kids en de Bijbel
Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen
Er was een man die geloofde in God. Hij heette Abraham. Hij was getrouwd
met een vrouw die Sara heette. Zij woonden in een grote en mooie stad. Op
een dag zei God tegen Abraham dat hij voor altijd weg moest gaan uit die
stad, om in een ander land te gaan wonen. En dat deed hij toen, samen met
zijn vrouw Sara. Want Abraham deed altijd wat God vroeg. Maar hij wist nog
niet naar welk land ze moesten gaan. Dat zou God hem onderweg vertellen.
Zijn neef Lot, hun bedienden en al hun dieren gingen ook mee. Een hele stoet.
Reizen ging toen niet zo makkelijk als nu, want er waren geen auto’s, treinen
en vliegtuigen. Ze moesten helemaal lopen! ‘s Nachts sliepen ze in tenten.
Maar niet op een camping hoor! Veel mensen trokken toen rond in het land.
Meestal waren dat schaapherders, die steeds weer een ander plekje met veel
gras voor de schapen en geiten gingen zoeken. Daarom woonden ze in tenten,
zomaar ergens. En na een paar dagen pakten ze dan hun hele boeltje weer bij
elkaar, en gingen naar een ander goed plekje voor de schapen.
God vertelde Abraham dat hij naar het land Kanaän moest gaan. Na een lange
reis kwamen Abraham, Sara en Lot daar, en bleven er wonen. Maar ze hadden
zoveel dieren, dat er op een dag niet genoeg gras meer was. Lot mocht van
Abraham kiezen waar hij wilde wonen. Lot koos het beste stukje land uit, met
veel gras en water, en ging er meteen heen. Dat was niet eerlijk. Daarom zei
God dat Abraham en zijn kinderen op een dag al het land, zo ver hij kon kijken, voor altijd mocht hebben. Maar Abraham had helemaal geen kinderen!
Hij en Sara waren al heel oud. Misschien wel ouder dan jouw opa en oma.
Abraham was al bijna honderd!. Toch kregen ze een baby. Ze noemden het
jongetje Isaäk. Toen wist Abraham dat God echt alles doet wat Hij belooft.
Toen Isaäk groot was geworden, vertelde zijn vader hem over God. Abraham
vond dat Isaäk moest trouwen met een lief meisje, dat ook geloofde in God.
Abraham stuurde zijn trouwe dienaar toen naar het land waar zijn familie
woonde. Na een lange reis kwam zijn dienaar bij een waterbron. Hij had erge
dorst en de kamelen ook. De dienaar vroeg God hem te helpen bij het zoeken
van het meisje waarmee Isaäk zou kunnen trouwen. Toen kwam er een meisje
dat hem water gaf. Zij was het nichtje van Isaäk en heette Rebekka. Rebekka ging met de dienaar mee, en ze werd heel gelukkig met Isaäk!
G.T.

Kleurplaat bij het Bijbelverhaal

Abraham en Sara gaan naar een ander land

Knutselen bij het Bijbelverhaal
De dienaar van Abraham ging op een kameel op reis, om een vrouw voor zijn Isaäk te zoeken.
Kleur of verf deze kameel. Knip of prik alles uit. Vouw de plakrandjes aan de poten van de kamelen om naar achteren (dus niet zoals op het plaatje). Plak de koppen van de twee kamelen met de
niet-gekleurde kanten aan elkaar. Plak dan een stukje karton tussen de twee buiken van de kamelen. Plak de kameel met de plakrandjes op een stukje karton. Klaar is je kameel. Veel plezier!

Samen bidden

Avondgebedje
Lieve Vader, dank U voor het eten,
dat u ons vandaag hebt gegeven.
Dank u ook voor mijn vriendjes en vriendinnetjes,
met wie ik elke dag spelen mag.
Nu ga ik slapen, want ik ben moe.
Wilt u deze nacht voor ons allemaal zorgen?
Dank U Vader! Amen.

RAADSELTJE
1. In de winter heb ik een warme vacht.
Ik ben dan heel dik en lekker zacht.
In de lente krijg ik het een beetje heet.
Overal komen druppeltjes zweet.

2. In de zomer is het groot feest.
Misschien ben jij daar wel eens geweest.
Ze gaan mij dan kaal scheren.
Van mijn vacht maken ze mooie kleren.

3. Warme kleren voor de kou.
Misschien ook wel een mooie trui voor jou.
Ik ben geen hond, poes of aap.
Nee ik ben een ……

Trek een lijn van 1 naar 2, van 2 naar 3, tot je bij 27 bent en je hebt het raadseltje opgelost.
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