
Steengoed

Een dagboek om elke dag te lezen in
de Bijbelse Themaweek

maandag 23 tot en met vrijdag 27 januari 2023
Themazondag: 29 januari 2023





Beste ouder(s)/verzorger(s) en kind(eren),

Het is deze week Bijbelse Themaweek. Dat houdt in dat we elke dag stilstaan bij
een verhaal uit de Bijbel. Nu doen we dat natuurlijk wel vaker, maar in deze
week zullen alle christelijke basisscholen van Putten bij hetzelfde thema
stilstaan. En aanstaande zondag zal in alle kerken van Putten de kerkdienst over
dit thema gaan. We leren allemaal een themapsalm en -lied aan en veel
dominees zullen de scholen bezoeken om met kinderen te praten.
Zo beleven we een Bijbelse Themaweek die we met elkaar hopen af te sluiten
in de diverse kerken, waar iedereen welkom is, ook als je niet (zo vaak) naar de
kerk gaat!

Met dit boekje kan thuis, of op school tijdens de lunch, dagelijks een deel van
het verhaal worden gelezen en met elkaar worden besproken. Ook staan er
verschillende liederen in. Veel leesplezier met dit boekje!

De Bijbelse Themaweek wordt jaarlijks voorbereid door een werkgroep, waarin
leerkrachten vanuit verschillende Christelijke scholen in Putten
vertegenwoordigd zijn. Ook denken er predikanten, werkzaam in verschillende
Protestants-Christelijke kerken van Putten, mee.

Vragen naar aanleiding van het onderwerp, het geloof in God, de kerk of iets
anders dat in de themaweek voorbij is gekomen? Wil je een gratis Bijbel
ontvangen? Het emailadres van de commissie is a.lof@cnsputten.nl

Zondagmorgen 29 januari zullen de volgende dominees voorgaan:
Hersteld Hervormde Gemeente (Henslare 2), om 9.30 uur, ds. P.C. Hoek
Christelijk Gereformeerde Kerk (Hoflaan 3), om 9.30 uur, ds. T. Wijnsma
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (De Aker, Fontanusplein 2), om 9.30 uur,
ds. B. Bloemendal
Gereformeerde Kerk (Achterstraat 39), om 10.00 uur, ds. R. J. van Amstel
Andreaskerk (Voorthuizerstraat 14), om 10.30 uur, dhr. E. Posthouwer
Oude Kerk (Kerkplein 11), om 9.30 uur, ds. H.P. Brendeke
Nieuwe Kerk (Kerkstraat 96), om 9.00 uur, ds. A. L. van Zwet
Zuiderkerk (Beulekampersteeg 5), om 9.30 uur, ds. W. C. Polinder
Evangeliegemeente (Stroud, Brinkstraat 91), om 10.00 uur, mw. W. de Weerd
Rafaëlgemeente (Handelsweg 42), om 10.00 uur, dhr. E. v.d. Ruitenbeek

------------------------------------------------------------------------------------------------
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Themapsalm: psalm 62 vers 1 (o.b.)         Themapsalm: psalm 62:4 (n.b.)

Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot;

Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,

Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
Ik zal geen grote wank'ling vrezen.

(oude berijming)

Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer

zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,

Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

(nieuwe berijming)

Themalied: Machtig God, sterke Rots

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam.
Lam van God hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig.
Stralend licht Morgenster, niemand is als U.

Prijs de Vader, prijs de Zoon.
Prijs de Geest die in ons woont.
Prijs de Koning der eeuwigheid.
Prijs hen tot in eeuwigheid.

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam.
Lam van God hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig.

Stralend licht Morgenster, niemand is als U.

Prijs de Vader, prijs de Zoon.
Prijs de Geest die in ons woont.
Prijs de Koning der eeuwigheid.
Prijs hen tot in eeuwigheid. (2x)



Maandag 23 januari 2023

Deze week lezen we allerlei verhalen uit de Bijbel die gaan over stenen, vandaar dat de
naam van deze themaweek  “Steengoed” is.

In de Bijbel staan veel verhalen waarin stenen een rol spelen. Eigenlijk is dat ook niet zo gek,
want het landschap in het midden-oosten ligt vol met stenen. Van kleine kiezelsteentjes tot
grote rotsblokken. In de tijd van de bijbel werden die stenen gebruikt als bouwmateriaal,
wapen, putdeksel, hoofdkussen, werktuig, gedenkteken, altaar enz.

