Voorwoord
‘Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt, want haar opbrengst is beter
dan de opbrengst van zilver en haar inkomen beter dan bewerkt goud, zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken.’ – Spreuken 3:13-15
We hebben wijsheid en inzicht nodig in het leven. Om te weten wat goed is en wat niet, om de dingen
in het leven aan te kunnen, om goede keuzes te maken. En vooral om te leven zoals God dat wil. Onze
kinderen hebben die wijsheid en dat inzicht ook nodig! Die zijn zo kostbaar, veel waardevoller dan geld
en rijkdom. De wijsheid waar Salomo over schrijft, heeft niet zoveel te maken met kennis of intelligentie, maar veel meer met het vrezen van God, zoals hij schrijft aan het begin van zijn boek Spreuken.
God vrezen betekent dat je eerbied voor Hem hebt. Dat je wilt leven zoals Hij het heeft bedoeld. Dat je
het verkeerde wilt wegdoen en het goede wil doen. God vrezen begint met het beter leren kennen van
God. Door de Bijbel heen zie je dat God steeds de mensen opzoekt. Hij wil dat wij Hem kennen, dat
we naar Hem op zoek gaan. Hij zoekt een intieme relatie met ons, een relatie die een enorme rijkdom
en diepgang bevat. In de Bijbel maakt God Zich op heel veel manieren aan ons bekend. Hoe meer
je je erin verdiept, hoe groter je liefde en je ontzag voor God worden. Het is een ontdekkingsreis vol
verwondering waarin je steeds nieuwe schatten vindt. Wij mogen onze kinderen meenemen op die reis
en hun onderweg meegeven wat we zelf geleerd en ontdekt hebben, zodat zij God steeds beter mogen
leren kennen.
Met dit dagboek nemen we je veertig dagen mee op reis. Het wordt een unieke reis, waarin je onder
meer kennismaakt met sommige van Gods namen en met een aantal Hebreeuwse letters en woorden.
Allerlei weetjes en leuke opdrachten maken de reis tot een mooi avontuur voor het hele gezin. In de
Bijbel komen vaker perioden van ‘veertig’ voor. Het zijn perioden die leiden tot een nieuwe fase in je
leven. Een tijd waarin mensen dichter naar God toe groeien en Hem beter leren kennen. We hopen dat
de komende veertig dagen voor jullie ook zo zullen zijn!
Erik Smit, Wietske Noordzij, Willemijn de Weerd
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Dag

1

God laat zich kennen

God is een groot en machtig God. Je kunt God zelf niet zien en je kunt niet met Hem praten zoals je

met mensen praat. Toch kun je God wel leren kennen. Vandaag lezen we een stukje waarin Jezus uitlegt
hoe bijzonder het is om God te kennen.
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Samen lezen
Johannes 17:1-7

x

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

Samen zoeken

God leren kennen is zo mooi en bijzonder. Als je God kent, is dat de weg naar het eeuwige leven! Wij zijn
maar mensen en toch kunnen wij, als we dat willen, zo’n grote, machtige God leren kennen. Dat kan alleen

omdat God Zelf graag wil dat we Hem leren kennen. Hij maakt Zichzelf aan ons bekend. In Spreuken 8:17

staat dat wij God zullen vinden als we Hem ‘ernstig zoeken’. Dat is niet even snel kijken. Dat is doorzetten,
blijven zoeken en speuren. Omdat je het zó belangrijk vindt dat je God per se wilt vinden, hoeveel moeite je
er ook voor moet doen. Waar kun je zoeken als je God wilt vinden? In de Bijbel!

Weten wie iemand is, is niet hetzelfde als iemand kennen. Je weet vast wel wie koningin Máxima is. Maar je

ként haar waarschijnlijk niet. Om iemand te leren kennen, moet je tijd met elkaar doorbrengen. Zo is het ook
met God. Je kunt weten wie Hij is. Maar God nodigt je uit om verder te gaan en Hem echt te leren kennen.
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In de Bijbel staan veel verschillende namen voor God. Met elke naam laat God steeds een stukje zien van

wie Hij is. Bijvoorbeeld ‘God de Almachtige’ (Genesis 17:1), ‘God die dichtbij is’ ( Jeremia 23:23) of ‘God

van vergeving’ (Nehemia 9:17). De namen van God zijn als een wegenkaart. Ze zijn bedoeld om God te
begrijpen en te leren kennen. Ze laten steeds nieuwe kanten van Hem zien. In dit boek gaan wij samen op

ontdekkingstocht langs een aantal van die namen van God. Sommige ken je wellicht al, andere misschien

nog niet. Je zult vast nieuwe eigenschappen van God tegenkomen, want er blijven altijd nieuwe dingen te

x

ontdekken aan wie God is. Zo groot is Hij!

