept tot Jezus. Jezus steekt Zijn hand uit en Petrus is veilig. Jezus 
steekt Zijn hand ook naar jou uit. Pak Zijn hand maar stevig vast, in 
alle omstandigheden. 
 
Voor de kinderen 

Als je gelooft in Jezus, mag je Hem altijd vertrouwen. Ook als je het 
moeilijk hebt of als je bang bent, mag je bidden tot Jezus en zeker 
weten dat Hij bij jou is. 
 
Duik erin: 
Welke boodschap haal jij voor jezelf uit dit Bijbelgedeelte en wat wil 
je aan de kinderen doorgeven? 
 
- Vraag vergeving omdat we God soms uit het oog verliezen. 
- Dank God omdat Hij ons in het oog houdt en Hij ons wil helpen. 
- Bid voor jezelf en de kinderen dat we altijd op God zullen vertrouwen, ook in 
de stormen van ons leven.  



Donderdag 27 augustus 2020 - Feest gaat door 

 

Lezen: Johannes 2:1-11 

 
Onderwerp 

Jezus zorgt ervoor dat het water in de watervaten in wijn verandert 
en het feest door kan gaan. Hij laat Zijn grootheid zien, zodat de 
mensen in Hem gaan geloven: want Hij is de Redder, door God 
gestuurd.  
 
Duik erin! - water 

Jezus doet in dit bijbelverhaal een wonder om Zijn grootheid te 
laten zien. Water wordt gebruikt als middel om een wonder te 
doen. Hij maakt van water de beste wijn die er is, zodat het feest 
door kan gaan. Hij is gekomen om mensen echte blijdschap te 
geven. Door dit teken/wonder geloven mensen in Hem. 
 
Daglogo: wijn/watervat 

De bedienden krijgen de opdracht om de vaten met water te 
vullen. Ze gehoorzamen aan de opdracht, ook al begrijpen ze het 
niet. Jezus maakt van dit water de beste wijn die de mensen 
hebben gedronken op deze bruiloft. Een wijnvat kennen de 
kinderen misschien niet, maar een regenton wel. Je kunt hiernaar 
verwijzen: het water in de regen-/waterton wordt door Jezus 
veranderd in de lekkerste wijn van het feest. 
 
Voor de kinderen 

Jezus doet een wonder om Zijn grootheid te laten zien zodat jij in 
Hem gaat geloven. 
 
Duik erin: 
Waarom heeft God dit wonder gedaan (vers 11)? 
 
- Dank dat God Zijn heerlijkheid, Zijn grootheid, aan ons heeft laten zien. 
- Bid dat de medewerkers naar God zullen luisteren en doen wat Hij zegt. 
- Bid om wonderen tijdens de VakantieBijbelWeek opdat de kinderen Gods 
heerlijkheid en grootheid zien. 

  



Vrijdag 28 augustus 2020 - Gered 

 

Lezen: Exodus 2:1-10 

 
Onderwerp 

Baby Mozes wordt gered uit het water. God schakelt mensen in (de 
moeder, zijn zus, de prinses) om Mozes te redden. 
 
Duik erin! - water 

De moeder weet niet meer hoe ze haar baby kan verstoppen voor 
de dreiging van de soldaten en daarmee van de dood. In 
vertrouwen en geloof maakt ze met veel liefde een mandje, om 
daar vervolgens haar kind in te stoppen. Het mandje wordt tussen 
het riet in de rivier de Nijl gezet. Geen veilige plek om te zijn als 
kleine baby. Maar God schakelt op deze manier mensen in om 
Mozes te redden. De prinses ziet de baby en geeft de baby ook zijn 
naam. Mozes: Ik heb hem uit het water getrokken. God heeft een 
plan met Mozes. Zijn redding wordt later de redding van een heel 
volk. God is groter dan zij denken, Hij zorgt voor de toekomst. Hij 
gééft toekomst! 
 
Daglogo: biezenmandje 

Het biezen mandje wordt met zorg en liefde gemaakt door de 
moeder van Mozes. Ze zet de kleine, hulpeloze baby in dit mandje, 
dat wel op een bootje lijkt, op het water van de Nijl. Het is nu aan 
God wat er gaat gebeuren. Dan komt de prinses baden in de Nijl 
en ze ziet de baby en haalt hem uit het water. Het mandje wordt 
een reddingsboot. 
 
Voor de kinderen 

God redt en schakelt hier mensen bij in. God is altijd groter dan jij 
denken kan. 
 
Duik erin: 
Lees Hebreeën 11:23. Wat is er nodig om te handelen door geloof? 
 
