Gebedskalender
VakantieBijbelWeek 2019

'SchatRijk!'

Bid u/jij mee?
Deze gebedskalender is ontwikkelt door Hennie Buijs

SchatRijk!
SchatRijk! Wanneer ben je dat?
Daar gaan we in deze gebedskalender over nadenken.
Eerst gaan we zelf de schatten van en over God ontdekken.
We gaan kijken hoe rijk we zijn in God als we bij Zijn Koninkrijk
horen.
Dat willen we daarna doorgeven aan de kinderen.
Dit kunnen we niet uit onszelf. Daarom bidden we pleitend op
deze belofte:
Mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles
wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.
(Filippenzen 4:19)
Met God willen we de kinderen laten ontdekken wie God is en
wie Jezus is. Daarom gaan we op zoek naar de schatten die in
de Bijbel staan. Wie is God in de geschiedenis? Welke grote
dingen heeft Hij gedaan? Hoe mogen we genieten van alles
wat God geeft aan ons? Wat kunnen we hiervan leren voor ons
eigen leven? En wat is Gods grootste schat?
Door deze schatten leren de kinderen God (beter) kennen.
En daarom bidden we voor iedereen in onze woonplaats:
Dat zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht
mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God,
en van de Vader en van Christus,
in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis
verborgen zijn. (Kolossenzen 2:2b+3)

De dagthema's zijn ontleend aan de HGJB-map 'Schatrijk'.
Over elk dagthema denken we van te voren twee keer na a.d.h.v. bijbelteksten waar 'schat' of 'rijk' in
voorkomt.

8 dagen voor de VakantieBijbelWeek
God geeft schatten
Lezen: Psalm 104:1-25
Psalm 104: 24 Hoe groot zijn Uw werken, HEERE, U hebt alles met
wijsheid gemaakt, de aarde is vol van Uw rijkdommen.
Wat kun je in deze vakantietijd genieten van Gods schepping!
Misschien ga je wel op vakantie naar de bergen. Wat kun je
dan verwonderd zijn! God heeft de schitterende, machtige
bergen gemaakt. En die geweldige waterval. Hoe groot zijn Uw
werken, HEERE!
Plotseling, een steenbok. God gaf hem dit plekje op de bergen.
En hoor de vogels eens fluiten en God loven. HEERE, U hebt
alles met wijsheid gemaakt!
Maar ook bij de zee kun je zo van Gods schepping genieten.
God heeft alle dieren in de zee gemaakt. De dolfijnen,
walvissen en zeehonden. Maar Hij kent ook alle kleine visjes en
alles wat maar krioelt in de zee. De aarde is vol van Uw
rijkdommen!
Sta stil bij Gods schepping en verwonder je erover! Wees blij in
God en zing voor de HEERE, je hele leven lang. Deel dit met de
kinderen tijdens de VakantieBijbelWeek. Laat hen oog krijgen
voor Gods wonderlijke schepping om zo samen God te loven.
Loof de HEERE, mijn ziel! Halleluja!
Ontdek de schat
Als je naar Gods schepping kijkt, waar kun jij je dan diep over
verwonderen? Hoe kun je dit met de kinderen delen?
* Loof God voor Zijn schepping en Zijn almacht.
* Bid om wijsheid zodat wij de kinderen kunnen laten verwonderen over
God en Zijn schepping.
* Bid dat de kinderen zullen geloven dat God de aarde zo schitterend
heeft gemaakt en dat het niet uit een oerknal is ontstaan.

