
  

 

 

Gebedskalender 
 

VakantieBijbelWeek 2021 

 

 

 
 
 

Bid u/jij mee? 



Hallo, contact?! 
 
Paulus schrijft aan de gemeente van Kolosse een mooie en 

duidelijke oproep tot gebed en evangelisatie. Hij stimuleert hen in 

Kolossenzen 4:2-6 om contact te maken met God door te bidden. 

Maar ook om contact te maken met andere mensen opdat zij tot 

geloof mogen komen. 

 

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met 

dankzegging.  

Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord 

opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke 

oorzaak ik ook gebonden ben,  opdat ik dit geheimenis mag 

openbaren zoals ik erover moet spreken. 

Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd 

uit. 

Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, 

opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. 

 

In deze gebedskalender denken we na over de dagthema's van de 

HGJB Vakantiebijbelweek map ‘Hallo, contact?!’. We vertellen dit 

jaar verhalen over Petrus en Paulus uit het Bijbelboek Handelingen. 

Ook de dagboekstukjes gaan over hen. We willen kinderen laten 

ontdekken dat je écht met God contact kunt hebben door naar 

Jezus te kijken en te luisteren.  

 

We hopen en bidden dat het ons gebedsleven versterkt. Ook 

verlangen we ernaar dat we meer zullen getuigen van Christus 

opdat anderen tot geloof zullen komen.  

 

 

 
In de gebedskalender is gebruik gemaakt van het spel ‘Kaarten op tafel’.  

De dagthema's zijn ontleend aan de HGJB-map 'Hallo, contact?!'.  

  

 

 

 



 

 

Maandag 16 augustus 2021 

 
Pak de uitnodiging aan 

 

Lezen: Handelingen 2:36-47 

 

Daar staat Petrus met zijn uitnodiging te zwaaien. Hier, je bent 
welkom! Je wordt uitgenodigd!  
Wie dan? Ja, jij! En je kinderen! Maar ook de mensen die nu nog ver 
weg zijn. God roept heel veel mensen. En daar wil Hij ons ook voor 
gebruiken.  
 
Wij mogen met de VakantieBijbelWeek veel mensen uitnodigen. 
Waarvoor dan? Bekeer je! Breek met je zonden! Wijd je toe aan 
God. Geloof en laat je dopen. Want door jouw zonden heb je Jezus 
gekruisigd. Maar je mag zeker weten dat Hij de Heere en Christus is. 
Hij is gekomen om jou te verlossen. 
 
God belooft ook de Heilige Geest. En die hebben wij nodig om 
vrijmoedig anderen te vertellen over Jezus en hen uit te nodigen: 
Laat je toch redden! Want zonder God ga je verloren! 
 
Velen namen deze uitnodiging met vreugde aan. Wat zijn ze blij! Ze 
ontdekken: Jezus heeft voor mijn zonden betaald! Wat een liefde! 
Wat een genade! Daar word je toch blij van? Dan wil je dat toch 
ook verder vertellen? 
 
Kaarten op tafel 
Wat beweegt jou om anderen over Jezus te vertellen? 

 
Doen 

Neem de plattegrond van je dorp, wijk of stad. Op welke plek zou jij 
meer mensen willen ‘uitnodigen’ en over God willen vertellen? Bid 
voor Gods leiding op die specifieke plek in jouw leven. 
 
- Dank dat Jezus voor onze zonden aan het kruis wilde hangen. 

- Bid om de Heilige Geest. 

- Bid dat er velen zich zullen bekeren en met vreugde zullen geloven.  

  

 



Dinsdag 17 augustus 2021 

 
Gevonden! 

 

Lezen: Handelingen 3:1-26 

 

Gevonden... Ja, maar dan moet er wel eerst gezocht worden. God 
zoekt mensen op. Juist het zwakke, het geknakte. Naar hen ziet 
Jezus om.  
 
Ook Petrus en Johannes keken naar zulke mensen. Zij liepen niet 
met een grote boog om die mensen heen. Maar zij keken een 
kreupele doordringend aan. Helaas, geen geld. Maar gelukkig 
konden ze hem wel wijzen op de Heere Jezus.  
 