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

Samen doen
Verstop in huis vijf euro. Vertel dat degene die

het vindt het geld mag houden. Kijk goed hoe

de kinderen op zoek gaan. Wie blijft er zoeken?
Vraag wie er een moment had waarop hij wilde
stoppen met zoeken. Waarom ging hij/zij toch

verder zoeken? Maak daarna de link naar God

אל
Uitspraak: Eel
Betekenis: God

zoeken en vinden. Wie zoekt, die vindt!

Weetje
In de Bijbel staan meer dan honderd verschillende namen

voor God! Door al die namen leren we God beter kennen.
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Dag

2

Gods naam

Als je iemand nog niet kent en je stelt jezelf voor, dan begin je meestal met vertellen hoe je heet. Want
elkaar leren kennen begint bij het kennen van elkaars naam.
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Samen lezen
Psalm 9:10-12
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--------------------------------------------------------------------

Samen zoeken

Mensen kunnen aardig zijn en goed doen, maar ze kunnen ook lelijk doen, expres om je te pesten. Als je

iemand vertrouwt, dan weet je dat diegene eerlijk is, dat hij het goede voor je wil doen. Zo iemand pest jou
niet, maar komt juist voor je op. Hoe weet je nu wat iemands bedoelingen zijn? Hoe weet je of je iemand
kunt vertrouwen? Dat weet je pas als je iemand goed kent.

Stel dat je iemand hebt verteld hoe je heet. Na een lange tijd zie je hem pas weer en dan weet hij jouw naam
nog steeds. Dat is leuk! Want als je iemands naam kent, laat je daarmee merken dat je de ander waardevol

vindt en dat je hem wilt kennen. Je moet er soms wel moeite voor doen om zijn naam niet te vergeten. Nadat
je iemands naam weet, kun je hem nog beter leren kennen en ontdekken wie de ander is. Je komt er bijvoorbeeld achter waar hij woont, wat hij leuk vindt of op welke sport hij zit.

We lazen net dat je veilig bent bij God, dat Hij je beschermt en dat Hij je nooit verlaat. God heeft het goede
met je voor. Je kunt Hem altijd vertrouwen. Maar hoe weet je of dat echt zo is? Dat ontdek je door op zoek

10

te gaan naar wie God is. Dat begint bij zijn naam. De namen die God in de Bijbel krijgt, zeggen al iets over

wie God is. Door met Hem op te trekken, leer je Hem steeds meer en steeds beter kennen. Dan ontdek je
dat God te vertrouwen is, dat Hij je nooit verlaat en dat je veilig bent bij Hem. Zo groeit je vertrouwen op

x

God nog verder en leer je God steeds beter kennen.

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

Samen doen
Speel het spel krantenmeppertje. Gebruik niet je eigen

naam, maar bedenk een naam voor jezelf. Een van jullie

gaat in het midden staan. Dat is de krantenmepper. Hij/zij
krijgt een opgerolde krant. Vertel hoe jullie ‘heten’. Daarna

roept iemand uit de kring een naam. De krantenmepper
moet de speler met die naam zo snel mogelijk een (zachte)
mep met de krant geven, vóórdat diegene een andere naam

geroepen heeft. Als dit lukt, dan krijgt degene die gemept
werd de krant en mag hij/zij de plek in het midden overne-

men. Doe dit een paar rondes. Was het moeilijk om elkaars
namen te onthouden? Hebben jullie tips voor elkaar hoe je
namen beter kunt onthouden?

Weetje
De eerste mens bij wie we in de Bijbel lezen hoe ze haar naam

kreeg, was Eva (Genesis 3:20). Ze kreeg die naam van haar
man Adam en het betekent ‘leven’.
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שם
Uitspraak: Sjeem
Betekenis: naam

Dag

3

Wat zegt een naam?

In Nederland geven ouders hun kinderen meestal een naam die ze mooi vinden. Soms geven ze extra

namen, bijvoorbeeld om te vernoemen naar familieleden. In de Bijbel krijgen mensen vaak een naam
vanwege zijn betekenis.

n

e
el nam

Hoeve

je
d kun
o
G
n
va
in
n die
e
m
e
o
opn
an?
el sta
b
ij
B
de

Samen lezen
1 Samuel 1:20-22
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--------------------------------------------------------------------

Samen zoeken

De geboorte van de profeet Samuel was bijzonder. Zijn moeder Hanna kon lange tijd geen kinderen krijgen.
Ze ging met haar verdriet naar God en smeekte Hem of ze een kind mocht krijgen. Dat gebed verhoorde
God. Hanna kreeg een zoon en gaf hem de naam ‘Samuel’. Dat betekent: ‘gehoord door God’. De naam die

Samuel kreeg, was zijn leven lang een herinnering aan hoe God het gebed van Hanna verhoorde. Niet alleen
voor hemzelf, maar ook voor de mensen om hem heen.

