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De opzet van dit gezinsboek
Wat is jouw verlangen voor het leven van je kinderen? Persoonlijk hoop ik
vooral dat onze zoontjes altijd op God zullen vertrouwen, ook als ze later
volwassen zijn. Dat is het belangrijkste wat ik hun wil leren in het leven:
welke dingen er ook op hun pad komen, God is te vertrouwen! Ik ben God
dan ook dankbaar voor de unieke positie die we als ouder(s) hebben. Niemand heeft zo veel ruimte en mogelijkheden om onze kinderen te beïnvloeden als wij. Ons voorbeeld, onze woorden en onze daden vormen de basis
voor hun leven – en geloofsleven. In Psalm 78 staat dat verlangen prachtig
verwoord:
Wij willen het onze kinderen niet onthouden,
wij zullen aan het komend geslacht vertellen
van de wonderen die hij heeft gedaan.
Dan zouden zij op God vertrouwen,
Gods grote daden niet vergeten
en zich richten naar zijn geboden. (Psalm 78:4,7)
De Bijbel op tafel is een praktisch hulpmiddel om invulling te geven aan de
geloofsopvoeding thuis. Dit gezinsdagboek bevat zowel bekende als minder
bekende bijbelverhalen. Bij deze bijbelverhalen wordt steeds een praktische
toepassing voor vandaag gegeven.
De verhalen hebben een aantal bijzondere kenmerken:
1. Aansluiting bij kerkelijk jaar
De Bijbel op tafel bevat voldoende verhalen om er elke week drie à vier te
lezen. De verhalen volgen het kerkelijk jaar, zodat in december de verhalen
rondom Kerst aan de beurt komen en in het voorjaar Pasen en Pinksteren. Je
kunt op elk moment in het jaar met dit dagboek beginnen. De verhalen zijn
verdeeld in vier perioden:
- Van de schepping tot aan de geboorte van Jezus: verhalen voor in het najaar.
- Van Kerst naar Pasen: verhalen voor de eerste maanden van het jaar.
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- Van Pasen naar Pinksteren: verhalen voor de periode tussen deze twee
feesten.
- De eerste gemeenten: verhalen voor in de zomermaanden.
Zo volg je in een jaar tijd de hele Bijbel, van Genesis tot en met Openbaring.
2. Makkelijk te begrijpen
In een gezin heb je te maken met kinderen van verschillende leeftijden.
Daarom worden moeilijke begrippen en namen zo veel mogelijk vermeden
of uitgelegd, zodat ook jongere kinderen het verhaal goed kunnen volgen.
3. Korte, complete verhalen
De verhalen in dit boek zijn geschreven om na het avondeten voor te lezen.
De verhalen zijn daarom bewust kort gehouden, zodat kinderen na het eten
en bijbellezen op tijd naar bed, sport of club kunnen. Ieder verhaal vormt
een afgerond geheel.
4. Meer dan de gewone verhalen
Sommige kinderen zijn van jongs af aan vertrouwd gemaakt met de bijbelse geschiedenissen. Voor hen bieden de meeste kinderbijbels geen verrassingen meer. Daarom zijn in dit gezinsdagboek ook minder bekende verhalen uit de Bijbel opgenomen. Tegelijkertijd is de Bijbel – ook een kinderbijbel
– geen gewoon voorleesboek dat je na één keer lezen weglegt; Gods Geest
kan iedere keer nieuwe dingen naar voren brengen in de verhalen. Door bekende bijbelverhalen te herhalen, vormen ze een stevig fundament waarop
kinderen kunnen terugvallen in hun leven.
5. Wat doe je met de moeilijke verhalen?
Sommige verhalen uit de Bijbel kunnen hard overkomen. Zo sterft de priester Uzza omdat hij – tegen Gods regels in – de ark aanraakt. Vreselijk! Zulke
verhalen roepen vragen op. En maken deze verhalen de kinderen niet onnodig bang voor God, terwijl Hij toch ook een God van liefde is? Wat moet
je met zulke verhalen? Sommige mensen pleiten ervoor deze verhalen weg
te laten. Toch komen in dit gezinsdagboek een paar van deze verhalen voor.
Waarom?
De algemene toon van dit boek is positief en gericht op Gods liefde voor
mensen. God verlangt ernaar om te zegenen! Toch is God geen ‘knuffelbeer’
of een ‘goeiige Sinterklaas’ in wie je vrijblijvend kunt geloven of niet. Met
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dit boek willen we kinderen een eerlijk beeld geven van wie God is, zonder
ze bang te maken. De Bijbel laat zien dat God heilig is en anders dan mensen. Alleen al om die reden verdient Hij ontzag. Natuurlijk is ontzag niet
hetzelfde als angst, maar er is wel een connectie tussen die twee.
Een andere reden om deze verhalen tóch op te nemen, is dat jonge kinderen
ze – veel gemakkelijker dan volwassenen – ‘gewoon aannemen’. Voor jonge
kinderen is bijvoorbeeld een onderwerp als de dood veel minder beladen
dan voor volwassenen. Zij hebben er vaak geen moeite mee deze dingen te
benoemen. Voor oudere kinderen zullen deze verhalen misschien wel vragen oproepen, maar zij zijn al beter in staat deze vragen onder woorden te
brengen en erover van gedachten te wisselen. Deze verhalen zouden voor
hen juist een aanleiding kunnen zijn om er verder over in gesprek te gaan,
thuis met hun ouders of op school met hun juf of meester.
Natuurlijk staat het je vrij om bij het voorlezen van de verhalen sommige
zinnen weg te laten. Zulke keuzes maak je altijd bij het voorlezen van verhalen; je stemt af op je kinderen en op hun reacties.
6. Praktisch
Een uniek kenmerk van dit gezinsdagboek is de praktische toepassing van
de bijbelverhalen. Het blijven geen verhalen uit een ver verleden, maar er
wordt een directe link gelegd naar het leven van de kinderen vandaag. Zo
leren zij niet alleen iets over God, maar ook over welke rol Hij vandaag in
hun leven wil spelen.
7. Gebed
Ieder verhaal in dit boek eindigt met een gebed. Dit gebed sluit aan bij het
verhaal en herhaalt de toepassing. Zo leren kinderen om een relatie met
hun hemelse Vader aan te gaan en heel concreet met Hem in gesprek te
gaan. Het gebed kan door de ouders worden voorgelezen, maar vaak vinden
kinderen het erg leuk om dat te mogen doen. Het gebed kan ook als basis
dienen voor een eigen gebed door het aan te vullen met eigen gebedsonderwerpen.
8. Doorpraten
De avondmaaltijd is bij uitstek het moment van de dag om als gezin bij
te praten over de dag. Dit gezinsdagboek haakt daarbij aan. Ieder verhaal
heeft een blokje ‘Doorpraten’ met een aantal vragen bij het bijbelverhaal en
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de praktische toepassing daarvan in het leven van alledag. Natuurlijk zijn
ook andere (of meer) vragen mogelijk, maar de aangeboden vragen helpen
om het gesprek op gang te brengen en het verhaal nog dichter bij de kinderen te brengen.
Reacties zijn welkom!
Wil je reageren op de verhalen in dit boek of je ervaringen ermee delen?
Mail naar info@optimataal.nl. Ik zie ernaar uit!
Joyce de Jongh
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Van de schepping tot aan de geboorte van Jezus