Ben jij zelf al door God opgezocht? Ben jij al tot geloof gekomen? 
Ben jij al tot inkeer en bekering gekomen? Dan mag je weten dat je 
zonden uitgewist zijn door het offer van Jezus Christus. God zal je 
tijden van verkwikking geven bij de Heere. 
Dan wil je toch net als die genezen man God loven en prijzen? 
Wijs andere mensen op Christus, net als Petrus. Lees Petrus' 
toespraak nog maar even door (vers 12-26) Er staan zoveel mooie 
dingen in waarvan je kunt leren voor het evangelisatiewerk. Want 
Jezus is opgestaan om ons te zegenen en ons af te brengen van 
onze slechte daden. 
 
Hoe reageren de mensen daar bij de tempel? Na het zien van het 
wonder reageren ze eerst verbaasd, maar na de preek van Petrus 
lezen we dat er duizenden geloofden (Hand 4:4). Verlang en bid 
om die rijke zegen van God! 
 

Kaarten op tafel 
Ik help mensen in nood door … 
 
Doen 
Help iemand die je normaal gesproken voorbij loopt. 
 
- Dank dat God Jezus heeft laten opstaan om ons te zegenen, te verkwikken 
en ons af te brengen van onze slechte daden. 
- Bid dat er velen tot geloof en bekering zullen komen, doordat ze gaan zien op 
Jezus. 
- Bid om een liefdevol hart voor zwakke en gebroken mensen 



Woensdag 18 augustus 2021  

 
In gesprek 

 

Lezen: Handelingen 4:23-31 

 
Wat doe je als je verboden wordt om over Jezus te vertellen? Wat 
doe je als er een groep mensen de VakantieBijbelWeek probeert 
dwars te zitten? Als zij het evangelisatiewerk tegenwerken? 
 
Petrus en Johannes gingen naar de gemeente.  Als gelovigen 
zochten ze elkaar op. Wat gingen ze samen doen? Klagen? Een 
brief schrijven? Nee, eensgezind bidden. Dat is zo belangrijk! 
Zij gaan samen, ja zelfs eensgezind bidden. Tot de almachtige God, 
Die de hemel en aarde gemaakt heeft. Die ook de macht heeft 
over stormen en winden. Ook over de figuurlijke stormen in je leven. 
Of als de VakantieBijbelWeek tegengewerkt wordt. Zoek elkaar op 
en bid samen. En bedenk: God heeft alles in Zijn hand. 
 
Na de lofprijzing vragen ze of God hun bedreigingen wil zien. Apart 
he? Niet of de vervolging weggenomen wordt. Nee, maar wel of 
God er naar kijkt. Ze bidden ook om vrijmoedigheid om te spreken. 
Ondanks dat het hun verboden wordt, willen ze het Evangelie 
verder vertellen. En ze bidden om tekenen en wonderen door de 
Naam van Jezus. 
 
En wat gebeurt er dan? De aarde werd bewogen, een teken. Zij 
werden allen vervuld met de Heilige Geest. En zij spraken het Woord 
van God met vrijmoedigheid. Dat is toch ook ons grote verlangen? 

 

Kaarten op tafel 
Wat heeft je weleens geholpen om je gebedsleven te verdiepen? 
 

Doen 
Zoek iemand of meerdere mensen op om samen voor de 
VakantieBijbelWeek te bidden. 
 
- Dank dat God alle macht heeft, in de hemel en op de aarde. 

- Bid om vrijmoedigheid en de Heilige Geest om te kunnen en te durven 

getuigen. 

- Bid om tekenen en wonderen opdat er velen tot geloof zullen komen. 

  



Donderdag 19 augustus 2021  

 
Samen zoeken 

 

Lezen: Handelingen 5:12-16 

 

Breng elkaar bij Jezus. Wat is dat belangrijk! Maar wat doen en 
durven we dat vaak zo weinig. Wat verwachten we eigenlijk van 
God? Verwachten we dat als we mensen tot Hem brengen, ze ook 
gered zullen worden? 
 
Eigenlijk vinden we het lastig om dit Bijbelgedeelte op deze tijd te 
betrekken. Zoveel wonderen… Zoveel mensen komen tot geloof... 
Wat moeten we er nu mee? 
 
