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Woord vooraf

Hoera, het is vakantie!

N

atuurlijk zijn dit de leukste weken van het jaar: de zon schijnt, je kunt
lekker aanrommelen en je gaat vast ook op reis of een paar dagen leuke dingen
doen. Heerlijk!

Vakantie is meestal een beetje chaotisch. Het is niet altijd makkelijk om in
deze weken samen uit de Bijbel te lezen. Je sleept je dikke kinderbijbel ook niet
overal mee naartoe. Daarom schreef ik Op reis met Jezus, een praktisch en leuk
boekje. Elke dag lees je over de reis van de Here Jezus, over de mensen met wie
Hij reisde en de wonderlijke dingen die Hij meemaakte. Op de pagina ernaast
kun je als gezin al je avonturen tekenen, opschrijven of plakken. En natuurlijk
zijn er vragen om over door te praten.
Je mag natuurlijk helemaal zelf weten hoe je dit boekje gebruikt: meerdere
keren per dag, af en toe, of elke dag bij het avondeten. Zoek een manier die past
bij jullie gezin.
Goede reis!
Janneke Burger

--------------------------------------------------------------------------------

PS: Ook als je niet op vakantie gaat, beleef je vast allerlei avonturen. Ook dan is
het boekje erg geschikt!
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Start

x Lezen: lucas 4:14-21

E

lke reis begint thuis. Er is altijd die laatste nacht dat je nog lekker in je eigen
bed kunt slapen. Je koffer met vakantiekleren is gepakt en ligt misschien al in
de auto. Nog één nachtje slapen, en dan gaan jullie weg. Meestal weet je wel
waar je heen gaat. Je weet ook waarom je op reis gaat.
Jezus was ongeveer 30 jaar toen Hij op reis ging. Hij reisde door het land Israël.
Vandaag lezen we over de woonplaats van Jezus, Nazaret. Daar was Jezus thuis.
Juist in Nazaret vertelt Hij over het doel van zijn reis. Jezus noemt vier dingen
die Hij op zijn reis wil bereiken en later vat Hij alles samen in één zin. Kunnen
jullie die vier dingen in eigen woorden vertellen?
Als je op vakantie gaat, doe je dat om lekker uit te rusten, om tijd voor elkaar
te hebben, en mooie herinneringen te maken. Jezus had ook een reden voor
zijn reis: Hij wil graag dat iedereen ontdekt dat God ons door Jezus genade wil
geven. Daar gaat dit boekje dus ook over. Kom op, we gaan het ontdekken!

------------------

------------------------

Bid voor de reizen die jullie deze vakantie gaan maken.
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Datum: ............–............–..................
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Teken jullie vervoersmiddel met jullie erin, op een grappige manier.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wat is het einddoel van jullie reis? Kun je het opzoeken op de kaart?
Tip: houd het vervolg van je reis bij op een kaartje dat je samen
tekent op de binnenkant van het omslag!
Vertel eens aan elkaar: Wat hoop jij tijdens de vakantie mee te maken?
Waar heb je het meest zin in?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Overleg met elkaar hoe je dit boekje wilt gebruiken. Hoe kan de reis
van de Here Jezus en jullie eigen reis gecombineerd worden?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPLIMENT VAN DE DAG IS VOOR:
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Plaatsen

x Lezen: lucas 4:31

A

ls je de Redder van de wereld bent, ga je wonen

O in New York.
O in Noordoost-Groningen.
O op de Fuji-eilanden.
Gisteren lazen we over het
thuis van Jezus: het stadje
Nazaret. Maar volwassen
mannen blijven natuurlijk
niet altijd bij hun moeder
wonen. Jezus heeft ook zelf
een huis, in de stad Kafarnaüm.
Beide steden liggen helemaal in het
noorden van Israël, ver weg van de belangrijkste stad Jeruzalem. Een soort Noordoost-Groningen dus.
Blijkbaar is dat de manier waarop Hij zijn doel wil bereiken. Hij brengt Gods genade
eerst bij zijn eigen mensen, op een plek die wij onbelangrijk zouden vinden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

WEETJE -------------------------------------------------------Kafarnaüm was een klein stadje, aan de oever van een meer. Je kunt wel raden
waar de mensen vooral van leefden: van de visvangst. Er was een synagoge,
die verrassend genoeg door een (heidense) Romeinse centurio was gebouwd.
Daar preekte Jezus regelmatig.
----------------------------------------------------------------------

Bid vandaag voor jullie eigen woonplaats.
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Datum: ............–............–..................
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Teken een stad waar je vandaag bent geweest, of langs bent gekomen.
Of misschien heb je er een ansichtkaart van?
Tip: plak de kaart met een plakbandje over de pagina heen.

Een stad is leuk, vanwege:

O het shoppen natuurlijk!
O de oude gebouwen.
O alle bijzondere mensen die je er tegenkomt.
O Ik vind een stad vreselijk.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gaan jullie deze vakantie ook steden bezoeken?
Wat gaan jullie daar doen?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DE VERRASSING VAN DE DAG:
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Reisgenoten

x Lezen: lucas 5:27-32

A

an het begin van zijn reis kiest Jezus zijn reisgenoten uit. De eerste leerlingen
zijn een paar plaatselijke vissers. Je kent ze vast wel: Petrus en Johannes; en de broers
Andreas en Jakobus. Logisch eigenlijk dat Jezus leerlingen uitkiest die in deze plaats
wonen en veel mensen kennen.
Maar Jezus kiest ook een heel
ongewoon iemand uit: een tollenaar!
Een tollenaar is oneerlijk. Hij is rijk
geworden doordat hij mensen geld afperst.
Niet echt iemand die bij de Here God
hoort, toch?
Wat zegt Jezus op de kritiek daarop?
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Mijn favoriete discipel is:

O Petrus
O Tomas
O…

Kennen jullie iemand die Jezus nog niet volgt? Bid voor diegene.
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Datum: ............–............–..................
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Teken een (grappig) portret van degene die bij jullie over het geld gaat.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Waar hebben jullie vandaag geld aan uitgegeven? Heb je een bonnetje
of toegangsbewijs dat je hier op kunt plakken?
Waar zouden jullie het liefst geld aan uitgeven tijdens de vakantie?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

HET DANKPUNT VAN DE DAG IS:
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Ook als je weer thuis bent, kun je goede gesprekken blijven voeren
bij het bijbellezen! Janneke Burger schreef speciaal daarvoor
Eet ze!, een boekje vol grappige vragen, ruimte om te tekenen en
met voor elke dag een bijbelvers met een creatieve vraag erbij.

