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A is aanbidden, aan God alle eer.
B is mijn broeder, wij dienen de Heer.
Dit dagboek gaat over 52 belangrijke woorden uit het Nieuwe
Testament, van Aanbidding tot Zegenen en van Apostel tot Zonde.
Lees over de geboorte van Jezus, over engelen en feesten, en
over de opstanding en wederkomst. Bij elk woord vind je uitleg,
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#

Het NTalfabet

a

is aanbidden:
aan God alle eer.

Stap voor stap, dag na dag

b

is mijn broeder,
wij dienen de Heer.

wil ik Jezus volgen.

c

dat is Christus,
Hij won van de dood.

Hand in hand, heel de weg

d

is van dienen –
de minste wordt groot.

wil ik gaan met Hem.

e

is een engel,
een bode van boven.

Als ik struikel, staat Hij klaar,

f

is het feest
voor hen die geloven.

g

is de Geest,
door God ons gegeven.

Hij is bij mij in ’t gevaar.
Dus: stap voor stap, hand in hand
wil ik gaan met Hem.

is de hoop

h op het eeuwige leven.
i

dat ben ik,
ik geloof in Gods Zoon.

j

is mijn Jezus,
Hij zit op de troon.

k

zijn de kinderen,
zij krijgen het koninkrijk.

l

is de liefde,
die is daar belangrijk.

m God werd als wij.
is een naaste –
n loop niemand voorbij!
is de mensenzoon,

o
p

is het oordeel, God
spreekt eenmaal recht.

q
r

is Quirinius,
gouverneur in ’t jaar 0.

s
t

is de strijd
die God eens beloont.

u
v

zend je uit,
van Jezus getuigen.

is de profeet
die zegt wat God zegt.

is van rijkdom –
leef sober, geef gul.

is een tempel, het hart
waar God woont.

is de vrede,
de oorlog in duigen.

w Gods Zoon op de wolken.
en ook y zijn
x de juichende volken.
is de wederkomst:

Z

is van zegenen,
dat doen wij elkaar:
God zij met jou!
Dit alfabet is klaar.
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het nt van a tot z
A is een aapje, dat eet uit zijn poot.
B is de bakker, die bakt voor ons brood.
Zo begint een oud rijmboekje dat gemaakt is om kinderen het alfabet te leren. Er zijn wel meer rijmpjes en
liedjes van het alfabet.
In dit boekje leer je er ook een. Het begint zo:
A is aanbidden:
aan God alle eer.
B is mijn broeder,
wij dienen de Heer.
Het is het alfabet van het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. Je vindt het op bladzij 106. Je
vindt het ook vier bladzijden terug, in de vorm van een
boekenlegger die je kunt uitknippen en vouwen. Elke
letter van dit alfabet is van een belangrijk woord uit het
NT (Nieuwe Testament).

deze letters is iets anders bedacht.
Bij elk woord vind je uitleg, bijbelteksten, tekeningetjes, puzzeltjes en meer. De oplossingen van de puzzeltjes vind je op de bladzijden 224-227. We hopen dat je
door alles te lezen en te doen, veel zult leren over het
Nieuwe Testament. Waarom? Dan leer je ook veel van
Degene over wie het Nieuwe Testament gaat. Van
iemand die je niet kent, kun je niet houden. Van iemand
die je heb leren kennen, wel. We hopen dat je door dit
boekje Jezus Christus goed leert kennen en dat je
(meer) van Hem gaat houden. Doe je best!
Joke

De icoontjes die je tegenkomt betekenen:
lees in je bijbel

52 woorden

bid dit gebed
Dit boekje gaat over 52 belangrijke woorden uit het
Nieuwe Testament, van A tot Z. Van Aanbidding tot
Zegenen, van Apostel tot Zonde. Je ziet: dat zijn al twee
A's en twee Z'en. Dat komt omdat er maar 26 letters in
ons alfabet zitten en wel 52 weken in ons jaar. Een aantal letters is daarom vaker gebruikt. Bij een paar letters
konden we geen goed woord vinden: I, Q, X en Y. Bij

9

maak deze opdracht
beantwoord de vraag
zing dit lied
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week 1

Aanbidden

dag 1

zondag

A

LUCAS 4:1-13

EN

DEUTERONO-

MIUM

6:13-14

Aanbid de Heer,
uw God, en vereer hem alleen.
LUC. 4:8B

Kruis aan waaraan jij denkt bij het woord
aanbidden:
n verliefd zijn
n Kerst
n God
n afgoden

We beginnen dit dagboekje met de A van
Aanbidden. Aanbidden betekent vereren, liefhebben. Je kent het woord vast uit liedjes als
‘Komt, laten wij aanbidden’.
In Lucas 4 lees je dat Jezus, de zoon van God,
op de proef gesteld wordt. Alle koninkrijken
van de aarde worden Hem aangeboden,
maar… dan moet Hij wel de Duivel aanbidden. Jezus kent de Schrift goed en weet wat
God heeft gezegd in Deuteronomium 6:
Heb ………….. voor …....….., ………….. hem,
zweer ……………………………….....................
Loop ……………………………………………….... aan,
vereer ………………………………….…… rondom je.
Hoe zit dat met jou? Staat God bij jou op
de eerste plaats? Heb jij er ook voor gekozen om alleen de Heer te vereren en lief te hebben?