Toch kunnen we er wel veel van leren. Want wat deden de 
gelovigen toen? Ze waren eensgezind bijeen. Niet aan het 
discussiëren, nee eensgezind. 
Ondanks dat het streng verboden was, vertelden ze de mensen 
over Jezus. Wij hebben zelfs de vrijheid en wat doen wij? 
Brengen wij de zieke en kwetsbare mensen bij Jezus? 
Laten we (ook tijdens de VakantieBijbelWeek) eensgezind zijn, vol 
liefde voor elkaar en de mensen tot Jezus brengen. 
 
Kaarten op tafel 

Welk aspect van gemeentezijn vind jij belangrijk om mensen te 
kunnen verwelkomen? 
 
Doen: 

De elevator pitch (liftpraatje) is een korte presentatie van maximaal 
60 seconden waarin je jezelf of een idee verkoopt. Probeer eens in 
alle rust een elevator pitch te maken bij de vraag: Wie is Jezus voor 
jou? En het zou mooi zijn als degene tegen wie je praat 
nieuwsgierig wordt en dan op zoek gaat naar meer informatie over 
Jezus. Zo vertel je het door. 
 
- Belijd dat we vaak zo weinig mensen wijzen op Jezus, onze Redder. 
- Bid voor liefde en eenheid onder de vrijwilligers en in de gemeente. 
- Bid dat we in Woord en daad zullen getuigen en mensen meenemen naar 
Jezus.



Vrijdag 20 augustus 2021  

 
Samen zoeken. 
 

Lezen: Handelingen 9:36-42 

 

In de gemeente zitten ook regelmatig mensen waarvan je denkt: 
Wat doet die veel goede werken. Uit liefde doet die heel veel in de 
gemeente en die geeft graag wat weg. 
 
En ineens valt zo iemand weg. Door ziekte, overlijden of andere 
problemen. ‘Waarom?’ vraagt je je dan weleens af. We hebben 
die juist zo hard nodig in de gemeente? Die draagt Gods liefde zo 
uit! 
 
'Samen' was zo belangrijk voor Tabitha. Zij stond voor iedereen klaar. 
Ze hielp zo graag. Ze gaf graag wat weg. Ze maakte kleren en 
deelde die uit.  
 
Maar dan sterft ze. Toch blijft 'samen' belangrijk. Ook na haar 
overlijden. De mensen vragen hulp bij Petrus. 
 
Als er tegenslag komt, vraag of iemand je kan helpen. Daarvoor zijn 
we samen gemeente. Zoek elkaar op, steun elkaar. Dan kunnen er 
wonderen gebeuren. Wat zou het mooi zijn als ook na onze 
VakantieBijbelWeek gezegd kan worden: Er geloofden er velen in 
de Heere. 
 
Kaarten op tafel 
Ik ben op mijn manier dienstbaar, door …. 

 
Doen 

Zing het lied: Heer, wat een voorrecht (OTH 354) 
Bedenk hoe je nog meer dienstbaar kunt zijn binnen of buiten de 
gemeente. 
 
- Dank voor de voorbereidingen voor de VakantieBijbelWeek die al gedaan zijn. 

- Bid dat er velen uit liefde zich willen inzetten voor de VakantieBijbelWeek. 

- Bid dat er velen tot geloof mogen komen. 
  

  



Zaterdag 21 augustus 2021 

 
In gesprek 

 
Lezen: Handelingen 13:1-5 

 
Het VakantieBijbelWeekwerk doen we niet eventjes erbij. We 
moeten niet denken een Bijbelverhaal te vertellen en dat er dan 
meteen veel gaan geloven. 
 
Zo ging Paulus er ook niet mee om. Wat is het belangrijk om de 
Heere te dienen en te vasten. Om je volledig op God te richten. 
Vader, wat wilt U dat we doen zullen? Zoek naar de leiding van de 
Heilige Geest. Luister naar Gods roeping. 
 
Neem de tijd om te bidden en te vasten. Wat vinden we het vaak 
moeilijk om ons volledig op God te richten. Dit moet nog gebeuren, 
dat wil ik eerst nog doen. En ja, zo vergeten we snel naar God te 
luisteren en doen we wat we zelf bedacht hebben 
Maar nee, ga bidden en vasten. Luister naar Zijn stem. 
 
En toen konden Paulus en Barnabas door de Heilige Geest Gods 
Woord gaan verkondigen.  
Niet iedereen kreeg de taak om op reis te gaan en het Evangelie te 
verkondigen. En toch bad de gemeente wel samen om Gods 
leiding te zien. Ze baden samen opdat Gods Koninkrijk uitgebreid 
wordt. Bid je mee? 
 