7 dagen voor de VakantieBijbelWeek
God geeft schatten
Lezen: Efeze 3:1-13
Efeze 3:8+9 Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade
gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de
onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en allen te
verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap
aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen
verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft
door Jezus Christus.
Volgende week mogen we weer het rijke Evangelie uitdelen.
De onnaspeurlijke rijkdom. We krijgen eerst de opdracht om zelf
te speuren naar Gods rijkdom. En wat blijkt? Die is onnaspeurlijk.
Niet na te speuren! Die is zo geweldig groot!
Paulus had de opdracht gekregen om ook de heidenen Gods
onnaspeurlijke rijkdom te laten ontdekken. Daarom mogen ook
wij nu in deze rijkdom delen. En zo willen we volgende week
ook juist de kinderen en hun ouders die nog (vrijwel) niets van
het geloof afweten het grote geheim laten ontdekken. We
willen hen leren wie Jezus is. Want wat een wonder dat God Zijn
Zoon naar de wereld gestuurd heeft. Wat een liefde dat Jezus
aan het kruis stierf voor onze zonden. Wat een genade dat we
door het geloof in Jezus zalig kunnen worden. Onnaspeurlijk!
God liet de schepping niet in de steek nadat Adam en Eva
gezondigd hadden. Nee, Hij zocht hen weer op. En als je in
Jezus Christus bent, dan ben je een nieuwe schepping.
Ontdek de schat
In dit Bijbelgedeelte gaat het drie keer over het geheimenis van
Christus (vers 3, 4 en 9). Wat houdt dat in?
* Dank dat God ons de genade geeft om het Evangelie door te vertellen.
* Bid dat er vele ongelovigen zullen komen aan wie we de onnaspeurlijke
rijkdom van Christus mogen vertellen.
* Bid om Gods Geest, zodat de kinderen Gods geheimenis ontdekken.

6 dagen voor de VakantieBijbelWeek
Zoeken naar schatten
Lezen: Spreuken 2:1-10
Spreuken 2:4+5 Als je het zoekt als zilver, het naspeurt als
verborgen schatten, dan zul je de vreze des HEEREN begrijpen,
de kennis van God vinden.
Een speurtocht… altijd weer spannend! Waar zul je uitkomen?
Waar zal de schat zijn? Ja, je moet er wel moeite voor doen om
de schat te vinden. Die ligt niet voor het oprapen. Je moet de
opdrachten goed doen. Je moet de pijlen goed volgen. Als je
iets niet snapt, moet je het vragen. En je moet echt speuren!
En zo geeft Salomo hier de opdracht aan zijn zoon om te
zoeken en te speuren. En dit mogen wij tijdens de
VakantieBijbelWeek doorgeven aan de kinderen. We
verlangen dat de kinderen gaan zoeken als naar zilver. Dat ze
gaan speuren naar een verborgen schat.
Wat is die schat dan? Dat ze God leren kennen en Hem zullen
gaan dienen. Dat ze Gods woorden geloven en naar Gods
geboden gaan leven. Want God heeft alle wijsheid. Hij wil
iedereen de weg wijzen. Hij wil de kinderen beschermen. Wat is
het dus belangrijk dat de kinderen gaan speuren en zoeken.
Daag ze uit om mee op zoek te gaan naar God! Want als ze
echt zoeken en speuren, als ze er echt moeite voor doen, dan
geeft God ze wijsheid en zullen ze God leren kennen.
Ontdek de schat
In Efeze 3:14-21 schrijft Paulus aan de Efeziërs dat hij voor
hen bidt. Wat bidt hij voor hen en wat kunnen wij voor onze
VakantieBijbelWeek bidden (vers 16-19)? Welke bemoediging
krijgen we mee in vers 20 en 21?
* Dank dat God belooft dat wie Hem zoekt, Hem ook zal vinden.
* Bid dat er vele (kinder)bijbels uitgedeeld mogen worden aan mensen
die geen Bijbel in huis hebben.
* Bid dat velen thuis verder op zoek zullen gaan naar de grootste schat
en God leren kennen en Hem gaan dienen.