- Bid dat God ons inschakelt om andere mensen te redden. 
- Bid dat er velen tot geloof zullen komen en zullen drinken uit de Bron van het 
water des levens. 
- Bid dat velen hun zonden gaan belijden en God gaan eren. 
 

 



 
Zaterdag 29 augustus 2020  

 
Sta stevig - God als Schuilplaats  
 

Lezen: Psalm 32:1-11 

 

Psalm 32:6b+7a Voorzeker, een overstroming van machtige 

wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats, 

 

Wanneer sta je stevig? Als je God tot je Schuilplaats hebt. Dan zal 
een overstroming van machtige wateren je niet bereiken. Dan ga je 
niet ten onder. Wanneer heb je God als je Schuilplaats? Als je je 
zonden beleden hebt. Als je naar Hem toe bent gegaan voor 
verlossing van je zonden. 
Ook in de vertelling van het huis op de rots (Mattheüs 7:24-29) lees 
je wanneer je huis stevig staat. Als je de woorden van God hoort en 
doet. Daarom zegt God ook in deze Psalm: Ik onderwijs je en leer je 
de weg die je moet gaan. Ik geef raad. Het is dus belangrijk dat we 
niet alleen weten wat God zegt. Nee, we moeten doen wat God 
zegt. We moeten naar Hem luisteren, Hem gehoorzamen. Dan ben 
je veilig. Dan zullen de wateren je niet overstromen. Dan is God je 
veilige Schuilplaats. 
Maar als je niet naar Hem luistert, komt het niet goed. Dan is je val 
groot. Ja, dan ga je verloren. Dan lijd je voor eeuwig pijn. 
Maar wie op de HEERE vertrouwt, Hem zal de goedertierenheid 
omringen. Dan is God voor eeuwig bij je. Nu al, ook in de stormen 
van je leven, is Hij je Schuilplaats. Maar dan mag je ook voor 
eeuwig bij Hem zijn. 
 
Duik erin: 
Doe jij altijd wat God zegt? Wat moet je dan nu gaan doen? 
Waarom? 
 
- Dank dat we deze week toch VakantieBijbelWeek konden houden en konden 
vertellen dat God een veilige Schuilplaats is. 
- Bid dat de kinderen, nu ze deze week over God gehoord hebben, dat ook 
zullen gaan doen. Dus gaan geloven in God en Hem gehoorzamen. 
- Bid dat velen hun zonden belijden en zullen gaan doen wat God zegt, opdat 
ze behouden worden. 

  



Zondag 30 augustus 2020 

Lezen: Mattheüs 7:24-29 

 
Onderwerp 

Je bent deze week (dagen) in de bijzondere verhalen van God en 
Jezus gedoken. Jezus wil dat jij op Hem vertrouwt, wat er ook in je 
leven gebeurt. Met Hem sta je stevig, zo stevig als een huis dat staat 
op de rots. 
 
Duik erin! - water 

Water is niet altijd leuk. Het kan ook iets bedreigends zijn. Denk maar 
aan een zware regenbui, waardoor er schade aan bijvoorbeeld de 
aardappels op het land ontstaat, of aan een overstroming, waarbij 
huizen en bomen wegspoelen en er zelfs ook mensen om het leven 
komen. In dit verhaal is het water ook heel erg bedreigend. De 
regen slaat hard neer en de stormen waaien wild om de twee 
huizen heen. Het huis op het zand kan er niet tegenop. Het stort in 
elkaar. Het huis op de rots kan wèl tegen een stootje en blijft staan. 
 
Daglogo: huis op de rots 

Het huis op de rots blijft stevig staan in de regen en de storm. Bouw 
je huis op de rots, dan blijf je stevig staan. Zo wil Jezus als een rots 
zijn voor jou. Als je op Hem vertrouwt en Hem volgt en doet wat Hij 
zegt, dan sta je stevig in het leven. Wat er ook gebeurt. Maar als je 
Hem niet gelooft en niet doe wat Hij zegt, ga je verloren. 
 
Duik erin: 

Waarom is het zo belangrijk om niet alleen naar Gods Woord te 
horen, maar ook te doen wat God zegt? 
 
- Bid voor een rijke zegen tijdens de kerkdienst en dat er veel kinderen en 
volwassenen zullen zijn. 
- Belijd je schuld voor God omdat we niet altijd doen wat Hij zegt en dank Hem 

voor Zijn vergeving. 

 

 
Wij willen u/jou bedanken voor het meebidden voor de 
VakantieBijbelWeek. Kijk om je heen of je hen verder kunt helpen 
om God (steeds beter) te leren kennen. 