Kaarten op tafel 

Ik ondersteun leiders in mijn gemeente door …. 
 

Doen 

Bid en vast om Gods leiding voor de VakantieBijbelWeek en voor 
vrijmoedigheid om het Evangelie te verkondigen. 
 
- Dank dat God door Zijn Heilige Geest mensen wil uitzenden om Zijn Woord te 

verkondigen. 

- Bid om de leiding van de Heilige Geest en Zijn wil te verstaan. 

- Bid voor de vertellers van de Bijbelverhalen.  

  



Zondag 22 augustus 2021  

 

Pak de uitnodiging aan 

 

Lezen: Handelingen 13:13-16 en 38-49 

 

Ook Paulus staat te zwaaien met zijn uitnodiging. En bijna heel de 
stad kwam samen om het Woord van God te horen. Wat zouden 
wij dat ook graag willen! En wat vertelt Paulus dan? Hij bemoedigt 
de mensen. Hij vertelt hoe God het volk Israël geroepen, uitverkoren 
en geholpen heeft. Hoe uiteindelijk de Zaligmaker is gekomen, 
gekruisigd en opgewekt. En daarom mag je zeker weten dat er 
door Hem vergeving van je zonden is. Als je in Hem gelooft, sta je 
niet meer schuldig voor God. Maar pas op! Er zijn er velen die dit 
niet willen geloven. Blijf toch bij de genade van God. 
 
En hoe reageren de mensen? De Joden ontkennen het. Ja, ze 
lasteren en bespotten. Ze vinden het eeuwige leven niet belangrijk. 
Dan zoeken Paulus en Barnabas een andere doelgroep. Ze willen 
het niet alleen aan de Joden vertellen. Nee, want heel de wereld 
moet weten wie Jezus is. Dat Hij gekomen is om onze zonden te 
vergeven. 
 
En de wereld hoorde het. Ze geloofden. Ze werden blij. Ze prezen 
het Woord van de Heere.  God had hen geroepen en bestemd 
voor het eeuwige leven. En zo vertelden zij het Woord van de Heere 
weer door. 
 
Kaarten op tafel 

Hoe kan jouw gemeente jongeren enthousiast maken voor Jezus? 
 

Doen 
Welke doelgroep bereiken wij of moeten we ons ook op een andere 
doelgroep gaan richten? 

 
- Dank dat Jezus, de Zaligmaker, gekomen, gekruisigd en opgewekt is om ons 

vergeving van zonden te schenken. 

- Bid voor wijsheid om in te zien hoe we aan de wereld het Evangelie door 

kunnen geven. 

- Bid dat ze de uitnodiging niet afwijzen, maar door het geloof eeuwig leven 

hebben.  



Maandag 23 augustus 2021  
 

Gevonden! 
 

Lezen: Handelingen 14:5-23 

 

Als je het Evangelie wilt verkondigen, word je niet altijd blij 
ontvangen. De Joden in Ikonium bespotten Paulus en Barnabas en 
willen hen stenigen. Dus moeten ze vluchten. 
 

Maar God gaat door. Ook in andere plaatsen moeten mensen 
gevonden worden. Net zoals deze kreupele man in Lystre.  
Kijk eens om je heen. God heeft alle mensen gemaakt. Hij geeft ze 
eten, drinken en blijdschap. Hij geeft regen en droogte. Ja, God 
zorgt goed voor de wereld. 
 
Wat wil God nu? Hij wil dat ze in Hem geloven en zich bekeren. Dan 
zullen ze vrede en blijdschap kennen en God loven. 
 
Wat kunnen de reacties verschillend zijn als we het Evangelie 
doorvertellen. Geloof en vijandschap. Paulus werd in Lystre zelfs 
bijna dood gestenigd. Toch gaan ze verder met het verkondigen 
van het Evangelie.  
 
Wordt er een weg voor je afgesloten, wees beschikbaar voor God 
en luister naar Gods stem om te ontdekken waar Hij je wilt hebben. 
Er moeten er nog velen gevonden worden. 
 
Kaarten op tafel 
Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid… 

(Kolossenzen 4:5) 

Hoe kun je dit in de praktijk brengen? 
 
Doen 
Vertel het Evangelie door, ook al krijg je tegenstand. 
 