5 dagen voor de VakantieBijbelWeek
Zoeken naar schatten
Lezen: Kolossenzen 1:24-29
Kolossenzen 1:27 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat
de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de
heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.
Pssst… Het is een geheimpje hoor! Niet doorvertellen…
Maar wat een wonder! Wat lezen we hier? Dit geheim moet
juist wel doorverteld worden. Dit geheim moet juist iedereen
weten. Maar ja, wat is het geheim dan? Dat moet je eerst zelf
ontdekken. En dan kun jij het tijdens de VakantieBijbelWeek
doorvertellen.
Want Christus is gekomen. En niet alleen voor het volk Israël,
maar ook voor alle mensen. Ook voor de mensen die op de
VakantieBijbelWeek komen en nog niets van de Bijbel weten.
Christus is onder ons. En door het geloof in Hem kan iedereen
zalig worden. Dat geeft een vaste hoop op de heerlijkheid.
Laten we vertellen wie Christus is! Iedereen moet zich bekeren
en Hem gaan volgen. Bid om wijsheid en laat horen en zien wie
Jezus is. Want het is nodig dat ze in Christus geloven. Want dan
ziet God geen zonden meer, maar de volmaaktheid van
Christus. Er staat in vers 28 wel drie keer: ieder mens. Dus
niemand buiten sluiten. Want een ieder die in Hem gelooft, zal
zalig worden. Laten we samen daarvoor strijden in Gods kracht!
Ontdek de schat
Wat moeten we doen tijdens de VakantieBijbelWeek (vs 27-29)?
Waarom (vs. 28)?
* Dank dat de boodschap van de rijkdom van Zijn heerlijkheid voor
iedereen is.
* Bid om wijsheid om iedereen terecht te mogen wijzen, maar ook om
iedereen te leren wie Jezus Christus voor hen wil zijn.
* Bid dat er velen tot geloof en bekering mogen komen en zo volmaakt
zullen zijn in Christus Jezus.

4 dagen voor de VakantieBijbelWeek
Een gevonden schat
Lezen: Lukas 19:1-10
Lukas 19:2+10 En zie, er was een man van wie de naam
Zacheüs was, en hij was oppertollenaar en hij was rijk.
Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te
maken wat verloren is.
Wie is in dit bijbelgedeelte de gevonden schat? Inderdaad,
Zacheüs, die rijke leidinggevende belastinginner. Hij was wel rijk,
maar volgens Jezus wel verloren. En als je verloren bent, ben je
arm. Dan leef je zonder de rijkdom van God. Dan ben je zonder
de vergeving van God. En mag je later niet in Zijn Koninkrijk
wonen.
Maar wat een wonder! Jezus is gekomen om te zoeken en zalig
te maken wat verloren is. God zoekt verloren mensen op. En zo
mogen wij ook verloren mensen opzoeken tijdens de
VakantieBijbelWeek. Mensen die nog zonder God leven.
Mensen die God ongehoorzaam zijn. Ook mogen we kinderen
die buiten de groep vallen of verdrietig zijn op God wijzen.
Omdat God hen zoekt en hen wil zalig maken.
En dan verandert er wat. Als God in je leven komt en je zonden
vergeeft, verandert alles. Dan ga je God liefhebben boven
alles en je naasten als jezelf. Dan geef je terug wat van een
ander was. Dan deel je je rijkdom en je schatten uit. En toch blijf
je dan SchatRijk! Omdat je de grootste schat ontdekt hebt.
Ontdek de schat
Lees Titus 3:3-7. Hoe zie je dit gedeelte terug in het leven van
Zacheüs? Wat is jouw grootste rijkdom?
* Dank dat God gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren
is.
* Bid dat God Zijn liefde en barmhartigheid in rijke mate over onze
VakantieBijbelWeek zal uitgieten en er velen tot bekering komen.
* Bid voor eenheid en liefde onder christenen in je woonplaats.

3 dagen voor de VakantieBijbelWeek
Een gevonden schat
Lezen: Efeze 2:1-10
Efeze 2:4+5 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons
door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook
toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus
levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden.
Naar wie is God op zoek, ook tijdens de VakantieBijbelWeek?
Hij zoekt 'dode' mensen. Mensen die maar doen wat ze zelf
willen. Mensen die niet naar God luisteren, maar naar de duivel.
Kinderen die ongehoorzaam zijn. En zo ligt de toorn van God
op hen. God zal ze straffen als ze zo door blijven leven.
Maar wat heeft God een liefde! Hij wilde niet dat wij verloren
gaan. Hij wil niet dat anderen verloren gaan. Hij gaf Zijn Zoon!
Daar hing Jezus aan het kruis. Daar hing Hij om voor onze
zonden te betalen. En Jezus leeft weer. God heeft Hem
opgewekt. Hij heeft Hem in de hemel opgenomen. En nu wil Hij
ons de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade laten zien, ja
zelfs bewijzen. Deze rijkdom is zo onvoorstelbaar groot! Hij zoekt
zondaren op. Hij redt hen. Hij geeft hen het geloof in Zijn Zoon
Jezus. Mensen worden niet zalig door hun best te doen. Maar
door het geloof dat God geeft. Maar blijven ze dan dezelfde?
Nee, ze bekeren zich. Ze gaan uit het geloof goede werken
doen. Die God voor hen gemaakt heeft.
Ontdek de schat
Welke allesovertreffende rijkdom en schatten van God kun je
ontdekken in dit Bijbelgedeelte?
* Dank voor Gods grote liefde, barmhartigheid en genade in Christus.
* Bid dat er velen uit genade tot geloof zullen komen en met de zonden
zullen breken.
* Bid dat we eerlijk mogen vertellen dat ze zonder geloof en bekering
verloren gaan, maar dat ze ook zo kostbaar zijn dat God Zijn Zoon
gegeven heeft om hen te redden.

