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Je hebt het nieuwe Bijbelstudieboekje in handen 
dat werd geschreven voor de deelnemers van de Koers-vakanties in 2017. 
Het samen zoeken in de Bijbel en het vragen naar de wil van de Heere en 

naar Zijn spreken in het leven, maakt een wezenlijk onderdeel uit van 
deze vakanties van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

Deze Bijbelstudies zijn geschikt voor elke groep die samen de Bijbel 
wil bestuderen en kunnen gebruikt worden op school, 

voor verenigingen of andere groepen.

‘WAAROM 
EN HOE 

BIJBELSTUDIE 
DOEN?’



De Bijbelstudies in dit boekje maken gebruik 
van de methode die ontwikkeld is in het 
project Filippus – samen Bijbellezen. Ze 
nodigen uit om samen de Bijbel te lezen en 
biddend te vragen naar Gods spreken hierin. 

• Bijbel is uitgangspunt
• Christus centraal
• Door de Heilige Geest
• Op het gebed

Allereerst staat het Woord centraal. We nemen 
de letterlijke Bijbeltekst als uitgangspunt. Via 
drie ‘brillen’ ga je naar de tekst kijken.

 Wat staat er? – Deze vragen gaan 
over de tekst. Je begint met begrijpen 
wat er staat.

 Wat betekent het? – In de tweede 
stap ga je een beeld vormen van wat 
er gebeurt in de Bijbelse situatie. 
Wat betekent dit voor de mensen van 
toen? 

 Wat is de boodschap voor jou? 
– De derde soort vragen zijn de 
toepassingsvragen. Ze richten zich 
op jou. Wat heeft de Heere door dit 
gedeelte tot jou te zeggen? 

De opzet geeft gelegenheid om in te zoomen 
op enkele verzen van een hoofdstuk uit de 

Bijbel en daardoor dieper in te gaan op de 
tekst. Daarom is elke Bijbelstudie opgedeeld 
in een aantal blokjes. Om een Bijbelstudie in 
te korten kan bijvoorbeeld gekozen worden 
om het eerste of laatste blokje weg te laten.  

De Bijbelstudies zijn geschreven vanuit 
het verlangen om een gesprek op gang te 
brengen over een Bijbelgedeelte. Wezenlijk 
hierbij zijn het spreken van de Heere 
door Zijn Woord en de noodzaak om de 
Heere Jezus te leren kennen als Borg en 
Zaligmaker. Dit vanuit de overtuiging dat 
de Heilige Geest wil werken waar de Bijbel 
open gaat.
 
Er zijn ongetwijfeld ook andere vragen te 
bedenken. Doe dit als Bijbelstudieleider 
gerust. Dat helpt je, en de groep, om 
een nog beter beeld te krijgen van het 
Bijbelgedeelte. 

Wat blijft is de afhankelijkheid van de Heere 
bij het openen van Zijn Woord. Biddende 
voorbereiding blijft onmisbaar. Alleen dan 
mogen we een zegen verwachten over het 
Woord dat open gaat. 

Van harte Gods zegen toegewenst bij de 
 Bijbelstudies.





Jij bent nu op kamp! Hopelijk heb je het al goed naar je zin en is het gezellig op 
kamp. Je hebt het boekje van de Bijbelstudies in je handen. Dit boekje is voor jou. 

Dit jaar denken we op kinderkamp met elkaar na over het thema ‘Hier spreekt God’ 
In deze bijzondere tijd spreekt de Heere ook met een ernstig en besmettelijk virus. 
Luisteren we naar Zijn stem en wat heeft het jou te zeggen? Je zult ook je vragen 

hebben. We zullen met deze Bijbelstudies proberen te luisteren naar naar Zijn 
spreken. Wat lees je over Hem in de Bijbel, Zijn eigen Woord? In het boekje vind 

je vier Bijbelstudies,met geschiedenissen uit het Oude- en Nieuwe Testament. De 
Bijbelstudies passen bij de verhalen die op kamp worden verteld. Je gaat de vragen 

van de Bijbelstudie bespreken in je groepje. Ook kun je de kleurplaten kleuren en is er 
natuurlijk de Bijbelse puzzel!