- Dank dat God zo goed voor mensen zorgt. 
- Dank voor alle hulp bij de VBW en bid dat vandaag alles goed mag worden 
klaargezet en opgebouwd. 
- Bid voor de medewerkers en voor een gezegende startavond. 
- Bid dat er velen van de week zullen geloven en zich bekeren. 
 

  



Dinsdag 24-8-2021   Dag 1 Gevonden! 

 

Lezen: Handelingen 9:1-9, 17-22 

 
Onderwerp 

God wil contact met Paulus. Hij zoekt Paulus op door Zijn Zoon Jezus 
naar hem te sturen. Paulus ontdekt in die ontmoeting dat Jezus de 
waarheid over God laat zien en dat Hij de enige echte God is. God 
vindt Paulus! 
 
Contact 

God zoekt contact met mensen omdat Hij van hen houdt. Door Jezus 
is het contact tussen God en de wereld hersteld. God kan en wil 
iedereen vinden. Jij vindt Hem als je gelooft dat God Zelf in Jezus naar 
jou toekomt. Bij Paulus gebeurde dat op een bijzondere manier, 
maar God zoekt ook op andere manieren contact. Dat doet Hij nu 
nog. Hij komt door de verhalen van Jezus in de Bijbel naar jou toe. 
Door Jezus leer je God kennen en krijg je contact met Hem. 
 
Daglogo: Hand met wereldbol 

God zoekt contact met jou. God stuurt Jezus naar de wereld om aan 
mensen te laten zien dat Hij de enige God is. God houdt de wereld, 
en daarmee jou en mij, vast en wil niets liever dan contact met jou. 
Hij víndt jou! 
 
Voor de kinderen 

God wil contact met jou omdat Hij van jou houdt. Je vindt Hem als je 
gelooft dat God Zelf in Jezus naar jou toekomt. 
 
Kaarten op tafel 
Een ervaring die mij in mijn geloof heeft doen groeien is … 
 
Doen 
Plan momenten van bezinning in en laat je vullen met de 
heerlijkheid van de Heere 
 
- Dank dat we vandaag weer VakantieBijbelWeek mogen houden. 
- Bid dat er veel kinderen vandaag naar de VakantieBijbelWeek zullen komen. 
Juist ook kinderen die nog ver van God zijn. 
- Bid dat er velen God zullen ontmoeten tijdens de VakantieBijbelWeek. 

 
  



Woensdag 25-8-2021     Dag 2 Pak de uitnodiging aan 

 
Lezen: Handelingen 17:16-34 

 
Onderwerp 

Paulus wijst de mensen van Athene erop dat ze naar God op zoek 
mogen gaan. God heeft Zichzelf al bekend gemaakt in Jezus. Jij mag 
ook naar Hem op zoek. In de Bijbel staan woorden van God. Lees de 
Bijbel om contact met God te maken en Hem te zoeken/vinden. 
 
Contact 

Paulus leest in dit gedeelte niet rechtstreeks uit de Bijbel voor. Maar 
wat hij vertelt is allemaal gebaseerd op de Bijbel. Hij nodigt de 
mensen uit om op zoek te gaan naar God. Want God is niet 
onbekend. Hij heeft Zich juist aan mensen bekendgemaakt (zie dag 
1). Jij krijgt ook een uitnodiging om op zoek te gaan naar God. Pak 
die uitnodiging aan. Dat kan door in de Bijbel te gaan lezen. Want in 
de Bijbel staan woorden van God, waarmee je Hem steeds beter 
leert kennen. 
 
Daglogo: Een uitnodiging 

Pak de uitnodiging van God aan en ga op zoek naar Hem. Dat kan 
door in de Bijbel te lezen of te luisteren naar verhalen over Hem. 
 
Voor de kinderen 

God heeft zich bekend gemaakt en jij kunt Hem vinden. Dat doe je 
door Zijn uitnodiging om Hem te zoeken, aan te pakken. Je kunt Hem 
vinden door in de Bijbel te lezen. Want de Bijbel is het boek met de 
waarheid over God, Jezus en de wereld. 
 
Kaarten op tafel 

Hoe deel jij je overtuiging met anderen? 
 
Doen 

Schrijf in de uitnodiging (dagpictogram) welk Bijbelvers jij het meest 
uitnodigend vindt voor de kinderen van de VakantieBijbelWeek. 
 