Jezus wordt in de Bijbel ook wel de Hoeksteen genoemd. De hoeksteen is de eerste steen die
gelegd wordt om iets goed op te kunnen bouwen. Als deze steen niet goed is, dan zal het
gebouw niet stevig zijn.
Wij mogen weten dat God onze hoeksteen wil zijn, en dat Hij een steengoede hoeksteen is.
Hij is goed, Hij is te vertrouwen, Hij is de volmaakte Liefde. Als we daar steeds weer aan
denken, ook als het soms heel moeilijk is in ons leven, dan kunnen we altijd weer terugvallen
op God. Hij is goed en Hij weet daarom wat goed voor ons is. Dat staat als een rots, dat is
onvergankelijk als steen. Dat is steengoed!

In alle bijbelverhalen die tijdens de Bijbelse Themaweek worden behandeld spelen een of
meerdere stenen een grote rol. God was er altijd al, Hij is er en zal er altijd zijn. Dat
ontdekken we in de verhalen uit de Bijbel. En dat mag je altijd onthouden! Ook al zie je het
soms niet, dan herinneren de verhalen jou er weer aan: God is goed. Hij kent jou helemaal
van binnen en van buiten en Hij houdt van jou.

Lezen uit de Bijbel: Psalm 62: 2-3 ‘Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. Zeker,
Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen. ‘
Zingen: Psalm 62 vers 1 of Psalm 62 (Psalm Project)
Gespreksvraag: Wat vind je mooi aan het beeld dat God de Hoeksteen is en jouw Hoeksteen
wil zijn.

De bijbelverhalen komen deze week uit Jozua, 1 Samuel, Mattheus, en Exodus.



Dinsdag 24 januari 2023                   ‘Steengoede herinnering!’

Jozua 3 en 4: God is goed, vergeet dat nooit.

Jozua krijgt een opdracht van de God: uit elke stam moet hij een man kiezen. Hij kiest twaalf
grote, sterke kerels en zegt: ‘Jullie moeten straks allemaal een grote steen op je schouders
tillen en meesjouwen naar de plaats waar we zullen overnachten. Ik zal je vertellen wanneer
dat moet gebeuren en waar je die moet optillen.’
De volgende morgen hebben de Israëlieten zich verzameld aan de oever van de rivier de
Jordaan en kijken toe wat er gebeurd. De priesters dragen de ark met zich mee in de richting
van de Jordaanoever. De Israelieten zullen hen straks volgen, maar ze moeten wel afstand
houden van de ark. Bij de Jordaan zetten de priesters zonder aarzelen hun voet op het water.
En dan gebeurt er een wonder: aan de ene kant blijft het water staan, aan de andere kant
stroomt het weg. De mensen kunnen de grond  van de rivier zien. De priesters lopen de
droge rivier in en blijven in het midden staan. God laat zien dat Hij een levende God is en dat
hij bij het volk van Israël wil zijn.
Dan trekken alle Israëlieten, met het vee, met alles wat ze hebben, ook door de Jordaan. Ze
komen allemaal langs de ark. Ze weten het: God is bij hen.
Dan roept Jozua de twaalf mannen die hij eerder aanwees. Ze moeten een steen pakken van
de bodem van de rivier de Jordaan. Alle twaalf tillen ze een grote steen op, leggen die op
hun schouder en dragen die aan de kant van het beloofde land de oever op. Daar stapelen ze
de stenen op, als gedenkteken aan de trouw en goedheid van God.
God wil dat er een gedenkteken, een soort monument, wordt gemaakt. Het zal een
herinnering zijn aan wat hier gebeurd is. Als kinderen die stapel stenen zien, zullen ze
vragen: ‘Vader, moeder, wat betekenen die stenen?’
Dan moeten hun ouders vertellen dat God opnieuw een wonder deed toen het volk door de
Jordaan is getrokken. Ze zullen vertellen hoe groot God is, wat Hij voor hen heeft gedaan. Ze
zullen vertellen dat de Heere altijd Zijn beloften houdt.
Op de plaats waar de priesters staan, worden ook nog twaalf stenen overeind gezet. Vooral
als het water van de Jordaan laag is, zal zichtbaar blijven waar de ark in de rivier lang
geleden op het droge stond. Als het water hoger is, zal het om de steenhoop heen bruisen.
Ook dan worden de mensen herinnert aan het wonder.
Als alle Israëlieten op het droge zijn, moeten de priesters de ark ook de kant opdragen. Op
het moment dat ze op de oever stappen, verdwijnt het pad. Het water stroomt weer, alsof er
nooit een pad was.

