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- De schepping van de wereld: Genesis 1:1-2:4 13
- Kaïn doodt Abel: Genesis 4:1-16 17
- Noach en de grote overstroming: Genesis 6:5-9:17 19
- De toren van Babel: Genesis 11:1-9 24
- Abram gaat op reis: Genesis 12:1-9 25
- Abraham en Sara krijgen een zoon: Genesis 21:1-7 36
- Isaak en Rebekka: Genesis 24 39
- Jakob en Esau: Genesis 25:19-34 44
- Jakob krijgt een droom: Genesis 28:10-22 49
- Jakob trouwt met Lea en Rachel: Genesis 29:14-28 50
- Jakob vecht met een onbekende: Genesis 32:23-33 57
- Jozef en zijn broers: Genesis 37-50 63
- Mozes in het rieten mandje: Exodus 2:1-10 86
- De brandende doornstruik: Exodus 3:1-10 87
- De tien straffen in Egypte: Exodus 7:14-11:10 93
- De tien belangrijke regels: Exodus 20:1-17 112
- Het volk vereert een stier: Exodus 32:1-10 131
- Bileam en de pratende ezelin: Numeri 22:22-35 234
- Jericho wordt veroverd: Jozua 6 320
- Het verhaal van Ruth: Ruth 1-4 393
- De kleine Samuel in de tempel: 1 Samuel 3:1-14 403
- David wordt gekozen als koning: 1 Samuel 16:1-13 423
- David en Goliat: 1 Samuel 17 424
- David slaapt met Batseba: 2 Samuel 11 462
- Elia en de profeten van Baäl: 1 Koningen 18:20-40 530
- Het verhaal van Ester: Ester 1-10 743
- Een wolf speelt met een lammetje: Jesaja 11:1-10 1151
- Daniël in de leeuwenkuil: Daniël 6:1-25 1425
- Het verhaal van Jona: Jona 1-4 1471

Waar staat 
dat verhaal?

Dat verhaal van
David en Goliat,
waar kun je dat 

eigenlijk vinden? 
Of van Mozes in het

rieten mandje? 
Op deze bladzijden
kun je van bekende

verhalen uit het
Oude Testament 

opzoeken waar ze in
de Bijbel staan. 

Oude Testament
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‘Hé, wat ligt daar?’ Mark wijst. In het
gras achter het bankje waar ze altijd af-
spreken, glinstert iets in de zon. ‘Het
lijkt wel een zonnepaneel,’ zegt Joanna.
Nieuwsgierig loopt Lucie ernaartoe. Ze
pakt het op. ‘’t Is een mobieltje,’ roept
ze. ‘Van wie zou dat zijn?’ vraagt Thijs.
‘Geen idee,’ zegt Lucie. ‘Misschien staat
het erin,’ zegt Mark. Met z’n vieren bui-
gen ze zich over het toestel. Er klinkt
een piepje. ‘Een bericht,’ ziet Lucie. In
het scherm staat: ‘Je hebt mij gevon-

den. Doe mee aan de WeQueeste. Het
zal niet altijd
makkelijk zijn.
In je eentje
lukt het
niet. En
halver-
wege
stoppen
is er
niet bij.’ 

Mensen geloven in God. 
Maar gelooft God 

ook in mensen?

Vier kinderen vinden een mobieltje. Ze krijgen 
geheimzinnige opdrachten en gaan samen op zoek. 

Plaats in de Bijbel
Genesis 9:8-17

Thema
Belofte, afspraken

Thijs Lucie Joanna Mark
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‘Een queeste,’ roept Mark enthousiast. 
‘Dat doen we!’ 
‘Wat is een queeste?’ vraagt Thijs. 
‘Een soort zoektocht,’ legt Mark uit.
‘Doen?’ ‘Maar… we weten niet van wie
het is,’ aarzelt Lucie. ‘Spannend toch?’
zegt Joanna. Ze steekt haar hand uit.
‘Eén voor allen…’ zegt ze. ‘Allen voor
één,’ zeggen de anderen, terwijl ze la-
chend hun hand op de hare leggen. 
Op dat moment klinkt opnieuw het
piepje. ‘Beloofd is beloofd,’ zien ze 
in het scherm. ‘Lees Genesis 9:8-17.’ To do

Aan wie heb jij iets beloofd? Lukt
het je om je aan die belofte te
houden? Denk de volgende keer
dat je de regenboog ziet niet al-
leen aan de belofte van God, maar
ook aan je eigen belofte.

Noach overleeft met iedereen in
de ark de vernietiging van het
stijgende water. Als zij weer op
de aardbodem staan, doet God
een belofte die voor altijd geldt.
En als teken van zijn belofte 
zet hij een boog 
in de wolken. 

Andere bijbelteksten: Gods belofte aan Abraham, Genesis 15 (p. 28) •
Mozes herinnert God aan zijn belofte, Exodus 32:11-14 (p. 131).

Opdracht: 
Lees Genesis 9:8-17 (p. 22)

1. Aan wie doet God een 
belofte?

2. Tot wanneer duurt Gods
belofte?

3. Noteer de letter op
het mobieltje. 

G
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‘Pak ’m dan!’ Een lange jongen
houdt een rugtas in de lucht. Een
meisje springt om hem te pakken.
‘Geef terug!’ huilt ze. Maar ze kan er
niet bij. De jongen gooit de rugzak naar
zijn vriend. ‘Akelige pestkoppen,’
bromt Joanna, die net met haar vrien-
den komt aanlopen. Er klinkt een
piepje. ‘Een bericht!’ roept Lucie. ‘Het
heeft vast met onze zoektocht te
maken.’ ‘Wat moeten we doen?’ vraagt
Mark. ‘Au!’ roept het meisje. De lange

jongen trekt aan haar
paardenstaart. ‘We moeten

haar helpen,’
zegt Thijs.
‘Maar onze
opdracht…,’
zegt Mark.
‘Dit kan toch
niet?’ zegt
Thijs. Hij loopt naar de lange jongen
toe. ‘Durf je wel?’ vraagt hij. De anderen
staan al naast hem. Joanna springt.
Voordat de jongen doorheeft wat er ge-
beurt, heeft ze zijn pet al in haar han-
den. ‘Gooi hier maar mee,’ zegt ze.

