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Gods hWoord
oudt stand
“Mieke, dit is de derde keer. Blijf straks maar even om
half vier.” Oei… daar schrikt Mieke van. Ze zat net zo
lekker met Laura te kletsen. Over het nieuwe paard
van haar buurmeisje, waar ze vanmiddag op mag…
Hè, komt dat even slecht uit!
De meester ziet haar boze gezicht. “Ja Mieke, je was al
twee keer gewaarschuwd. Drie keer is scheepsrecht,
dat weet je hè?” Ja, natuurlijk. Ze wist het wel, maar ze
dacht er gewoon niet aan.
In de Bijbel zegt de Heere: “Luister naar Mij. Bekeer je
tot Mij, dan zul je leven. Als je dat niet doet, moet Ik
je straffen.” De Heere zei het door de profeet Jeremia
tegen de mensen van Juda. En Hij zegt het door de
Bijbel tegen jou.
Natuurlijk, je weet het wel. Maar… denk je er ook aan?
De Heere doet wat Hij zegt!
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1. 
2. 
3. 
4. 

Weet je het nog?
Jeremia was
 profeet in het Tienstammenrijk
 profeet in het Tweestammenrijk

 		

6. 

Hij leefde in dezelfde tijd als
 Josia, Joahaz en Jojakim
 Hizkia, Manasse en Josia
Jeremia zei tegen de mensen, dat
 ze zich moest bekeren.
 het goed was zoals ze leefden.

5. 



Jeremia heeft tegen het volk gezegd, dat koning Nebukadnezar
 niet in de stad Jeruzalem zou komen.
 de stad Jeruzalem in zou nemen.

Het volk
 geloofde wat Jeremia zei.
 geloofde niet wat Jeremia zei.





Baruch moest alle woorden van de Heere
 aan het volk voorlezen.
 aan de koning en zijn knechten voorlezen.

7. 

 Het volk bekeerde zich, maar de koning en zijn knechten niet.
 Het volk bekeerde zich niet en de koning en zijn knechten ook niet.



Toen de koning het woord hoorde,
 kreeg hij berouw van zijn zonden.
 geloofde hij het niet, maar verbrandde de boekrol.



8. 
9. 

Baruch moest

 alle woorden nog een keer opschrijven.
 alle woorden van de vorige keer opschrijven en ook nog een
profetie over koning Jojakim.

woorden van de Heere
1O.  De
 zouden niet gebeuren.

 zouden vast en zeker gebeuren.

Illustratie: Ch. A. Hermine Müller
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Baruch
moest alle woorden op een rol schrijven.
a. Weet je nog meer geschiedenissen in de Bijbel waarin
het over een boekrol gaat?
b. I n de Bijbel staan veel namen. Eén is de belangrijkste.
Zoek in je psalmboekje maar eens op Psalm 40: 4.
Over welke naam gaat het hier?
Schrijf deze psalmregel in de boekrol.

jij en wat vind jij? Ben je het eens met
3. awat. Water doe
in de ballonnetjes staat?

b. Er is nog een leeg ballonnetje over. Schrijf daar zelf
eens iets in. Lees hem voor aan de anderen.
Ik bid of de Heere
Wat vinden zij ervan?
mij wil helpen de

Ik lees de
Bijbel zelf.

De Bijbel is
te moeilijk
voor mij.

Bijbel te lezen.

Ik denk liever niet aan
de straffen die in de
Bijbel staan.

Illustratie: Ch. A. Hermine Müller

2.

J eremia moest alle woorden van de Heere opschrijven.
a. Waarom wilde de Heere dat?
b. H
 ebben wij de woorden van de Heere ook nog?
Waarom?
c. Wie hebben onze Bijbel geschreven?
Noem eens een paar mensen.

De Bijbel is voor
de mensen die van
de Heere houden.
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P U ZZEL

Kleur deze plaat met viltstift of kleurpotlood. Hieronder zie je
welke kleuren je moet gebruiken. Er komt nu een plaatje uit dat
bij deze geschiedenis past.

O = geel
T = oranje
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X = rood
– = roze

S = bruin
> = zwart

b = blauw