Lezen uit de Bijbel: Jozua 4:24 ‘Door die wonderen zullen alle volken op aarde weten hoe
machtig de Heer, onze God, is. En door die wonderen zullen jullie hem altijd dienen.’
Zingen: Dit is niet ons thuis (Christian Verwoerd)
Gespreksvragen: Waarom is het goed voor het volk van Israël/en voor ons  om een
gedenkteken te hebben? Ken of heb jij zelf ook een gedenkteken?





Woensdag 25 januari:                                   ‘Steengoede actie!’

1 Samuel 17: God is goed, Hij wil jou helpen

De soldaten van Israël moeten vechten met de Filistijnen, maar ze durven niet: ze zijn bang!
Dat komt allemaal door Goliat.
Kijk, daar komt Goliat aan. Wat is hij groot! Wel 3 meter lang! Hij lijkt wel een reus. Hij heeft
een bronzen helm op zijn hoofd. En zijn harnas weegt wel 50 kilo. Dat is zwaar! Goliats speer
is zo dik als een paal en er hangt een groot bronzen zwaard op zijn rug. ‘Soldaten van Israël,’
roept Goliat. ‘Niemand is de baas over mij! Wie durft er tegen mij te vechten?’
De soldaten rennen bang weg. Niemand durft. Maar één jongen rent tussen de soldaten
door. Het is David. Zijn grote broers zijn soldaten in het leger van Israël, en David komt ze
eten brengen. Hij wil alles weten over die reus. ‘Wat krijg je als je wint van Goliat? Hij denkt
toch niet dat hij sterker is dan onze soldaten? God is bij ons en die is veel sterker dan die
reus!’ ‘David,’ bromt zijn broer Eliab ‘Wat kom jij hier doen? Je hoort hier niet. Ga terug naar
je schapen! Wees niet zo brutaal!’ ‘Ik stel alleen maar een vraag,’ zegt David en hij rent weer
verder, langs alle soldaten. Hij vraagt ze allemaal naar Goliat.
Koning Saul is in zijn tent. Hij is ook bang voor Goliat. Wat moet hij nu doen? Die reus is veel
te sterk. Dan komt er een soldaat zijn tent binnen. ‘Er is hier een jongen en die stelt allemaal
vragen over Goliath.’
‘Breng hem hier,’ zegt koning Saul. David komt de tent binnen. ‘Niet bang zijn, koning Saul,’
zegt hij. ‘Ik wil tegen Goliat vechten’. Verbaasd kijkt Saul naar David. ‘Maar dat kun jij
helemaal niet. Je bent nog maar een jongen. En Goliat is al zijn hele leven soldaat. Hij is heel
goed in vechten.’ Maar David is niet bang. ‘Ik kan ook vechten, koning Saul! Ik zorg voor de
schapen van mijn vader. Als er een beer of een leeuw komt, dan val ik ze aan. God helpt me
als ik vecht tegen beren en leeuwen, hij zal me ook helpen als ik vecht tegen Goliat!’ Koning
Saul geeft David een helm, een echt harnas en een zwaard. Nu lijkt David een echte soldaat.
Maar David vindt het niet lekker zitten. Hij wil naar Goliat in zijn eigen kleren. Hij neemt
alleen zijn slinger mee en vijf gladde stenen.
Daar staat David, tegenover de grote reus. ‘Hahaha!’ lacht Goliat. ‘Denk jij dat jij van mij kunt
winnen? Kom maar hier als je durft!’ ‘Jij vertrouwt op je wapens,’ zegt David, ‘maar ik
vertrouw op God! Hij zorgt ervoor dat ik van jou ga winnen!’ David doet snel een steen in
zijn slinger. Hij slingert de steen naar Goliat en… ZOEF! De steen vliegt tegen het voorhoofd
van Goliat. Goliat wankelt en hij valt: BOEM! Voorover op de grond. Hij kan de Israeliëten
nooit meer kwaad doen. Hoera! David heeft gewonnen van Goliat! En God heeft hem
geholpen.

Lezen uit de Bijbel: 1 Samuel 17: 45 ‘Maar David zei tegen de Filistijn: U komt naar mij toe
met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam
van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israel, Die u gehoond hebt.’
Zingen: Dapper als David (Elly & Rikkert) of Goliath (Marcel Zimmer)
Gespreksvraag: God helpt David. Heb jij weleens gemerkt dat God jou hielp?





