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WEEK VAN HET LEVEN 2021 

Bijbelstudies voor gezinnen, in aansluiting op de podcasts van de RMU 
(citaten komen uit de desbetreffende podcast) 

 

Podcast 1: De vroedvrouwen Sifra en Pua 
BIJBEL 
Exodus 1:9-22 
 
BESPREKEN 
Peuters en kleuters 

- Waar woont het volk van Israël (vers 8)? 
- Is het daar fijn (vers 13-14)? 
- Wat moet er gebeuren als er een jongen geboren wordt (vers 16)? 
- Doen Sifra en Pua dat (vers 17)? 
 
Basisschoolkinderen 
- Hoe zouden we het beroep van Sifra en Pua nu noemen (vers 15)? 
- Hoe doen deze vrouwen hun werk (vers 17a)? Wat betekent dat voor ons? 
- Waarom luisteren ze niet naar de opdracht van de farao? 
- Welke zegen krijgen ze daarom van God (vers 20)?  

- Wat betekent dat voor ons als we gehoorzaam zijn aan Gods geboden? 
- Wie zou er nooit geboren kunnen worden als inderdaad alle jongens gedood zouden 
worden? Wie zie je dus achter de farao aan het werk? 
- Hoe vecht satan in onze tijd tegen het leven? Wat betekent dat voor ons? 
 

Jongeren en volwassenen 
- ‘Het gaat in dit gedeelte over de strijd tussen goed en kwaad en de strijd op leven en dood’. 
Leg eens uit! 
- Waarom is het zinloos om te strijden tegen de levende God? Hoe zie je dat in het leven van 
Farao? 
- God zorgt voor het leven door handen van opvoeders en verzorgers/professionals heen. 
Wat betekent dit voor jou? 
- Matthew Henry zegt bij dit Bijbelgedeelte: ‘Godsvrucht en vroomheid zijn zeer bevorderlijk 
aan uitwendige voorspoed’. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor hoe wij ons werk 
doen? 
- ‘Dwars door alles heen regeert God’. Wat betekent dit perspectief voor jouw leven en 
werk?  
 
BEZIG 
1. Bedenk hoe je aan deze Week van het Leven wil bijdragen! Waar wil je voor bidden? Wat 
wil je doen? Wat kun je doen? Kijk voor mogelijkheden eens op 
https://www.schreeuwomleven.nl/doe-mee/ 
2. Doe mee aan / Leef mee met de Mars voor het Leven op D.V. zaterdag 13 november! 
3. Wie wil je in deze Week van het Leven bemoedigen en waarom? Schrijf een kaartje!  

Hieronder vind je voor kinderen een aantal meeleefkaarten om in deze Week van het Leven 
te kleuren en te versturen. Helemaal zelf een kaart maken, is natuurlijk ook een mooie 
bezigheid! 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.rmu.nu/
https://www.schreeuwomleven.nl/doe-mee/
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Podcast 2: Ruth 
 
BIJBEL 
Ruth 1:7b-19a 
 
BESPREKEN 
Peuters en kleuters 
- Wie gaat er uit Moab op reis naar Israël? 
- Wie gaan er met haar mee op reis? 
- Wie gaat er bij de grens terug?  
- Wie komt met Naomi in Bethlehem aan? 
 
Basisschoolkinderen 
- Hoe komt het dat Ruth niet terug gaat (vers 16-17)? 
- ‘Ruth kiest voor een onzekere toekomst’. Wat betekent dat? Wie zorgt er voor haar (Ruth 
2:12)? 
- Wat/Wie is het Kompas voor Ruths leven? Wat betekent dat voor ons? 
 
Jongeren en volwassenen 
- ‘Kies de weg die je het dichtst bij God brengt’. Hoe weet je welke weg dat is? 
- De lijfspreuk van Elisabeth Elliot was: ‘Do the next thing – Doe het volgende’. Wat betekent 
dat? Wat betekent dat voor jou? 
- Wat kun je van Ruth leren in deze Week van het Leven? 
 
BEZIG 
1. Leer met elkaar de geloofsbelijdenis van Ruth uit je hoofd: Ruth 
1 vers 16b. Een hulpmiddel om deze Bijbeltekst uit je hoofd te 
leren, vind je hieronder. 
 
2. Ruth schuilt onder Gods vleugels (Ruth 2:12). Je kunt met elkaar 

een kip met kuikens knutselen (foto). Het werkblad hiervoor vind 
je op https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bescherming-3-
schuilen-3-12-jaar/ 
De vleugels zijn gemaakt van handen. Dat verwijst naar het 
vouwen van de handen om zo je leven in Gods handen te leggen. 
 