… je hoeft mij alleen maar te aanbidden…

10
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maandag

dag 2
MATTEÜS 2:1-12

dinsdag

dag 3

Wijze mannen gaan op kraamvisite. Ze hebben één probleem: ze weten niet waarnaartoe.
Maar een ster wijst hen de weg, dus een tomtom hebben ze niet nodig. Dan vinden ze het
kind dat ze zoeken. En wat doen ze?

OPENBARING
4:9-11

Ze ………………………………..............…………
....................................................(vers 11).

Wat zou jij
de kleine
Koning geven?

Van wie ben jij fan? Een voetballer, een zanger, een filmster? Of misschien stiekem wel
van je ouders? Wat is er nou zo geweldig aan
die man of vrouw van wie jij fan bent? Schrijf
het hier op:
Ik vind …….........………………………geweldig
want …………………………..……………………..

Dat is heftig! Heb jij ooit gezien dat de visite
geknield voor de wieg of kinderstoel lag? En
kijk de geschenken: goud, wierook en mirre.
Dat waren zo ongeveer de duurste cadeaus
die je kon bedenken. Wie zijn toch deze rijke
vreemdelingen? En wie is dit kind? We weten
heel weinig over deze mannen. Ze kwamen
uit het oosten en waren wijs. Maar verder?
Waarschijnlijk is het niet de bedoeling dat we
meer weten. Want het gaat in dit verhaal niet
om hen. Het gaat om het kind! De
mannen wisten dat: dit kind is ‘de
Koning van de Joden’. De wijzen
laten ons zien waar het om
draait: om de Koning, om
dit kind dat de redder
van de wereld zal
worden, Jezus Christus!

In het bijbelgedeelte van vandaag lees je over
oudsten en dieren die God aanbidden. Ze
brengen Hem lof, eer en dank. Je zou ze fans
van God kunnen noemen. Waarom vinden
Hem geweldig?

Voor de duidelijkheid:
elke dag mag je
God danken om
wat Hij doet en
heeft gedaan
voor jou. Maar
bij aanbidden
gaat het om wie
Hij is. Snap je
het verschil?

Hem aanbidden
is genoeg!

11

Dat lees je in vers 11: want ..............................
……………………………………..………..………………..
God is de schepper, Hij is groot, heilig en
almachtig. En nog veel meer! God is geweldig
om wie Hij is! Dat tegen Hem zeggen, is Hem
aanbidden.
Schrijf op waarvoor jij God wilt danken en
aanbidden.
Ik dank God voor:
………………………...…
……………………………

Ik aanbid God om:
………………………………..
………..................………..
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week 1

Aanbidden

dag 4

woensdag

MARCUS 5:21-43

donderdag

dag 5

Wanneer aanbid jij Jezus?
Kruis aan:
n met Kerst
n als Hij mijn gebed verhoord heeft
n als ik hulp nodig heb
n elke dag
n elke zondag
n nooit

JOHANNES
4:1-26

Wat gebeurt daar nou? De baas van de synagoge valt voor Jezus op de knieën. Dat is
vreemd. Want de leiders van de synagogen
waren vaak tegenstanders van Jezus. Maar
deze man niet. Hij heeft een zieke dochter en
zoekt hulp bij Jezus. En daar, aan de voeten
van Jezus, in aanbidding, beseft de man hoe
klein hij eigenlijk is. Hij kan niets doen voor
zijn dochter, hij is machteloos, hoe belangrijk
hij ook is volgens sommige mensen. Maar
Jezus is groot. De man weet dat Jezus alleen
maar zijn handen op het meisje hoeft te leggen. Dan zal ze beter worden. Zo machtig is
Jezus!
Heb jij dat ook wel eens, wanneer je alleen
bent en met Jezus praat, Hem aanbidt, dat het
ineens tot je doordringt hoe groot Hij is? En
hoe klein je zelf eigenlijk bent? Je kunt dan
een loflied zingen voor God om Hem te aanbidden. Misschien wel nu…

Waar kun je God aanbidden? Schrijf in de
hokjes een Y (van Yes) of een N (van No):
n in Jeruzalem
n in de kerk
n op school
n op de fiets
n in bed
n onder de douche
Hopelijk heb je overal een Y ingevuld, want je
kunt God overal aanbidden! Dat is eigenlijk
wat Jezus zegt tegen de vrouw uit Samaria. Ze
vraagt hem waar ze moet aanbidden, in
Jeruzalem of op een berg. Maar de plek is niet
zo belangrijk, legt Hij uit. God zoekt mensen
die Hem aanbidden in ……...................……. en
……….............................….. (vers 23).
Wat betekent dat? God is Geest, staat er en
Jezus zegt van zichzelf dat Hij de waarheid is.
Als we God aanbidden, is het belangrijkste dat
we bidden in Jezus’ naam en dat we door de
heilige Geest contact met God hebben. En dat
we menen wat we bidden. Verderop in
Johannes zegt Jezus dat wij ‘in’ Hem moeten
zijn. Dat betekent dat we Hem kennen, bij
Hem horen en afgestemd zijn op Hem. En dat
kan overal, op elke plek.

