
 

 

Het evangelie voor iedereen 

 

 
 

 
Lege borden…. 

Bekijk het filmpje van de Bijbelmaaltijd. 

➢ Waar zou jouw plek zijn aan tafel? 

➢ Wat is er nodig om iedereen een Bijbel te geven in zijn eigen taal? 

Samen zingen 
Roept uit aan alle stranden 
 
Roept uit aan alle stranden, 
Verbreidt van oord tot oord, 
Verkondigt allen landen 
Het Evangeliewoord! 
  
Roept uit den Heer der Heeren, 
Als aller volk’ren vriend! 
De volken moeten leren 
Wat tot hun vrede dient. 

Psalm 87 : 3 en 4 
 
De Filistijn, de Tyriër, de Moren, 
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 
Van Sion zal het blijde nageslacht 
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren". 
 
God zal ze Zelf bevestigen en schragen, 
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
En doen den naam van Sions kind'ren dragen. 
 

Naam: …………………………………………………… 

Een huis zonder Bijbel  

is een schip zonder roer 

 

Wilhelmus á Brakel  
(Leefde van 1635 – 1711) 

 

➢ Waarom heeft een schip 

een roer nodig? 

 

➢ Waarom heeft een huis  

een Bijbel nodig? 

 

➢ Hoeveel Bijbels zijn er bij 

jou in huis?    ……………… 

 

Help mee voor mensen in Congo! 

In Congo (land in Afrika) worden veel verschillende talen gesproken.  

Wycliffe wil graag daar aan een nieuw vertaalproject starten. Het  

eerste Bijbelboek wordt het Johannesevangelie. Voor één taalgroep  

wordt dit het begin van een Bijbel in hun eigen taal.  

Als je met je club meedoet met de landelijke actie van de HHJO,  

help je ook mee om dit Bijbelvertaalwerk mogelijk te maken.  

 

➢ Hoe gaan jullie geld bij elkaar verzamelen? 

 

Ik ga geld ophalen door ……………………………………………………………………………………….. 
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https://www.youtube.com/watch?v=fwTt4K_aAL0


 

Bijbelstudie 
1. De Heere Jezus heeft een opdracht voor Zijn discipelen.  

Lees en bespreek met elkaar Markus 16:15 en 16. 

 

• Waar…?    Naar wie…?    Wat…?  

• Vul in:  Dít is evangelie:………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Lees vers 16.  Waarom is het geloof in de Heere Jezus levensbelangrijk? 

• Wat is geloven? 

• In de tekst gaat het over geloven en niet geloven. Bij welke groep hoor jij? 

 

 

2. Lees Johannes 17:3. Dit is een vers uit het gebed van de Heere Jezus tot Zijn Vader. 

 

• Hoe wordt ‘geloven’ in deze tekst uitgelegd? Zet een streep onder de woorden. 

• Wanneer ken jij God? 

 

3. Johannes vindt het heel belangrijk dat anderen de Heere Jezus leren kennen.  

Dat ze gaan zien dat Hij de Zaligmaker is, de beloofde Messias.  

Hij schrijft dit in zijn evangelie. Lees maar in Johannes 20:30 en 31. 

 

• Wat ontvang je als je gelooft? Onderstreep die woorden. 

Leg aan elkaar uit wat dit betekent. 

  

15. En Hij zeide tot hen:  

Gaat heen in de gehele wereld,  

predikt het evangelie aan alle creaturen. 

16. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden;  

maar wie niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.  

 

3. En dit is het eeuwige leven,  

dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God,  

en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.  

 

30. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid 

van Zijn discipelen gedaan,  

die niet zijn geschreven in dit boek. 

31. Maar deze zijn geschreven,  

opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God;  

en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam. 

 



 

Een Bijbeltekst in gebaren 
 

 

 

 

 

 

 

Bedenk gebaren bij deze tekst. Om het te onthouden kun je je gebaar tekenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaat heen  

gehele wereld  

predikt het evangelie  

aan alle creaturen  

Gaat heen in de gehele wereld,  

predikt het evangelie aan alle creaturen. 

 

Markus 16:15 

Groot nieuws! 

Het ‘Onze Vader’ is 

vertaald in de 

Kabwa-taal! 

Yusufu Meja kan 

lezen en leest het 

gebed voor aan zijn 

vrienden en familie. 

 

(Tanzania,  

land in Afrika) 

• Oefen de gebaren 

• Ga met z’n allen staan en zeg de 

tekst 3x op met gebaren erbij. 

• Lukt het daarna uit je hoofd? 

 

De woorden van God voor iedereen! 

Waarom vind jij dit belangrijk? Schrijf het in één zin op.  

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 