In de Bijbel kregen mensen vaker een naam met een bepaalde betekenis. Soms zei deze iets over wat er

gebeurde rond de geboorte of over degene die geboren werd. Soms wilden ouders met de naam iets benadrukken. De naam Izak betekent ‘hij lacht’. Abraham en Sara hadden lang op een kind gewacht en waren
heel erg blij en gelukkig met zijn geboorte. De kinderen van de profeet Hosea kregen heel aparte namen in

opdracht van God, omdat God daarmee iets duidelijk wilde maken aan zijn volk. Koning Salomo kreeg van
God de bijnaam Jedidjah. Dat betekent ‘geliefd door de heere.
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Ook de namen van God in de Bijbel hebben een bijzondere betekenis. Een paar van die namen gaan we nog

ontdekken in de komende dagen. Ze zeggen iets over wie God is. Door zijn namen laat God zich kennen.
Het is mooi als je weet wat zo’n naam betekent. Zodat het net zo is als bij Samuel, dat Gods namen je er

x

steeds weer aan herinneren wie God eigenlijk is.

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

אדם

Samen doen
Zoek op wat jullie namen

Uitspraak: Aadaam
Betekenis: Mens

betekenen. Wat vind je van
die betekenis?

Weetje
De woorden voor man en vrouw in de Bijbel lijken heel erg op elkaar.
Het woord voor man is ‘ish’ en dat voor vrouw is ‘isha’. God schiep de
vrouw vanuit de man. De overeenkomst tussen deze twee woorden
laat zien dat ze bij elkaar horen.
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Dag

4

Familie zijn

In onze tijd gaat er veel anders dan in de tijd van de Bijbel. Om God beter te begrijpen, helpt het om
meer te weten over hoe de mensen in die tijd leefden.
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Samen lezen
Deuteronomium 6:4-9

Waarom?

x

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

Samen zoeken

Een familie is iets bijzonders. Je hoort bij elkaar. Je bent met elkaar verbonden. Misschien herken je bepaalde

familietrekjes bij elkaar of lijken jullie op elkaar. Je bent niet alleen verbonden met je vader, je moeder en

broers of zussen, maar ook met de generaties daarvoor. Je opa’s en oma’s en de mensen daar weer voor.
Misschien woon jij niet bij je biologische vader en je moeder, maar bij pleeg- of adoptieouders. Of heb je
een stiefouder en misschien wel stiefbroers en -zussen. Families kunnen heel verschillend zijn. Niet alleen

in hoe ze zijn samengesteld, maar ook in hoe ze met elkaar omgaan. Ze zien elkaar heel vaak of juist weinig,
de ene familie is heel druk, of heel vrolijk, terwijl andere families weer heel rustig zijn. In elke familie zijn
mooie momenten, maar ook moeilijke. Overal zijn er dingen waar je blij mee bent en dingen waar je niet zo
blij mee bent.

Families speelden in de tijd van de Bijbel een heel belangrijke rol. Vaak woonden familieleden bij elkaar in
de buurt: opa’s, oma’s, ooms, tantes, neven en nichten. Bij de familie hoorden ook de dienstmeisjes en de
knechten. Ze zorgden voor elkaar, werkten samen en leefden samen. Je hoorde in het volk Israël niet alleen
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bij een familie, je hoorde ook bij een van de twaalf stammen. Elke stam was genoemd naar een van de twaalf
zonen van Jakob. Je wist precies van welke stamvader je een afstammeling was.

God heeft bedoeld dat families voor elkaar zouden zorgen. Als iemand arm was, moest de familie hem

helpen. Als een kind zijn ouders verloor, nam de familie de zorg voor het kind over. Maar het belangrijkste

is dat ouderen de jongere familieleden moesten leren wie God is. Omdat ze zo dicht bij elkaar leefden, was

dat niet af en toe een gesprekje, maar er was veel aandacht voor. Waar ze ook kwamen en wat ze ook deden,
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bij alles dachten ze aan God en spraken ze over God. Hun hart was er vol van.

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

Samen doen
Maak met elkaar een stamboom

בית

van jullie familie. Hoe ver kunnen

jullie teruggaan? Wat weet je van

alle familieleden? Hang de stamboom ergens op waar je hem nog
een tijdje kunt bekijken.

Uitspraak: Beet
Betekenis: Huis

Weetje
In de Bijbel staan twee verschillende geslachtsregisters (stambomen) van Jezus. In Mattheüs 1:1-17 lees je Zijn familielijn
via Jozef en in Lucas 3:23-38 die via Maria.
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