- Dank voor de speciale opdracht om de uitnodiging door te geven aan de 
kinderen die komen tijdens de VakantieBijbelWeek. 
- Bid om vrijmoedigheid om over Gods machtige daden te vertellen. 
- Bid dat we oog zullen hebben voor alle kinderen, interesse zullen tonen en 
naar hen zullen luisteren. 



Donderdag 26-8-2021  Dag 3 In gesprek 

 

Lezen: Handelingen 12:1-17 

 
Onderwerp 

Petrus zit in de gevangenis. De gemeente bidt voor hem tot God. 
God luistert en Petrus komt vrij. Net als Petrus mag ook jij erop 
vertrouwen dat God voor je zorgt. Je mag alles aan God vertellen en 
alles met Hem delen. Bidden is in gesprek zijn met God. 
 
Contact 

Je krijgt contact met iemand door in gesprek te gaan. In een gesprek 
moet je zowel kunnen luisteren als kunnen spreken. Dan pas krijg je 
een écht gesprek. In het contact met God mag je weten dat je alles 
met Hem kunt bespreken. Als je dat steeds doet, zul je steeds meer 
merken dat God ook voor jou zorgt en het beste met jou voorheeft. 
Van dit Bijbelverhaal leren we ook dat God, in het contact met ons, 
op veel verschillende manieren antwoord geeft. 
 
Daglogo: biddende handen 

Contact moet je onderhouden. Je moet in gesprek blijven met 
elkaar. In zo’n gesprek vertellen jullie elkaar wat je bezighoudt en je 
luistert ook goed naar elkaar. Als je praat met God doe je dat ook. 
Je mag Hem alles vertellen en met Hem delen waar je mee bezig 
bent. Je mag dan ook steeds meer merken dat God voor jou zorgt 
en dat Hij op verschillende manieren antwoord geeft. 
 
Voor de kinderen 

Je mag alles met God bespreken en met Hem delen waar jij mee 
bezig bent. Als je dat steeds doet, merk je steeds meer dat Hij bij je is 
en voor je zorgt. God kan op verschillende manieren antwoord 
geven, en dat merk je aan de manieren waarop Hij voor je zorgt. 
 
Kaarten op tafel 

Gebed is voor mij … 
 
- Dank God dat Hij met iedereen in gesprek wil zijn en dat je dit ook mag 
doorgeven aan de kinderen op de VBW. 
- Vertel dat je blij en dankbaar bent dat God ook jou op het oog heeft. Hij wil in 
gesprek met je blijven. 
- Vraag vergeving voor al die keren dat je niet vertrouwde op God, ook nadat je 
ervoor had gebeden. 



Vrijdag 27-8-2021  Dag 4 Samen zoeken 

 

Lezen: Handelingen 10:23-33 

 
Onderwerp 

Petrus wordt naar Cornelius gestuurd. Petrus weet veel en kan veel 
vertellen over Jezus aan andere mensen. Hij heeft Jezus zelf gezien 
en gehoord.  
 
Contact 

God maakt contact met jou via andere mensen. Door net als 
Cornelius en Petrus met elkaar te praten, kunnen we meer over God 
ontdekken. Zo gebruikt God andere mensen om Zijn bedoeling of Zijn 
plan met jou en mij duidelijk te maken. Door met mensen te praten – 
die misschien wel anders lijken dan wij – kun je veel leren over God. 
Stel daarom ook veel vragen aan anderen over Jezus en kom zo 
steeds meer te weten over Hem. 
 
Daglogo: hand in hand 

Pak elkaar bij de hand en ga samen op zoek. Er zijn veel meer 
mensen die geloven in Jezus. Je bent niet alleen. Zoek mensen op 
die Jezus al kennen, want zo leer je samen steeds meer over Hem. 
 
Voor de kinderen 

God maakt contact met jou via andere mensen. Praat veel met 
mensen die Jezus al kennen en stel maar vragen. Dan leer je veel 
over God. 
 
Kaarten op tafel 

Wat heb jij geleerd en breng je graag aan anderen over? 
 
Doen 

Luister via YouTube naar het lied ‘Jezus, alles geef ik U’.  
Hoe kun jij je tijd, geld, gebed, liefde, omzien naar, helpen, en je  
plannen inzetten om God te gehoorzamen en Zijn stem te horen? 
 