Donderdag 26 januari:                                     ‘Steengoed plan!’

Mattheüs 7 vers 24-27: God is goed, Hij doet wat Hij zegt

Jezus vertelt in dit gedeelte van de Bijbel het volgende verhaal aan zijn discipelen. Het is een
stukje van de bergrede. Jezus vraagt aan zijn discipelen om echt anders te leven in deze
wereld, zodat de mensen om Hem heen kunnen zien dat Hij echt de Zoon van God is.

Je leven veranderen, en leven met God, is net zo verstandig als de man die zijn huis bouwt
op een stevige rots. Zijn huis staat sterk en stevig. Er kan niets met je huis gebeuren, als het
fundament goed is. Of het nu regent of stormt. Wie de woorden van Jezus gehoord heeft en
zijn leven niet verandert, is net zo dom als de man die zijn huis op drijfzand heeft gebouwd.
Want wat gebeurd er met een huis dat op drijfzand is gebouwd? Misschien is het wel een
heel mooi huis. Maar zodra het gaat stormen of zodra het zand wegspoelt door de regen,
zakt het met een grote klap in elkaar.

Uit de Bijbel: Mattheus 7:24 ‘Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Dan lijk je op
een verstandige man, die zijn huis bouwt op stevige grond.’
Zingen: Een wijs man (Oke4Kids) of Bouw je leven op de rots (Reni & Elisa)
Gespreksvraag: Als je iets doet met Jezus’ woorden, lijk je op een verstandige man met een
stevig huis. Waarom is het zo belangrijk dat je iets doet met de woorden van Jezus?



Spel 1

Spel Benodigdheden:

- Het spel jenga of (kapla) blokken
- Een dienblad met zand (plat aangedrukt)
- Een harde ondergrond zoals de tafel

Opdracht: Speel het spel Jenga volgens de spelregels.
(Om de beurt een steentje uit de toren halen, totdat die omvalt!)

Speel het een keer op een ondergrond van steen,
en een keer op een ondergrond van zand.
Maakt dat verschil?

Spel 2

Spel Benodigdheden:

- 8 papieren bekers per team

Bekertjes piramide estafette
Speel als een team of individueel.
Leg een aantal plastic of papier
bekertjes aan
de andere zijde van de kamer.
Het kind moet naar de bekertjes
rennen, er eentje pakken,
terug rennen en dan proberen een
toren of piramide te
bouwen.
Als je het spel moeilijker wilt maken,
dan kun
je afspreken dat als er bekertjes vallen
die weer terug
moeten naar het begin. Het eerste
team of speler die de toren of piramide
af heeft, heeft gewonnen.



Vrijdag 27 januari:                                           ‘Steengoed leven!’

Mattheüs 27:27-66 en Mattheus 28

De soldaten brengen Jezus voor Pilatus, de Romeinse baas. De priesters en leiders van het
volk beschuldigen Jezus van allerlei slechte dingen. Pilatus vindt eigenlijk dat Jezus
onschuldig is, maar het volk wordt door de hogepriesters opgehitst en ze roepen hard dat
Jezus dood gemaakt moet worden. ‘Hij zegt dat hij de koning van de Joden is. Maar we
hebben geen koning’. En Pilatus veroordeelt Jezus ter dood.
Jezus moet zijn kruis op zijn rug nemen en naar de berg Golgotha lopen. De soldaten
bespotten hem. Ze zetten een krans van doornige takken als een kroon op zijn hoofd en
trekken hem een paars kleed aan als een koningsmantel. ‘Kijk nou toch eens, nu ben je een
echte koning’, lachen ze.
Jezus wordt aan het kruis geslagen. Zo ging dat toen met misdadigers. Eerst nemen ze hem
zijn kleren af. Die verdelen ze onder elkaar door dobbelstenen te gooien. De winnaar mag de
kleding van Jezus houden. Uren hangt Jezus aan het kruis. Dan wordt het aardedonker. Jezus
bidt nog een keer tot God en sterft.
De vrienden van Jezus halen zijn lichaam van het kruis en leggen het in een graf neer. Ze
rollen er een hele zware steen voor. Verdrietig gaan ze naar huis.
Vroeg in de ochtend, na de sabbat, gaan Maria van Magdala en twee andere vrouwen naar
het graf van Jezus om zijn dode lichaam te verzorgen. Tot hun verbazing en schrik is de grote
steen weggerold van het graf. Het graf is leeg. Dan zien ze plotseling twee mannen in
stralend witte kleren. ‘Jezus is hier niet meer. Hij is opgestaan uit de dood’. De vrouwen
waarschuwen de andere leerlingen. Ook zij zien de weggerolde steen en het lege graf. Ook
zij durven het nu te geloven. De dood heeft niet het laatste woord, Jezus leeft!