3. Ruth heeft ondanks haar eigen verdriet oog voor anderen. Wat kun jij in deze Week van 
het Leven doen voor mensen uit de buurt of uit de kerk? Een paar ideeën om je op gang te 
helpen: 
- Bak koekjes. ‘Volhoudkoekjes’ voor mensen die in de zorg werken of ander moeilijk werk 

doen. ‘Sterktekoekjes’ voor mensen die het moeilijk hebben. Of bedenk iets anders wat 
passend is. Schrijf er een bemoedigend kaartje bij. 
- Bak je liever geen koekjes? Dan kun je vast iets anders bedenken waarmee je iemand uit de 
buurt of uit de kerk blij maakt. Kaarten en tekeningen blijven altijd leuk, maar je kunt deze 
keer ook een bladwijzer maken. Je vindt een begin daarvoor op de volgende bladzijde. 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.rmu.nu/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bescherming-3-schuilen-3-12-jaar/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bescherming-3-schuilen-3-12-jaar/
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Ruth 1 vers 16b 
Uw volk is mijn volk 

  

 

  
ga met een hand 

langs je gezicht tot 
je schouder (lang 

haar) 

wijs naar 
anderen 

doe twee 
handen op 

elkaar 

wijs naar 
jezelf 

wijs naar anderen 

 

en uw God mijn God 

& 
    

richt je vinger 
op 

ga met een 
hand langs je 
gezicht tot je 
schouder (lang 
haar) 

wijs naar 
boven 

wijs naar 
jezelf 

wijs naar boven 

 

Werkwijze: 
- Kleur de bladwijzer 
hiernaast en versier hem 

verder zoals je wilt 
- Knip de bladwijzer uit 
- Plastificeer of lamineer 
de bladwijzer 
- Maak een gaatje in het 

rondje en doe daar een 
lintje doorheen 
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.rmu.nu/
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Podcast 3: Esther 
 
BIJBEL 
Esther 2:8-9 en 12-17 
 
BESPREKEN 
Peuters en kleuters 
- Wie worden er naar het paleis van koning Ahasveros gebracht (vers 8)? 
- Waarom gebeurt dat?  
- Hoe heet één van die meisjes? 
- Wat weet je over haar? 
 
Basisschoolkinderen 
- Hoe lang duurt de schoonheidsbehandeling die Esther krijgt (vers 12)? 
- Wat staat er over Esther in vers 9? Wat leert je dat? 
- Er wordt weleens gezegd: ‘Echte schoonheid zit van binnen’. Hoe zie je dat bij Esther? 
 
Jongeren en volwassenen 
- In de podcast worden een aantal Bijbelse denklijnen gegeven rond de zorg voor het 
lichaam. Kun je ze samenvatten: wat zegt de Bijbel over ons lichaam? 
- Wat zeggen deze Bijbelse denklijnen over make-up en schoonheidsbehandelingen? 
- Het lichaam is bedoeld als tempel van de Heilige Geest. Wat betekent dat? 
- In de podcast werden de volgende vragen aan je gesteld. Welke antwoorden geef je en wat 
betekent dat concreet voor je leven? 
 - Heb je voldoende rust in je lichaam en gedachten? 

- Welke gedachten laat je toe in je hoofd (Filippenzen 4:8)? 
- Hoe is het met de balans tussen werk en privé? 
- Hoe ga je om met voeding en beweging? 
- Heb je er weleens over nagedacht hoe je God kunt verheerlijken met je lichaam en 
met je werken en niet jezelf? 

- Voel jij je fit om klaar te staan voor het werk dat / de 
mensen die God zomaar op je pad kan brengen? 

 
BEZIG 
1. Zing Psalm 139 vers 7, 8 of 9. 

 

2. Voor kinderen vind je hieronder een kleurplaat bij Psalm 139 

vers 14a. 

 
3. Kijk in deze Week van het Leven met je kinderen eens terug 
op hun geboorte. Zoek zijn of haar geboortekaartje op en foto’s 

uit die periode en sta stil bij Psalm 119:73 of Psalm 139:14-16: 
Ik ben wonderlijk door de Heere gemaakt – als een 

borduurwerk. Handvatten voor dit gesprek en suggesties voor 
verwerking vind je hier: 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-139-wonderlijk-
gemaakt/ 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.rmu.nu/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-139-wonderlijk-gemaakt/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-139-wonderlijk-gemaakt/


© www.bijbelsopvoeden.nl en www.rmu.nu  

 

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.rmu.nu/


© www.bijbelsopvoeden.nl en www.rmu.nu  

 

Podcast 4: Stefanus 

 
BIJBEL 
Handelingen 7:54-60 
 
BESPREKEN 
Peuters en kleuters 
- Wie zijn er zo boos (vers 54 – vergelijk Handelingen 6:12)? 

- Op wie zijn ze boos? 
- Waarom? Is dat goed? 
 
Basisschoolkinderen 
- Wat valt jou op aan deze verzen? 
- Op Wie lijkt Stefanus? Waarom? 
- Stefanus straalde liefde tot God uit in zijn leven. Hoe kun je in deze tijd merken dat iemand 
de Heere liefheeft en dient? 
- Stefanus wist heel veel van de Bijbel. ‘Het is nodig om dagelijks te lezen in de Bijbel, om te 
luisteren naar Gods stem’. Waarom is dat belangrijk? Doe jij dat ook? 
 