- Dank voor de mogelijkheid om samen op zoek te gaan met de kinderen naar 
antwoorden op vragen die ze hebben. 
- Bid om wijsheid om de kinderen op een eenvoudige manier het Evangelie te 
verkondigen. 
- Bid voor kinderen en volwassenen die zich anders voelen; dat zij zich welkom 
mogen weten op de VakantieBijbelWeek. 



Zaterdag 28 augustus 2021 

God gaat door! En dát mag jij doorvertellen. 

 

Lezen: Handelingen 16: 6-15 

 
Onderwerp 

God zoekt met alle mensen contact door Zijn Geest. Dit contact is 
niet te stoppen. Ook als er tegenslag of tegenwerking is, zoekt God 
andere manieren om contact met mensen te krijgen, zodat zij ook 
de boodschap van God mogen horen. Er zijn heel veel mensen die 
de boodschap van God al hebben doorverteld. En ook jij mag deze 
boodschap doorvertellen aan anderen. Want: het Evangelie is niet 
te stoppen. 
 
Contact 

God blijft contact zoeken. Het Evangelie is niet te stoppen. Je mag 
zeker weten dat God altijd manieren vindt om contact met jou te 
krijgen. Want God wil dat jij weet dat Hij van jou houdt. En dat mag 
jij ook weer doorvertellen aan anderen! 
 
Daglogo: handen aan de mond 

Het Evangelie gaat de wereld door. De boodschap van God over 
Jezus is niet te stoppen. God wil niets liever dan dat mensen Jezus 
vinden en door Jezus contact krijgen met Hem. Ook jij mag het weer 
doorvertellen aan iedereen die het wil horen. 
 
Kaarten op tafel 
Welke mensen zou je over God willen vertellen? 

 
Doen 

Lydia gaf heel praktisch Gods liefde door. Hoe geef jij zelf handen 
en voeten aan je geloof zodat je tot zegen kunt zijn voor anderen? 
 
- Dank dat we deze week VakantieBijbelWeek konden houden en het 
Evangelie door konden vertellen 
- Bid dat de kinderen contact zullen (blijven) maken met God en dat 
doorvertellen aan anderen. 
- Bid om vrijmoedigheid om Gods Woord door te vertellen en anderen te 
bewegen tot het geloof.  
- Nodig mensen uit voor de openluchtdienst van morgen. 
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God gaat door! En dát mag jij doorvertellen. 
 

Lezen: Handelingen 28:17-31 

 

Paulus is gevangen genomen. Toch kan hij het niet nalaten om het 
Evangelie door te vertellen. Hij vertelde er niet alleen over. Nee, hij 
getuigde ervan. Wanneer kun je getuigen? Als je iets met eigen 
ogen gezien hebt. Dus wees zelf vol van God. Dan kun je getuigen! 
 
Hij probeerde niet alleen te getuigen. Hij probeerde ze zelfs te 
bewegen tot het geloof. Durf jij ook anderen te bewegen tot het 
geloof. Tegenwoordig heerst er vaak iets van: Ik vertel wat ik geloof, 
maar een ander mag je niet overtuigen. Die moet je vrijlaten of hij 
wil geloven. 
 
Paulus laat ze uiteindelijk wel vrij in hun keuze. Hij weet door de 
Bijbel ook dat er velen zijn die niet zullen geloven. Zij verharden zich. 
 
Maar eerst probeert hij ze echt te bewegen tot het geloof. Hij wil ze 
overtuigen. En al zat hij gevangen, hij preekte het Koninkrijk van 
God. Hij gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle 
vrijmoedigheid.  
 
Kaarten op tafel 
Voor dit Evangelie schaam ik mij niet… (Romeinen 1:!6) 

Op welke manier breng jij je geloof ter sprake? 
 
Doen: 

Getuig van het Koninkrijk van God en probeer anderen te bewegen 
tot het geloof in Jezus. 
 
- Belijd dat we vaak zo weinig van God durven te getuigen. 
- Bid voor iedereen die een taak in de openluchtdienst heeft. 
- Bid dat we vanmiddag veel mensen in de openlucht zullen ontmoeten. 
- Bid dat er velen tot geloof zullen komen en zich niet zullen verharden. 
 

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. 
 