We wensen je een fijne vakantieweek toe. 
Ook wensen we je de zegen van de Heere!

DAG VAKANTIEGANGER,



1. Wat lees je in deze tekst over de 
HEERE? Onderstreep het.

2. Wat lees je allemaal over de 
braambos?

3. Wat lees je in de tekst over Mozes? 
 Zet er een * bij.

4. De HEERE spreekt tot Mozes. Kun je 
nog meer momenten noemen waarbij 
de Heere tot Mozes sprak?

5. Mozes verbergt zijn aangezicht als de 
HEERE tot hem spreekt. Wat zou de 
reden zijn dat Mozes dit doet?

6. Mozes staat op heilig land. Leg eens 
uit wat dit met de HEERE heeft te 
maken?

7. Mozes wordt door de HEERE 
geroepen. Mozes antwoord de 
HEERE. Wordt jij ook door de 
HEERE geroepen? Hoe? Wat is jouw 
antwoord?

De Heere is heilig. Hoe laat 
jij dit merken als...
8. Je over de HEERE spreekt?
9. Je tot Hem bidt?
10. Je in de kerk bent?
11. Je op school bent?
12. Je met je vrienden of vriendinnen 

speelt?

  VRAGEN EXODUS 3:1-5 

Bijbelstudie 1-12

1 En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn 
schoonvader, den priester in Midian; en hij 
leidde de kudde achter de woestijn, en hij 
kwam aan den berg Gods, aan Horeb.

2  En de Engel des HEEREN verscheen hem in een 
vuurvlam uit het midden van een braambos; en 
hij zag, en ziet, het braambos brandde in het 
vuur, en het braambos werd niet verteerd.

3  En Mozes zeide: Ik zal mij nu daarheen 
wenden, en bezien dat grote gezicht, waarom 
het braambos niet verbrandt.

4  Toen de HEERE zag, dat hij zich daarheen 
wendde, om te bezien, zo riep God tot hem uit 
het midden van het braambos, en zeide: Mozes, 
Mozes! En hij zeide: Zie, hier ben ik!

5  En Hij zeide: Nader hier niet toe; trek uw 
schoenen uit van uw voeten; want de plaats, 
waarop gij staat, is heilig land.

6  Hij zeide voorts: Ik ben de God uws vaders, de 
God van Abraham, de God van Izak en de God 
van Jakob. En Mozes verborg zijn aangezicht, 
want hij vreesde God aan te zien.

De heiligheid en naam van de Heere, 
ontmoeting met Mozes.



13 Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik kom 
tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De God 
uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden; 
en zij mij zeggen: Hoe is Zijn naam? Wat zal ik 
tot hen zeggen?

14  En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, DIE IK 
ZIJN ZAL. Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de 
kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij 
tot ulieden gezonden.

15  Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult 
gij tot de kinderen Israëls zeggen: De HEERE, 
de God uwer vaderen, de God van Abraham, 
de God van Izak, en de God van Jakob, heeft 
mij tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam 
eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van 
geslacht tot geslacht.

1. Welke namen lees je over de HEERE 
in dit stukje? Onderstreep alle 
namen.

2. Welke naam geeft de HEERE zichzelf 
in het bijzonder?

3. Een naam van de HEERE vertelt 
altijd iets over Hem. Welke namen 
ken je nog meer van de HEERE? 

4. Wat vertellen de genoemde namen 
over de HEERE? Bespreek er drie in 
je groepje.

5. Denk na over de naam: ‘IK ZAL ZIJN 
DIE IK ZIJN ZAL’. Wat zou deze 
naam betekenen of uitleggen? 

6. Wat belooft de HEERE aan jou met 
de naam ‘IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN 
ZAL’? Wat merk jij hiervan in jouw 
leven?

  VRAGEN EXODUS 3: 13-15 

Wat staat er? Wat betekent het? Wat is de boodschap voor jou?