2 dagen voor de VakantieBijbelWeek
Geef je schat aan Jezus
Lezen: Markus 12:41-44
Markus 12:43b+44 Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat
deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan allen die
iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben
van hun overvloed erin geworpen; maar deze heeft van haar
armoede alles wat zij had, erin geworpen, heel haar
levensonderhoud.
Het is druk in de tempel. Jezus is tegenover de schatkist gaan
zitten. Daar zit Hij mensen te bekijken. Allerlei soorten mensen
komen in de tempel. Rijke en arme mensen. Harde werkers en
bedelaars. En kijk eens wat die rijke mensen in de schatkist
gooien. Veel geld!
Maar kijk, daar komt een arme vrouw aan met versleten kleren.
Ze heeft geen man meer die voor haar het geld kan verdienen.
Wat zal zij erin gooien? Bij wijze van spreken maar 2 cent. Is dat
alles? Ja, het is alles wat zij heeft. En daarom zegt Jezus: Zij
heeft er meer ingegooid dan alle anderen, want zij heeft alles
weggegeven. De anderen hebben zoveel, die kunnen wel wat
missen. Zij heeft echt bijna niets en zij kan alles missen. En wat
geef jij aan Jezus? Je hele leven? Je hele hart? Of maar een
beetje?
Vertrouw Hem heel je leven toe! Dan zal God ook voor je
zorgen.
Ontdek de schat
Welke offers wil God graag van ons hebben? (zie Hebreeën 13:
15+16).
* Belijd dat wij vaak wel iets over hebben voor God, maar meestal niet
alles.
* Bid dat de medewerkers niet een beetje voor God over hebben, maar
alles, Zijn Naam belijden en anderen helpen.
* Bid dat de kinderen beseffen dat God alle liefde, tijd en geld waard is.

1 dag voor de VakantieBijbelWeek
Geef je schat aan Jezus
Lezen: 2 Korinthe 9:6-15
2 Korinthe 9:11 Zo zult u in alles rijk worden, in staat tot alle
vrijgevigheid, die door middel van ons dankzegging aan God
teweegbrengt.
Wat doe jij met je geld? Hoe besteed je je tijd? Hoe gebruik je
je gaven en talenten? Hoe ga je met andere mensen om?
Het is prettig om van alles te kunnen kopen. Het is heerlijk om
vrije tijd voor jezelf te hebben. Maar laten we eens lezen wat in
dit bijbelgedeelte staat.
Als God je rijk maakt, is dat om uit te delen. Je kunt geld geven.
Maar ook je tijd geven om anderen te helpen. Gewoonlijk
willen we geld en tijd voor onszelf gebruiken. Maar God kan je
overvloedige genade geven, zodat je het wel met vreugde
uitdeelt. Zodat je overvloedig kunt zijn in elk goed werk.
Doe het werk van de VakantieBijbelWeek niet omdat het moet.
Niet met tegenzin en gemopper. Deel je rijkdommen met
vreugde uit! Wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Kijk
naar Jezus! Jezus offerde Zichzelf aan het kruis. Hij wilde ons
redden van onze zonden. God zij dank! Daarom mogen wij ons
leven ook opofferen aan God. Ons geld, onze tijd. Het is ons
verlangen dat velen tijdens de VakantieBijbelWeek God zullen
gaan danken. En dat zij gaan belijden: God zij dank voor Zijn
onuitsprekelijke gave!
Ontdek de schat
Lees ook 1 Timotheüs 6:17-19. Wat moeten we niet doen met
onze rijkdom (vers 17)? Maar wat juist wel (vers 17+18)? Welke
schat ontvang je dan (vers 19)?
* Dank God voor Zijn onuitsprekelijke gave, namelijk Jezus.
* Bid dat de vrijwilligers met liefde en vreugde hun tijd aan de
VakantieBijbelWeek willen besteden en Gods rijkdommen uitdelen.
* Bid dat mensen elkaar zullen uitnodigen om naar de
VakantieBijbelWeek te komen.

