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Eenheid 
BIJBELROOSTER OVER DE EENHEID VAN CHRISTENEN 

-met vragen voor jonge en oudere kinderen- 
 

Week 1: Jezus’ gebed om eenheid 

Maandag: God is Eén 

Lees Johannes 17 vers 1-5 
Jonge kinderen: Wie bidt er (vers 1)? Tot Wie bidt Hij? Over welke twee Personen gaat het in 
deze verzen? 
Oudere kinderen: Dit hoofdstuk wordt weleens ‘het hogepriesterlijke gebed’ genoemd. Wat 
betekent dat? God is Eén in drie Personen (zie kanttekening 7 bij vers 3) – leg dat eens uit!  
Wat is nodig voor mensen (vers 3)? Hoe kunnen mensen God kennen? 
 
Dinsdag: De Kerk is één 
Lees Johannes 17 vers 6-11 

Jonge kinderen: Voor wie bidt de Heere Jezus (vers 9)? Waar zijn zij (vers 11a)? 
Oudere kinderen: Wat heeft de Heere Jezus op aarde gedaan (vers 8a)? Wat hebben de 
gelovigen hiermee gedaan (vers 8b)? Wat vraagt de Heere Jezus voor hen aan Zijn Vader 
(vers 11b)? Waarom is dit gebed van de Heere Jezus nog steeds nodig? 
 

Woensdag: De wereld is één 
Lees Johannes 17 vers 13-19 
Jonge kinderen: Wat doet de wereld met de Kerk (vers 14)? Hoe komt dat (vers 16)? 
Oudere kinderen: Wat bidt de Heere Jezus voor de Kerk in de wereld (vers 15)? De Kerk moet 
niet uit de wereld, maar juist in de wereld: om wat te doen (vers 18)? Hoe kun jij dat doen? 

 
Donderdag: De gelovigen op aarde zijn één 
Lees Johannes 17 vers 20-23 
Jonge kinderen: Voor wie bidt de Heere Jezus ook (vers 20)? Wat betekent dat voor jou? 
Oudere kinderen: Wat vraagt de Heere Jezus aan Zijn Vader (vers 21a)? Waarom is die 
eenheid belangrijk (vers 21b)? Wat kun jij doen voor de eenheid van de kerk? 
 
Vrijdag: De gelovigen in de hemel zijn één 
Lees Johannes 17 vers 24-26 
Jonge kinderen: Wat wil de Heere Jezus graag (vers 24a)? Wat zullen ze daar zien (vers 24b)? 
Oudere kinderen: Wat is er nodig voor eenheid (vers 26)? Wie geeft die liefde? Hoe kun jij 
liefde laten merken aan christenen? Hoe komt het dat de liefde hier op aarde vaak nog zo 
gebrekkig is? Hoe is dat in de hemel? 
 

Week 2: Paulus’ opdracht tot eenheid 
Maandag: Christus is Eén 
Lees 1 Korinthe 1 vers 4-13 
Jonge kinderen: Wie schrijft deze brief? Aan wie? 
Oudere kinderen: Waar dankt Paulus de Heere voor (vers 4-5)? Waar bidt hij voor (vers 10)? 

Wat is er aan de hand in de gemeente van Korinthe (vers 11-12)? Waarom is dat niet goed 
(vers 13)? Wat betekent dit Bijbelgedeelte voor ons? 
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Dinsdag: De gemeente is één 
Lees Romeinen 12 vers 9-21 
Jonge kinderen: Wat is de band die mensen aan de Heere en elkaar verbindt (vers 9)? 
Oudere kinderen: Paulus laat eigenlijk van vers tot vers horen hoe je in de gemeente één 
kunt zijn. Kies een paar verzen uit en praat er met elkaar over wat ze voor jou/jullie 
betekenen! 

 
Woensdag: Gemeenteleden zijn verschillend 
Lees Romeinen 14 vers 1-12 
Jonge kinderen: Welke verschillen tussen gemeenteleden kun jij noemen?  
Oudere kinderen: Eén zijn is niet: hetzelfde zijn. Hoe hoor je dat in deze verzen? Welk 
verschil tussen kerkmensen vind jij op dit moment lastig? Hoe moet je niet omgaan met 
verschillen tussen mensen (vers 1)? En hoe ook niet (vers 4)? Hoe kun je wel omgaan met 
verschillen tussen mensen (vers 5b)? Wat helpt ook om te bedenken (vers 8 en 12)? 
 
Donderdag: Het geloof is één 
Lees Romeinen 14:13-23 
Jonge kinderen: Waar gaat het om in het koninkrijk van God (vers 17)? 
Oudere kinderen: Waar moeten gemeenteleden dus op gericht zijn (vers 19)? Hoe kunnen ze 
dat doen? In vers 20a zegt Paulus eigenlijk: laat de verschillen tussen mensen er niet voor 
zorgen dat je het belangrijkste uit het oog verliest. Hoe kun je dit vertalen naar deze tijd? 
Wat is jouw antwoord op de vraag in vers 22a? 
 
Vrijdag: De eer aan God is één 
Lees Romeinen 15:1-7 
Jonge kinderen: Wat zegt Paulus over omgaan met je naaste (vers 1)? 
Oudere kinderen: Wat leert het leven van de Heere Jezus ons over omgaan met elkaar (vers 
3 en 7)? Misschien vind je bepaalde dingen in deze tijd moeilijk – welke raad geeft Paulus 
(vers 4)? Wat vraagt hij van kerkmensen (vers 5b)? Waarom is dat belangrijk (vers 6)?  
Wat heb je deze weken geleerd over eenheid onder christenen? 

 
 
 
Extra: 
- Je vindt bij dit Bijbelrooster een gezinsmoment (thuis) of objectles (kerk en school) om over 
‘eenheid onder christenen’ met kinderen door te praten (met Bijbelstudie bij Efeze 4 en 
verwerkingsideeën): www.bijbelsopvoeden.nl/product/eenheid-en-verbinding 
- Je vindt ook een gezinsmoment over eensgezindheid (met Bijbelstudie bij Filippenzen 2 en 
verwerkingsideeën): www.bijbelsopvoeden.nl/product/eenheid-harten-smelten 
- Je kunt bij dit thema de volgende Bijbelteksten met elkaar leren: Romeinen 12 vers 16a, 2 
Korinthe 13 vers 11 (www.bijbelsopvoeden.nl/product/2korinthe1311-leren ), Filippenzen 2 
vers 2 of 1 Petrus 3 vers 8. 
- Je vindt ook een kleurplaat: www.bijbelsopvoeden.nl/product/2Korinthe1311-kleuren 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/eenheid-en-verbinding
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/eenheid-harten-smelten
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/2korinthe1311-leren
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/2Korinthe1311-kleuren