1. Wat lees je in deze tekst (vers 17-24) 
over de jongste zoon? Streep alles 
aan wat je kunt vinden.

2. Wat vindt de jongen van zichzelf? 
Hoe komt dat?

3. Wat leer je van deze jongen?
4. Wat lees je in deze tekst (vers 17-24) 

over de vader? Streep alles aan wat 
je kunt vinden.

5. Wat voor soort man is de vader? 
Waarom vind je dat?

6. Wat betekent ‘Met innerlijke 
ontferming bewogen’? 

7. Wat leer je hier van de vader over de 
Heere?

  VRAGEN LUKAS 15:17-24 

De gelijkenis van de verloren zoon. 
Eigenschappen van de Vader.

Bijbelstudie 2-12

17  En tot zichzelven gekomen zijnde, zeide hij: Hoe vele huurlingen 
mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger!

18  Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: 
Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u;

19  En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak 
mij als een van uw huurlingen.

20  En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van 
hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming 
bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.

21  En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den 
Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te 
worden.

22 Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Brengt hier voor het 
beste kleed, en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn 
hand, en schoenen aan de voeten;

23 En brengt het gemeste kalf, en slacht het; en laat ons eten en 
vrolijk zijn.

24 Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en 
hij was verloren, en is gevonden! En zij begonnen vrolijk te zijn.

1. Lees HC zondag 9, vraag 26. Wat 
lees je hier over de Heere als Vader?

2. Welk stukje uit het antwoord van 
vraag 26 past heel goed bij deze 
gelijkenis over de verloren zoon en 
de Vader?

3. Wat betekent de Heere voor jou? 

  VRAGEN CATHECHISMUS: 

 ZONDAG 9 VRAAG 26 

26  Wat gelooft gij met deze woorden: Ik geloof in God den 
Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde?

 Dat de eeuwige Vader van onzen Heere Jezus Christus, die hemel 
en aarde, met al wat er in is, uit niet geschapen heeft , die ook 
door zijn eeuwigen raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt 
en regeert, om zijns Zoons Christus’ wil mijn God en mijn Vader 
is; op welken ik alzo vertrouw, dat ik niet twijfel, of Hij zal mij 
met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al 
het kwaad, dat Hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste 
keren; dewijl Hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook 
doen wil als een getrouw Vader.



Wat staat er? Wat betekent het? Wat is de boodschap voor jou?

1. Wat lees je in deze tekst (vers 25-32) 
over de oudste zoon? Streep alles 
aan wat je kunt vinden.

2. Klopt het dat de oudste zoon niets 
heeft gekregen? Lees Lukas 15:12. 
En de jongste van hen zeide tot 
den vader: Vader, geef mij het deel 
des goeds, dat mij toekomt. En hij 
deelde hun het goed.(Lukas 15:12)

3. Wat voor soort mensen bedoelt de 
Heere Jezus met de oudste zoon?

4. Als je moet kiezen: ben jij dan zoals 
de oudste of de jongste zoon? 

5. Wat lees je in dit gedeelte (vers 25-
32) over de vader? Zet een  bij alles 
wat de vader doet of zegt.

6. Wat is de reactie van de vader op de 
boosheid van de oudste zoon?

7. Wat vind jij van deze reactie van de 
vader op zijn oudste zoon?

8. Wat leer je door deze reacties van de 
vader over de Heere in dit stukje?

  VRAGEN LUKAS 15:25-32 25  En zijn oudste zoon was in het veld; en als hij 
kwam, en het huis genaakte, hoorde hij het 
gezang en het gerei,

26  En tot zich geroepen hebbende een van de 
knechten, vraagde, wat dat mocht zijn.

27  En deze zeide tot hem: Uw broeder is gekomen, 
en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, 
omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft.

28  Maar hij werd toornig, en wilde niet ingaan. Zo 
ging dan zijn vader uit, en bad hem.

29  Doch hij, antwoordende, zeide tot den vader: 
Zie, ik dien u nu zo vele jaren, en heb nooit uw 
gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een 
bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden 
mocht vrolijk zijn.