Dag 1 God geeft schatten
Lezen: Genesis 1-2:3
Onderwerp
God is de bedenker en ontwerper van alles wat je om je heen
ziet. De planten, bomen, mensen, dieren, de bergen en de zee:
álles is door God gemaakt!
De schat
We kunnen God leren kennen door te kijken naar Zijn
schepping. Hij is de Ontwerper en Bedenker van alles wat in de
hemel en op de aarde is. In het scheppingsverhaal lezen we
dat God alles met zorg en aandacht maakt. Kijk om je heen en
ontdek hoe prachtig de schepping, deze schatten van God,
eruit zien. God schept met oog voor detail. Heb je wel eens
goed naar een grasspriet of paardenbloem gekeken? Kijk eens
hoe kunstig de vleugels van een vogel zijn gemaakt. Ook
mensen zijn door God bedacht en geschapen. Hoe kunstig ben
jij gemaakt door God! Elke vingerafdruk is anders: wat een
wonderlijk detail. Zo zie je overal om je heen prachtige
schatten, die God aan ons geeft. Wij mogen als een 'soort
schatbewaarder' ook zorgen voor deze schatten.
Voor de kinderen
Door heel goed naar de schatten die God gemaakt heeft (de
schepping) te kijken, ontdekken de kinderen hoe groot en
machtig God is. Dit roept verwondering op wie God is. Voor
zulke schatten moet je wel goed zorgen.
Ontdek de schat
Bedenk hoe wonderlijk God jou gemaakt heeft. Verwonder je
over de schitterende schepping. Hoe kun je God daarvoor eren?
* Dank God dat vandaag de VakantieBijbelWeek mag beginnen en
benoem concreet dingen die al gedaan zijn of wat God gegeven heeft.
* Bid voor alle vrijwilligers tijdens de VakantieBijbelWeek, de vertellers,
muzikanten, toneelspelers, begeleiders, corveeërs en elke andere hulp.
* Bid dat de kinderen ontdekken hoe groot en machtig God is.

Dag 2 Stenen met een schatrijk verhaal
Lezen: Jozua 4
Onderwerp
De stenen in de rivier de Jordaan herinneren het volk Israël
eraan dat God grote dingen doet.
De schat
Het volk Israël krijgt van God de opdracht om stenen uit de
rivier te halen en deze als een gedenkteken/monument op te
richten. Ze stapelen twaalf stenen op elkaar. Door deze stenen
wordt er een monument (een herinnering) gemaakt aan de
grote dingen die God doet. Hij zorgt ervoor dat Zijn volk veilig
door de rivier aan de overkant komt, zodat ze door kunnen
reizen naar het beloofde land. Als de kinderen later deze
stenen zien, zullen ze aan hun ouders vragen waarom die
stenen daar liggen. Dan zullen ze steeds opnieuw horen dat
God grote dingen doet en dat Hij de sterkste is. Zo worden die
stenen een kostbare schat in het leven van Israël.
Voor de kinderen
Net als die stenen, hebben kinderen ook dingen/voorwerpen in
hun leven die hen aan een belangrijke of mooie gebeurtenis
herinnert. Zorg dat je dingen hebt, die jou herinneren aan wie
God is, zodat je Hem niet vergeet.
Ontdek de schat
In vers 6 staat dat de kinderen gaan
deze stenen voor u?'. Dit is een heel
zou jij antwoorden als een kind op
vraagt aan jou: Wat betekent God voor

vragen: 'Wat betekenen
persoonlijke vraag! Wat
de VakantieBijbelWeek
jou?