12
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dag 6

vrijdag

Broeders en
zusters, omdat
God zo goed voor
ons is, roep ik u
op, uzelf aan te
bieden als een
levende en heilige
offergave die hij
graag aanvaardt.
Dit is uw ware
eredienst.

In de vorige dagen heb je al het een en ander
geleerd over aanbidden. Maar hoe kun jíj dat
nou doen?
In de tijd van het Oude Testament aanbaden
de mensen God in de tempel door lofzangen
te zingen en offers te brengen. Lofzangen
zingen wij nog steeds iedere zondag in de
kerk. Op die manier aanbidden we God om
wie Hij is.
En dat offeren dan? Dat doen wij toch niet
meer? Lees de tekst van vandaag nog eens
goed! En nog een keer.
Begrijp je wat er staat?
Er staat dat je jezelf
mag aanbieden aan
God als offer! Dat is
meer dan een mooi lied
zingen op zondag…
Jezelf aanbieden als
offer aan God betekent
dat je alle dingen van je
leven aan God over wilt
geven. Hij mag helemaal de baas over je
zijn. Dus over jouw
vriendschappen, jouw zakgeld, jouw vrije tijd
enzovoorts. Jouw manier om God te aanbidden is bij alles wat je doet Hem te vragen wat
Hij wil!

ROMEINEN 12:1

Leer de tekst van
vandaag uit je
hoofd, dan kun je
hem niet vergeten!

zaterdag

dag 7
Wanneer het
avond wordt,
blijft het licht; er
zal geen nacht
meer zijn. Alleen
de Heer weet
wanneer dit zal
gebeuren.
ZACHARIA 14:7

ff checken. Heb je wat geleerd deze week?
Als je de puzzel goed invult, lees je van
boven naar beneden het Griekse woord voor
aanbidden.
1. Laatste bijbelboek
2. De wijzen brachten goud, wierook en …..
3. Jezus werd door de wijzen genoemd:
Koning van de …..
4. De 24 oudsten aanbidden God, want Hij is
de …….. van alles
5. De vader van de zieke jongen valt op z’n
…… voor Jezus
6. Gods grote tegenstander
7. De tekst van vrijdag staat in ………….12:1
8. God zoekt mensen die Hem aanbidden in
….. en waarheid
9. Waar kun je God aanbidden?
1
2

Controleer je
antwoord bij
Oplossingen,
achter in dit
boekje.

3
4
5
6
7
8
9
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Andere kinderdagboeken
Marieke van der Giessen-van Velzen (red.)

Stap voor stap
kinderdagboek voor 6+
ISBN 978 90 239 1390 4
Jij hebt vast een vriend of een vriendinnetje met wie je vaak speelt.
Je hebt wel eens ruzie, denk ik. Soms voel je je alleen. Ik hoop dat
je meestal blij bent! Weet je dat het in de Bijbel ook gaat over vrienden en ruzie, alleen zijn en blij zijn? En ook over spelen, vaders en
moeders, gehandicapt zijn en muziek maken? De Bijbel is het Boek
van God. De Here God wil daarin heel veel aan je vertellen. Juist
over dingen die voor jou belangrijk zijn.
Het is goed dat je de Bijbel nu al probeert te lezen. Dat kan moeilijk zijn. Dit dagboekje wil jou helpen. Iedere dag kun je een klein
stukje uit de Bijbel lezen. Een stukje dat over jouw leven gaat.
Soms mag je zelf een tekst in de Bijbel opzoeken. Je kunt het ook
samen met iemand lezen. Wat moeilijk is, wordt uitgelegd en er is
vaak een puzzel, een liedje of een tekening bij.

Hand in hand.qxp_Hand in hand-binnenwerk 12-12-19 14:06 Pagina 230

Marieke van der Giessen-van Velzen (red.)

Dag na dag
Bijbels dagboek voor 8+
ISBN 978 90 266 2312 7
Elke dag word je een beetje groter. Je merkt het niet, maar na een
poosje kun je het wel zien. Van binnen groei je ook. Dat zie je zelf
niet altijd, maar anderen kunnen dat wel aan je merken. Je wordt
wijzer, je leert elke dag!
Dit dagboek gaat elke week van het jaar over iemand uit het Oude
Testament. Lees over koningskinderen en heldinnen, over vijanden
en bevrijders, buitenlanders en wereldleiders. De ene dag staat er
een puzzel bij, de andere dag een lied of een leuke tekening.
Daarna kun je er samen met iemand over praten en bidden. Zo
leer je steeds weer iets nieuws over God en Zijn liefde voor jou.
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A is aanbidden, aan God alle eer.
B is mijn broeder, wij dienen de Heer.
Dit dagboek gaat over 52 belangrijke woorden uit het Nieuwe
Testament, van Aanbidding tot Zegenen en van Apostel tot Zonde.
Lees over de geboorte van Jezus, over engelen en feesten, en
over de opstanding en wederkomst. Bij elk woord vind je uitleg,
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