Vier kinderen vinden een mobieltje. Ze krijgen 
geheimzinnige opdrachten en gaan samen op zoek. 

Ziet God het 
als iemand 

gepest 
wordt? 

Plaats in de Bijbel
Genesis 37:4-25 

Thema
Uitlachen, pesten
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Verbluft kijkt de jongen hen aan. De
rugzak, die zijn vriend naar hem terug-
gooit, valt op de grond. Het meisje rent
ermee weg. 
‘Alsjeblieft,’ zegt Joanna, terwijl ze hem
de pet teruggeeft. ‘De volgende keer
gooien wij ermee.’ Weer klinkt een
piepje. ‘Missie geslaagd,’ lezen ze op het
mobieltje. ‘Wat was de opdracht?’
vraagt Lucie verbaasd. Op het scherm
komt: ‘Lees Genesis 37:4-25.’ 

To do
Zie jij dat iemand gepest wordt?
Of pest je zelf weleens iemand?
Hoe zorg jij dat het stopt? Zeg er
iets van of vertel het aan iemand
die kan helpen. En bedenk: samen
sta je sterk! 

Andere bijbelteksten: Sara en Hagar, Genesis 16 (p. 29) of Genesis
21:1-21 (p. 36) •  Hanna en Peninna, 1 Samuel  1:1-11 (p. 399) • Stefanus
krijgt tegenstanders, Handelingen 6:8-15 (p. 1727).

Opdracht: 
Lees Genesis 37:4-25 (p. 63)

1. Wie wordt gepest in deze tekst?

2. Wat is het gevolg van het pesten?

3. Noteer de letter op het
mobieltje. 

O

Jozef is zichtbaar de lieveling 
van zijn vader. Hij vertelt van zijn
dromen waarin iedereen voor
hem moet buigen. Zijn broers
hebben een grote hekel aan Jozef
en aan zijn verhalen. Als ze de
kans krijgen om van hem af te
komen… Maar niet alle broers
denken daar hetzelfde over. 
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‘Stil,’ zegt Thijs.
Hij luistert. Ze
zijn door een
bericht het bos

in gestuurd.
‘Horen jullie dat

ook?’ Er klinkt ge-
ritsel. ‘Misschien is het

wel een wild zwijn,’ bedenkt Mark.
Lucie gilt. Ze rukt aan een tak. ‘Waar?
Waar?’ roept ze. ‘Wat doe je nou?’ zegt
Thijs boos. ‘We moeten ons toch verde-

digen!’ zegt
Lucie. De tak
kraakt door-
midden. 
‘Punt 1,’ zegt
Thijs, ‘Mark maakt een geintje. Punt 2:
Als er een wild zwijn zou zijn, is hij
banger voor jou dan jij voor hem.’ Hij
trekt de tak uit de handen van Lucie.
‘En punt 3: het hele bos ligt vol met tak-
ken. Waarom moet jij dan zo nodig een
boom slopen?’ ‘Rustig,’ zegt Joanna.

Vier kinderen vinden een
mobieltje. Ze krijgen 

geheimzinnige opdrachten
en gaan samen op zoek. 

Ik geloof dat God 
wil dat ik zuinig ben 
op de aarde Plaats in de Bijbel

Exodus 23:10-19

Thema
Verantwoordelijk-
heid, milieu, leven
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To do
Zoek een rustig plekje in de na-
tuur en kijk om je heen. Wat zie je,
hoor je, voel je, ruik je? Wat doet
de natuur met jou? 
Onderhoud een tijdje een tuin.
Wat moet je dan allemaal doen?
[Tip: Je kunt ook ergens in een bos
of park een eigen ‘tuintje’
maken!]

Mozes
geeft de 
regels van
God door aan het volk. Ook voor
de natuur zijn er regels. Als je je
daaraan houdt, geeft de aarde
voldoende voedsel voor alle be-
woners.

Andere bijbelteksten: Scheppingsverhaal, Genesis 1:1-2:4 (p. 13) • De
mensen in de tuin van Eden, Genesis 2:5-25 (p. 14) • De grond moet
rust krijgen, Leviticus 25:1-13 (p. 189) • De Heer is machtig, Psalm 8 
(p. 838) • Gods nieuwe wereld binnengaan, Hebreeën 4:1-4 (p. 1911).

Opdracht: 
Lees Exodus 23 (p. 117)

1. Waarom moet je de aarde
af en toe met rust laten?

2. Voor wie wordt het oogst-
feest gevierd? Wat wordt
daardoor duidelijk ge-
maakt? 

3. Noteer de letter op
het mobieltje. 

‘Kijk liever om je heen. Het is
prachtig hier.’ Ze zijn stil. Net als
het bos. De bomen filteren de zon-
nestralen. Hier en daar dwarrelt
een herfstblad naar beneden.
‘Sorry,’ zegt Lucie zacht. ‘Dat moet
je niet tegen mij zeggen,’ zegt
Thijs. Lucie kijkt hem verwonderd
aan. Dan klinkt een piepje. ‘Lees
Exodus 23,’ staat op het scherm. 

D
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