* Dank dat Gods boodschap en Zijn grote daden telkens weer
doorverteld mogen worden en nu ook op de VakantieBijbelWeek.
* Bid dat de kinderen open en eerlijk hun vragen over God zullen stellen
en de medewerkers ze mogen vertellen van Gods grote daden ook in
hun eigen leven.
* Bid dat er hele gezinnen tot bekering mogen komen en ze samen God
zullen gaan dienen en Hem gaan volgen.

Dag 3 Een gevonden schat
Lezen: Lukas 15:8-10
Onderwerp
God vindt jou belangrijk. Jij bent voor God een kostbare schat.
Hij is op zoek naar jou. Wat is God blij als jij terugkomt bij Hem.
De schat
Jezus vertelt dit verhaal om duidelijk te maken hoeveel God,
Zijn Vader, van jou houdt. Hij wil dat jij weer bij Hem komt.
De vrouw is één penning kwijtgeraakt. Ze zoekt net zo lang tot
ze de munt gevonden heeft. Ze doet er alles voor: ze steekt een
lamp aan en houdt grote schoonmaak in haar huis. De munt is
voor haar waardevol en kostbaar. Als ze de munt heeft
gevonden, roept ze iedereen erbij om te vertellen hoe
ontzettend blij ze is. Ze geeft een feest! Zo is het ook met God.
God zoekt overal en Hij doet er alles voor om jou te vinden.
Omdat Hij jou waardevol en kostbaar vindt. Jij bent voor Hem
een kostbare schat. Je mag bij Hem horen.
Voor de kinderen
Zoals dat muntje niet gemist kan worden, kan jij ook niet gemist
worden bij God. Je telt mee! Voor Hem ben jij een kostbare
schat. Hij zoekt jou totdat Hij jou gevonden heeft.
Ontdek de schat
Zolang iemand zonder God is, is die dus wel verloren. Denk
daar even over na. Maar waarom is Jezus gekomen (Mattheüs
18:11)? En wanneer is er blijdschap bij God en de engelen
(Lukas 15:10)? Hoe kunnen we de kinderen laten zien dat God
hen waardevol vindt? Maar ook dat bekering noodzakelijk is,
om bij God te horen?
* Dank dat Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat
verloren is.
* Bid dat we Jezus liefde zullen laten zien aan iedereen.
* Bid dat er tijdens de VakantieBijbelWeek velen door God gevonden
zullen worden en er grote blijdschap in de hemel is, omdat velen zich
bekeren.

Dag 4 Geef je schat aan Jezus
Lezen: Lukas 7:36-50
Onderwerp
De vrouw geeft haar schat aan Jezus, omdat ze van Hem
houdt.
De schat
De vrouw zoekt Jezus heel bewust op. Ze wil Hem laten zien dat
ze van Hem houdt en laat zich niet tegenhouden door wat
anderen van haar denken. Of: door wat ze wel niet verkeerd
heeft gedaan in het leven. Ze weet dat ze Jezus nodig heeft en
zonder Hem niet verder kan. Ze heeft een kruikje met dure zalf
bij zich, dat is haar schat. Ze geeft deze schat met heel haar
hart aan Jezus. Ze geeft haar schat, en daarmee haar hart,
aan Jezus! Jezus geeft vergeving aan de vrouw: dit maakt het
verschil! Als je weet dat Jezus jou vergeeft en van jou houdt,
dan ga je ook steeds meer van Hem houden en wil je dit ook
laten zien. Uiteindelijk gaf Hij heel Zijn leven om ons te redden.
Dat is Zijn grootste schat aan ons.
Voor de kinderen
Jezus wil graag merken dat je van Hem houdt. Hij wil jou
vergeven zodat je bij Hem mag horen. Geef jouw schatten
(jouw hart) aan Hem. (Een schat kan zijn: je hart/liefde, je lied,
een gebed, je tijd of geld, iets dat je goed kan, je vertrouwen,
maar ook dat wat je voor een ander doet uit liefde voor Jezus,
enz. )
Ontdek de schat
Welke schat(ten) ga jij aan Jezus geven? Hoe kun jij aan Hem
laten zien dat je van Hem houdt?
* Dank voor Jezus grootste schat die Hij aan ons wil geven, vergeving
doordat Hij Zelf ging sterven voor onze zonden.
* Bid dat velen de liefde van Jezus ontdekken en Hem hun schat, hun
hart, zullen geven.
* Bid voor een gezegende afsluitavond en dat er ook velen zullen komen
die nog weinig van God afweten.