In dit deel lees je verhalen uit het Oude Testament. In het begin schiep God
de hemel, zee en aarde, en alles wat daar leefde. Ook de mensen maakte
Hij. Hij hield van hen en wilde graag dat zij ook van Hem hielden en Hem
vertrouwden. Maar de mensen waren ongehoorzaam en trokken zich niet
veel van God aan. Dat deed God verdriet, want nu was de vriendschap tussen God en de mensen verbroken. God stuurde boodschappers, mannen en
vrouwen die wel op Hem bleven vertrouwen, naar zijn volk om ze te vertellen dat Hij wilde dat ze weer naar Hem gingen luisteren. Soms hielp dat
even, maar steeds gingen de mensen toch weer verkeerde dingen doen.
Daarom bedacht God een plan. Hij stuurde zijn Zoon, Jezus, naar de aarde
om ervoor te zorgen dat het weer goed kwam tussen Hem en de mensen.

1. Hoe alles begon
Dit verhaal kun je nalezen in Genesis 1
Wat zie je als je je ogen dichtdoet? Niks, natuurlijk! Maar als jij je ogen
opendoet, is alles er gewoon. Je huis, de tafel, de bomen in de straat, de
sloot met vissen … en jijzelf natuurlijk. Maar er was een tijd dat er écht niks
was. Dat het net zo donker was als met je ogen dicht. Er was helemaal niks,
ook geen licht. Geen mens, geen dier. Geen lekkere luchtjes om te ruiken,
geen geluiden om te horen. Niks. Alleen God was er. Hij had geen begin,
want Hij was er altijd al. Hij zal er ook altijd zijn.
Toen bedacht God: Ik ga mensen maken die op Mij lijken. Maar eerst maak
Ik een mooie plek voor hen om te wonen. Daar mogen zij dan samen met
Mij voor zorgen.
Zo begon de wereld. Eerst zei God: ‘Er moet licht komen.’ Toen was er licht.
Daarna zei God: ‘Er moet land en zee komen, en lucht met een zon en een
maan en heel veel sterren. En er moeten dieren komen in het water en in de
lucht en op het land. En natuurlijk planten en bomen om van te eten.’ Het
werd dag en nacht, en weer dag; zo maakte God ook de tijd.
Steeds als God iets zei, gebeurde het. Dat kun jij niet, hè! Zeg bijvoorbeeld
eens: ‘Er moet nú een ijsje voor mijn neus staan!’ Zie je al wat? Nee! Maar
als God iets zegt, dan gebeurt het wel. Zo bijzonder is God.
Kan God dan toveren? Nou, dat is het niet. God heeft een speciale kracht
die niemand anders in de wereld heeft, alleen God. Hij is veel sterker dan de
stoerste superheld. Hij is ook veel slimmer en liever. Hij is helemaal anders!
Heilig, noemen ze dat.
Iedere dag maakte God iets nieuws. Vanuit het niets maakte Hij alles. Op
de zesde dag maakte Hij het allerbijzonderste: een man en een vrouw, de
allereerste mensen. Adam en Eva heetten zij. Zij mochten voor altijd wonen
in Gods mooie wereld. God had allemaal plannen om hen heel gelukkig te
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maken. Maar eerst ging God een dagje niks doen, en samen met de mensen
genieten van al het mooie dat Hij had gemaakt. En van al die mooie dingen
genieten ook wij vandaag nog steeds!