Jongeren en volwassenen 
- Voel jij je als christen alleen staan of onbegrepen op je werk of in je studie? Welke 
moeilijkheden ervaar je? Hoe ga je daarmee om? Wat leert de Bijbelse geschiedenis van 
Stefanus je? 
- Toen Chris Stoffer in de Tweede Kamer begon, gaf Roel Bisschop hem het volgende advies: 
‘Werk alsof het van jou afhangt en geef het ’s avonds weer terug in de handen van God’. Wat 
vind je van dit advies? 
- ‘Het leven is vol van teleurstellingen en niet uitgekomen verwachtingen’. Ervaar je dat ook? 
Wat leert ons dat? 
- ‘Het gaat er niet om wat we in het leven bereiken. Het gaat ten diepste om de vraag naar 
de eer van God’. Hoe kun je Gods eer bedoelen in je leven? 
 
BEZIG 
1. Welke mensen op eenzame posten of moeilijke werkplekken ga je vandaag in je gebed 
meenemen? 
 
2. Print of handletter Handelingen 7 vers 60 en hang het op. Wat kun je dus bidden voor 
mensen die het jou moeilijk maken op je werk of studie of waar dan ook? 
 
3. ‘Laat je dagelijks inspireren door het Woord. De duivel wil dat je het Woord d icht laat en 
probeert scheiding te maken tussen jou en God’. Als het je niet lukt om dagelijks Gods 
Woord te lezen, zoek dan nu naar een manier om dit wel dagelijks te doen.  
 
4. Voor kinderen vind je hieronder een kleurplaat van Stefanus  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.rmu.nu/
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Kleurplaat Stefanus 
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Podcast 5: Stefanus 
 
BIJBEL 
1 Petrus 1:13-21 
 
BESPREKEN 
Peuters en kleuters 
- Waarmee heeft de Heere Jezus betaald voor de zonden (vers 18-19)? 
- Hoe leef je als je weet dat de Heere Jezus voor je zonden betaald heeft (vers 14, 16, 17)? 
 
Basisschoolkinderen 
- Waarom wilde de Heere Jezus niet in leven blijven, maar koos Hij ervoor om te sterven? 
- ‘Alleen door Jezus dood, kunnen dode zondaren echt leven’. Wat betekent dit? 
- Jezus’ dood heeft ook betekenis voor het leven van elke dag. Wat betekent: ‘wandelen met 
God’? Hoe ziet je leven eruit als je wandelt met God (vers 14, 16, 17)? 
 
Jongeren en volwassenen 
- Wat heeft Jezus te maken met de waarde van het leven?  
- ‘Juist wie beseft niet door zilver of goud, geld of goed verlost te zijn , maar door het 
kostbare bloed van Christus, beseft de waarde van het leven’. Ben je het eens met deze 
stelling? 
- ‘Gelovigen zijn bevrijd uit een leven van nutteloosheid en zinloosheid tot een leven van 
grote betekenis’ (HSV-Studiebijbel). Wat betekent dit voor (jo)uw leven? 
- Hoe kun je in de praktijk van alledag leven of werken tot eer van God? 
- Hoe blijkt de waarde van het leven in (jo)uw dagelijkse werk? Hoe is (jo)uw beroep een 
goddelijk beroep? Hoe maakt dit besef je werk anders?  
- Wat is de plaats van het gebed in (jo)uw werk en leven? 
 
BEZIG 
1. Zoek alle coupletten op van het lied ‘Neem mijn leven, laat het HEER’ toegewijd zijn aan 

Uw eer’. Zing het en hang het ter herinnering op! 
 
2. Net als in bovenstaand lied roept Paulus in Romeinen 6 vers 13-19 op om je ledematen in 
dienst van God te gebruiken. Lees deze verzen met kinderen en maak ze concreet met 
behulp van een trekpop. Zo’n trekpop kun je zelf met ze maken (een werkbeschrijving vind je 
hieronder). Maak met behulp van de trekpop concreet wat je doet wanneer je ledematen in 
dienst zijn van de HEERE en hoe je leeft als je ledematen in dienst zijn van de duivel.  

- Kleur het hoofd, het lijf, de armen en benen en knip ze uit (je kunt ze ook verven of met stof 
beplakken).  
- Bevestig de armen en benen met splitpennen aan het lijf (op de open rondjes)  
- Rijg aan de achterkant een draad tussen de armen (op de gesloten rondjes)  
- Rijg aan de achterkant een draad tussen de benen (op de gesloten rondjes)  
- Knip een draad zo lang als de trekpop. Knoop deze draad aan de draad tussen de armen. Maak deze 
draad ook vast aan de draad tussen de benen. Rijg een kraal onderaan de draad. Als je aan deze draad 
trekt, gaan de armen en benen heen en weer. 

  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
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NEEM MIJN LEVEN, LAAT HET HEER’ TOEGEWIJD ZIJN AAN UW EER!  
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