1 dag na de VakantieBijbelWeek
Gods grootste schat
Lezen: Mattheus 6:19-21
Mattheüs 6:20a Verzamel schatten voor u in de hemel.
Schatten verzamelen… Wat kunnen de kinderen tijdens de
vakantie druk zijn om schatten te verzamelen. Stenen zoeken,
naar schelpen speuren, enzovoort. Ook hebben ze er veel voor
over om voetbalplaatjes of andere acties van de supermarkt te
sparen. Volwassenen kunnen veel geld en tijd besteden om
rommelmarkten af te struinen voor hun verzameling.
Maar in dit bijbelgedeelte roept Jezus ons op om schatten in de
hemel te verzamelen. Want ja, je verzameling kan nog zo mooi
zijn, je hebt er bij je sterven niets meer aan.
Verzamel dan ook schatten in de hemel! Besteed daar je tijd en
energie aan. Want die blijft voor eeuwig. Lees telkens in de
Bijbel. Denk veel over God na. Blijf bidden. Wees stil voor God.
Zoek vergeving door het bloed van Jezus. Zoek dus eerst het
Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al deze dingen
zullen u erbij gegeven worden. Laat Hem daarom Koning zijn
over je hele leven en je zult een eeuwige schat ontvangen.
Dan zal je hart vol zijn van God. En waar je hart vol van is,
stroomt de mond van over. En zo kun je dit dan doorgeven, ook
na de VakantieBijbelWeek.
Ontdek de schat
In Kolossenzen 3:1-4 gaat het ook over het zoeken van de
schat. Wat moet je zoeken (vers 1+2)? Waarom (vers 3)? En wat
krijg je dan (vers 4)?
* Dank dat we deze week VakantieBijbelWeek mochten houden en ze
over de grootste schat Jezus Christus mochten vertellen.
* Belijd je schuld dat we zo vaak druk zijn met aardse dingen en dan God
vergeten.
* Bid dat de kinderen zullen blijven zoeken naar de eeuwige schat.

2 dagen na de VakantieBijbelWeek
Gods grootste schat
Lezen: Mattheüs 13:44-46
Onderwerp
Je hebt deze week (dagen) mooie en bijzondere 'schatten
gevonden'. De grootste schat van God is dat Hij Jezus aan ons
geeft en dat Zijn Koninkrijk komt.
De schat
Schat in de akker / parel op de markt.
Twee beelden om de kinderen te vertellen dat zij ook op zoek
mogen gaan naar God, omdat je dan pas echt 'schatrijk' bent.
God geeft Jezus aan ons: dat is de grootste schat die je in jouw
leven kunt vinden! Als je Jezus vindt, dan mag je voor altijd
gelukkig zijn. Dan ontdek je dat Hij onvoorstelbaar veel van jou
houdt. Zoveel: dat Hij naar de aarde kwam, zodat iedereen die
in Hem gelooft, eeuwig leven mag. (Johannes 3:16). Ga op
zoek naar Gods grootste schat Jezus en naar Zijn Rijk, want dat
is de mooiste schat die jij kunt vinden!
Ontdek de schat
In Kolossenzen 2:1-3 gaat het ook over verborgen schatten.
Hoe kun je bidden, ja zelfs strijden, voor de inwoners van je
woonplaats (vers 2)?
* Dank dat we deze week aan heel veel kinderen, tieners en
volwassenen mochten vertellen hoe schatrijk je bent als je Jezus
gevonden hebt.
* Bid voor een zeer gezegende kerkdienst, waarin de dominee vol van de
Heilige Geest, met alle vrijmoedigheid Gods Woord door mag geven.
* Bid dat er velen de waarde van het geloof in Jezus inzien, alles
daarvoor over hebben en zich zullen bekeren.
* Blijf voor hen bidden opdat ze God (steeds beter) leren kennen.
Wij willen u/jou bedanken voor het meebidden voor de
VakantieBijbelWeek. Kijk om je heen of je hen verder kunt
helpen om God (steeds beter) te leren kennen.