Lezen uit de Bijbel: Mattheus 28: 5 en 6 ‘Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouw:
U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier
niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen
heeft.’
Om te zingen: De steen is weg (Elly en Rikkert)
Gespreksvragen: wat betekent het voor jou dat Jezus is opgestaan?





Zaterdag 28 januari:                                    ‘Steengoede regels!’

Exodus 19:10 - 20:21

‘Ik zie Mozes!’ De Israëlieten turen naar de berg Sinaï. In de verte zien ze Mozes. Mozes gaat
vaak de berg op als hij alleen met God wil zijn. Als Mozes eindelijk beneden is, wordt het stil.
Wat zou God tegen hem gezegd hebben? Mozes schraapt zijn keel: ‘Jullie weten dat God
voor ons zorgt en ons naar deze plek heeft gebracht. Nu wil God bij deze berg naar jullie toe
komen. Hij zal dan regels geven. Als we ons aan zijn regels houden, horen we voor altijd bij
God.’ De mensen zijn heel verbaasd. God spreekt altijd met Mozes, maar nu zal God dichtbij
komen! Ze gaan zich meteen klaarmaken voor dit belangrijke moment. Ze wassen de vlekken
uit hun kleren en proberen geen ruzie met elkaar te maken. Ook zetten ze paaltjes om de
berg heen. Want niemand mag de berg aanraken als God daar komt. Eindelijk zijn ze klaar.
De Israëlieten staan te wachten bij de berg Sinaï. Wanneer zal God komen? Plotseling komt
er vuur uit de hemel. De berg trilt en er komt rook uit. ‘God komt naar ons toe in een vuur,’
fluistert een man. En dan hoort iedereen het geluid van trompetten. Het gaat steeds harder!
Mozes gaat de berg op, om te horen wat God tegen zijn volk wil zeggen. ‘Ik ben de Heer,
jullie God. Ik heb jullie uit Egypte bevrijd. Zodat jullie daar niet meer als slaaf hoeven te
werken. Nu wil ik jullie tien belangrijke regels geven.

- Jullie moeten van Mij houden met je hele hart en je naaste als jezelf.
- Vereer geen andere goden. Vereer alleen mij!
- Maak geen beeld van een mens of dier. Je mag geen beelden vereren of ervoor

knielen.
- Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder dat je erover nadenkt. Praat altijd met

eerbied over mij. Ik ben jullie God.
- Neem op de sabbat tijd om uit te rusten en na te denken over mij. Want dat is een

bijzondere dag.
- Heb respect voor je vader en moeder. Heb ze lief.
- Je mag niemand doden. Want ik heb de mensen gemaakt.
- Je moet altijd trouw zijn aan de man of vrouw met wie je bent getrouwd.
- Wees eerlijk en steel niet van andere mensen.
- Zeg geen oneerlijke dingen over andere mensen als je bij de rechter bent.
- Je mag niet jaloers zijn op andere mensen als zij mooie dingen hebben.

Het begint te onweren. Er is veel rook om de berg heen. En steeds hoor je het geluid van
trompetten. De mensen beven en zijn bang. Langzaam lopen ze achteruit. Zo komen ze
steeds verder bij de berg vandaan te staan. Mozes komt naar het volk toe, en hij stelt de
mensen gerust. ‘Jullie hoeven niet bang te zijn voor God!’ zegt hij. ‘God zal voor jullie
zorgen!’

Lezen uit de Bijbel: Deuteronomium 6: 4-5 Mozes zei verder: volk van Israël, luister goed. De
Heer, onze God, is de enige God! Houd van Hem met je hele hart, met je hele ziel, en met al je
kracht.
Zingen: Hou je aan de regels
Gespreksvraag: Waarom heeft God deze regels gegeven?



Kom je morgen naar één van de kerken? Weet je van harte
welkom bij God en de mensen. Dan sluiten we samen

deze week af in de kerk!