30  Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw 
goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt 
gij hem het gemeste kalf geslacht.

31  En hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij, 
en al het mijne is uwe.

32  Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn; want 
deze uw broeder was dood, en is weder levend 
geworden; en hij was verloren, en is gevonden.



De doop van de Heere Jezus. 
Eigenschappen van de Heilige Geest.

Bijbelstudie 3-12

1. Welke namen worden er in deze 
twee verzen gebruikt voor de Heere? 
Onderstreep alle namen.

2. Hoe heb je de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest gehoord in het 
Bijbelverhaal van vandaag?

  VRAGEN JOH 5:6-7 6  Deze is het, Die gekomen is door water en 
bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het 
water alleen, maar door het water en het bloed. 
En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de 
waarheid is.

7  Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de 
Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze 
Drie zijn Een.

De Heere is een bijzondere, heilige, almachtige God. De Heere is één God. Toch kennen wij 
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Samen zijn zij één Heere, één God. 

1. Wat lees je in dit stuk over de Heere Jezus? Streep 
alles aan wat je over Hem leest.

2. In vers 17 lees je iets over de stem uit de hemel. Van 
wie zou die stem zijn? Wat zegt de stem?

3. Wat lees je in dit gedeelte over de Heilige Geest? Zet 
er een  bij.

4. De Heilige Geest komt in de gedaante van een duif. 
Ken je andere gebeurtenissen in de Bijbel waar de 
duif in voorkomt? Welke?

5. Ken je nog andere gedeelten uit de Bijbel waarin de 
Heilige Geest wordt  genoemd? Welke?

6. De Heilige Geest heeft de gedaante van een duif 
gekozen. Wat is de betekenis van een duif in de 
Bijbel?

  VRAGEN MATTH. 3:13-17 13  Toen kwam Jezus van Galilea 
naar de Jordaan, tot Johannes, 
om van hem gedoopt te 
worden.

14  Doch Johannes weigerde Hem 
zeer, zeggende: Mij is nodig van 
U gedoopt te worden, en komt 
Gij tot mij?

15  Maar Jezus, antwoordende, 
zeide tot hem: Laat nu af; 
want aldus betaamt ons alle 
gerechtigheid te vervullen. 
Toen liet hij van Hem af.



7. Lees vers 17. Wat zou het betekenen dat de Vader een 
welbehagen heeft in Zijn Zoon?

De Heere Jezus bad nadat Hij werd gedoopt. Dat staat 
in Lukas 3:21. Andere mensen vertelden hun zonden aan 
de Heere bij hun doop. Misschien ben jij ook gedoopt, of 
wordt er wel eens een doopdienst gehouden in de kerk. 
8. Waar kun jij dan om bidden?
9. Welke zonde zou jij moeten vertellen aan de Heere? 

16  En Jezus, gedoopt zijnde, is 
terstond opgeklommen uit 
het water; en ziet, de hemelen 
werden Hem geopend, en 
hij zag den Geest Gods 
nederdalen, gelijk een duive, en 
op Hem komen.

17  En ziet, een stem uit de 
hemelen, zeggende: Deze is 
Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in 
Denwelken Ik Mijn welbehagen 
heb!

53 Wat gelooft gij van den Heiligen Geest?
 Eerstelijk, dat Hij te zamen met den Vader en 

den Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten 
andere, dat Hij ook mij gegeven is , opdat Hij 
mij door een waar geloof Christus en al zijn 
weldaden deelachtig make , mij trooste , en bij 
mij eeuwiglijk blijve.

1. Lees HC Zondag 20, vraag en 
antwoord 53. Welk gedeelte van 
het antwoord vind jij passen bij 
dit Bijbelgedeelte over de Heilige 
Geest? Onderstreep het. Kun je 
vertellen waarom?  

2. Lees opnieuw het antwoord van 
HC vraag 53, zondag 20. Welke vier 
dingen lees je wat de  Heilige Geest 
doet in het leven van Gods kinderen? 
Zijn er dingen bij die jij zelf ook 
herkent? Welke?