Gebed
Here God, bedankt voor de mooie wereld. Dat we kunnen ruiken en proeven en horen en zien. Dat is best heel bijzonder. Wilt
U ons helpen om goed voor de wereld en voor elkaar te zorgen,
ook bij het spelen, want alles en iedereen is een wonder van U.
In Jezus’ naam, amen.
Gebe

Doorpraten
 Waarom is God anders dan mensen? Wat is er bijzonder aan God?
l God heeft niet alleen mooie dingen gemaakt, maar ook heerlijke geurtjes,
lekker eten en vriendschap. En stel je eens voor dat God geen kleuren zou
hebben gemaakt, hoe zou alles om je heen er dan uitzien? Of als er geen
zwaartekracht was en alles zou zomaar in de lucht zweven? Gelukkig
heeft God ons heel veel dingen gegeven om te kunnen genieten van het
leven. Noem eens een paar voorbeelden die jij zelf bijzonder vindt. Als je
helemaal niets meer kunt bedenken, kijk dan eens in de spiegel. Ook jij
bent een wonder!
l
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2. God heeft een plan
Dit verhaal kun je nalezen in Genesis 2
Het is een mooie dag. Adam en Eva wandelen in de tuin die God voor hen
heeft gemaakt. Die tuin is misschien wel zo groot als een hele stad! Van de
bomen kun je zomaar het zoetste fruit plukken. Bontgekleurde vogels zweven
door de lucht. En kijk daar, dat geel-zwart gestreepte dier. Een tijger! Die is
helemaal niet gevaarlijk. Je kunt hem zó aaien of een stukje op zijn rug rijden.
Adam en Eva genieten van de mooie tuin die God heeft gemaakt.
En God is nog meer van plan. Adam en Eva mogen Hem helpen om ook de
rest van de wereld zo mooi te maken. Samen met Hem mogen ze de baas
zijn over de hele wereld. Dat plan heeft God nog steeds met de mensen.
Samen met God mogen wij voor de wereld zorgen.
In de tuin heeft God ook twee bijzondere bomen geplant. De ene boom is
de boom van het leven. Als je daarvan eet, zul je voor altijd blijven leven. De
andere boom is de boom van kennis van goed en kwaad. Als je daarvan eet,
dan … Brr, Adam en Eva rillen als ze denken aan wat God heeft gezegd. Als
ze daarvan eten, zullen ze doodgaan. Ze weten niet precies wat dat is, doodgaan. Er is in de hele wereld nog nooit iemand doodgegaan, geen mens of
dier.
Maar ze horen aan Gods stem dat het iets heel ergs is.
Door die boom kunnen Adam en Eva laten merken dat ze van God houden.
Als jij veel van iemand houdt, wil je dat toch ook laten merken? Daarom
maak je voor Vader- of Moederdag een verrassing of een mooie tekening. Zo
kunnen Adam en Eva laten merken dat ze van God houden door naar Hem
te luisteren en niet van die boom eten. Maar als ze eigenwijs zijn en toch
van die boom eten, dan is dat een teken dat ze God niet vertrouwen. En als
je iemand niet vertrouwt, kun je ook niet van hem of haar houden.
Maar daar denken Adam en Eva helemaal niet aan. Ze houden gewoon van
God en iedere avond wandelen ze samen met Hem door de tuin. Wat zijn ze
gelukkig!
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Gebed
Vader in de hemel, bedankt dat U de wereld hebt gemaakt. Wij
mogen samen met U voor de wereld zorgen. Wilt U ons helpen
om onze rommeltjes netjes weg te gooien, en niet zomaar op
straat? De wereld is uw cadeau voor ons. Bedankt daarvoor. In
Jezus’ naam, amen.

Doorpraten
 Samen met God mogen we voor zijn mooie wereld zorgen.  Wat vind je
daarvan?
l Op welke manieren zou jij dat kunnen doen, alleen of  samen met anderen?
l Waarom zou God het belangrijk vinden dat wij goed voor de wereld zorgen?
l
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