3. De Heere spreekt uit de hemel over 
Zijn eigen Zoon. Als de Heere over 
jou zou spreken, wat zou de Heere 
dan over jou zeggen?

  VRAGEN CATHECHISMUS: 

 ZONDAG 20 VRAAG 53 

Wat staat er? Wat betekent het? Wat is de boodschap voor jou?



Bijbelstudie 4-12

De tollenaar Levi wordt geroepen. 
Werk van de Heere Jezus.

1. Wat lees je over Levi? Onderstreep alles.
2. Levi is een tollenaar. Wat weet je van tollenaren in de 

tijd van de Bijbel?
3. Hoe zou het leven van Levi veranderd zijn, nadat Jezus 

hem riep?
4. De Heere Jezus vraagt ook jou om Hem te volgen. Wat 

betekent dit voor jou?
5. Waarom zouden de farizeeën en schriftgeleerden deze 

vraag stellen? 
6. Wat is murmureren?
7. Hoe noemt de Heere Jezus de farizeeën en 

schriftgeleerden in vers 32? Wat betekent dit?
8. Voel jij je ook wel eens een rechtvaardige? Noem eens 

een voorbeeld?
9. Kunnen mensen echt rechtvaardig zijn?
10. Lees Lukas 18:9. Wat wordt hier over de farizeeën 

gezegd?
11. Welke waarschuwing geeft de Heere Jezus hier aan jou?
12. Wat lees je in dit stukje over de Heere Jezus? Zet er een 

 bij.
13. Wie waren er ook, samen met Jezus, bij Levi aan het 

eten? Hoe noemt Jezus hen in vers 32?
14. Wat betekent: een grote schare?
15. Waarom zouden deze mensen wel graag naar de Heere 

Jezus willen luisteren?
16. Wat is het werk van de Heere Jezus hier op de aarde? 

(vers 32)
17. Voel jij je ook wel eens een zondaar? Wil je er wat over 

vertellen?
18. Wat leer je hier over de Heere Jezus en je zondige hart?

  VRAGEN LUKAS 5:27-32 27 En na dezen ging Hij uit, en 
zag een tollenaar, met name 
Levi, zitten in het tolhuis, en 
zeide tot hem: Volg Mij.

28  En hij, alles verlatende, stond 
op en volgde Hem.

29  En Levi richtte Hem een groten 
maaltijd aan, in zijn huis; en 
er was een grote schare van 
tollenaren, en van anderen, die 
met hen aanzaten.

30  En hun Schriftgeleerden en de 
Farizeën murmureerden tegen 
Zijn discipelen, zeggende: 
Waarom eet en drinkt gij met 
tollenaren en zondaren?

31  En Jezus, antwoordende, 
zeide tot hen: Die gezond zijn, 
hebben den medicijnmeester 
niet van node, maar die ziek 
zijn.

32  Ik ben niet gekomen om te 
roepen rechtvaardigen, maar 
zondaren tot bekering.

Wat staat er? Wat betekent het? Wat is de boodschap voor jou?



G Z J B N L E V I T I C U S Z

E X O D U S Z E L E I N A D Z
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N Z N M I S E I Z E Z O O Z L

M I C H A P J A Z A Z J S Z K

PUZZEL
In onderstaand vierkant zitten de namen verborgen van 33 bijbelboeken uit het 

Oude Testament. Er zijn er 36. De vraag is nu: Welke 3 ontbreken? 



Bijbelstudies-12



Aantekeningen

Colofon

Deze Bijbelstudies over “Hier spreekt God” maken deel uit van de reeks Schatgraven in de Bijbel. 
In de Bijbelstudies is gebruik gemaakt van de methode die ontwikkeld is in het project Filippus – samen 
Bijbellezen. 
De Bijbelstudies zijn, onder redactie van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, geschreven door 
vrijwilligers van de commissie Koers-vakanties en zijn gebruikt voor de Koers-vakanties van 2020.
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