
 

 
Ben jij een held? 
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Ben jij een held? 
 
 

 
 

Het is deze week Bijbelse Themaweek. Dat houdt in dat we elke dag even 
stilstaan bij een thema uit de Bijbel. Nu doen we dat natuurlijk wel vaker, 

maar in deze week zullen alle Christelijke scholen 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 thema- 

psalm 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 afsluiten in de 
kerk; iedereen is welkom, ook als je niet (zo vaak) naar de kerk gaat! Kom 

jij ook?  
 

Met dit boekje kan thuis dagelijks een deel van het verhaal worden 
gelezen en met elkaar worden besproken. Ook de liederen staan erin.  

Veel leesplezier met dit boekje! 
 

Ben jij een held?  
Wat zijn de eigenschappen eigenlijk van een held? 

In de kanjerlessen staan we hier vaak bij stil: een kanjer is iemand die te 
vertrouwen is. Ben jij te vertrouwen? 

 

 
 
 
 



 

 
themapsalm: 

 
 

Psalm 146:3 (oude berijming:) 
Zalig hij, die in dit leven 

Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
Vestigt op den HEER, zijn God. 

 

 
 
 

Psalm 146:3 (nieuwe berijming:) 
Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 

heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 

God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 

woont, is in zijn hand bewaard 
 
 



 

 
Themalied: 

 
Je hoeft niet bang te zijn 

al gaat de storm tekeer. 

Leg maar gewoon je hand 

in die van onze Heer. 

 

Je hoeft niet bang te zijn 

als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur, 

rondom je leven zijn. 

 

 

Je hoeft niet bang te zijn 

al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft, 

als jij je ogen sluit.  

 



 

 

Maandag, 20 januari  

Lezen: psalm 115 : 11 -14 
 

Wie is jouw superheld? Wat is een held eigenlijk? 
 

Weet je wat vertrouwen betekent? Stel je voor dat je op een schuurtje 
bent geklommen en je weet opeens niet meer hoe je er af moet komen. 

Gelukkig is je vader in de buurt en hij zegt:  “Spring maar!” Hij houdt zijn 
armen uitgestrekt om je op te vangen. Dan durf je te springen en 

beland je veilig in de armen van papa. Waarom durfde je? Omdat je 
hem vertrouwde. Omdat je wist dat hij je veilig op zou vangen.   

 
vragen:  

Vertrouwen is eigenlijk hetzelfde als veilig voelen. Je rekent er op dat 
iemand doet wat hij/zij zegt.   

● Bij wie voel jij je veilig?  
● Is God altijd te vertrouwen?  

 

 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 

want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot 
Hem heb ik lief; zijn vrede woont in mij 

‘k zie naar Hem op en ik weet; Hij is mij steeds nabij! 
 
 

 
 



 

Dinsdag, 21 januari 
lezen: 1 Samuel 17: 1 -9 

 
Waarom is er zo vaak oorlog? Omdat mensen steeds méér willen 

hebben. Dat is nu zo en dat was in de tijd van de Bijbel ook al zo. De 
Filistijnen willen steeds de rijkdom van het volk Israël roven. Daarom zijn 

de mannen van Israël opgeroepen om hun land te verdedigen. Drie 
broers van David zijn ook soldaat. David moet van zijn vader eten aan 

zijn broers brengen. En dan ziet hij reus Goliath van de Filistijnen. 
Een man die wel drie meter lang is en een zwaar harnas draagt. Goliath 
lacht de Israëlieten uit en wil met één van hen vechten! Maar niemand 

durft.. Dan vloekt de reus en scheldt op de God van Israël.  
David houdt veel van God. Hij vindt het verschrikkelijk dat er met God 

gespot wordt. Daarom biedt David aan dat hij wel met Goliath wil 
vechten. Koning Saul wil hem een harnas geven, maar David vertrouwt 

niet op een harnas. Hij zegt: “Ik ga in de naam van de Heer!” David 
vertrouwt dat God hem zal helpen om die vloekende reus te verslaan.  

 
 

Vragen: 
● wie is de held in dit verhaal? 
● Ben jij wel eens bang voor iemand die veel groter is dan jij? Bv bij 

het buiten spelen? Zou David ook bang zijn geweest voor die 
‘grote’ Goliath? 

● Goliath vloekt en scheldt op God; dat noemen we spotten. Hoor jij 
wel eens iemand spotten? Wat zou je dan kunnen doen?  

 
 
 

  
 



 

Woensdag 2 januari 
lezen: Daniel 3: 23 - 30 

Een koning in het land van Babel heeft een geweldig groot beeld laten 
maken. Het is wel zo hoog als een kerktoren: 30 meter. En hij nodigt alle 

belangrijke mensen van zijn land uit om dat beeld te eren. Iedereen 
moet er voor neerknielen. En eigenlijk wil de koning dat iedereen voor 

hém knielt. Een groot muziekkorps moet het startsein geven. En wie niet 
knielt, wordt in het vuur gegooid, in een brandende oven. De drie 

vrienden van Daniël knielen alleen voor God van Israël en dus niet voor 
dit grote beeld! Ze zeggen: “Wij vertrouwen op God. Hij kan ons helpen!” 
De koning is kwaad. De drie vrienden worden in het vuur gegooid. Maar 

dan ziet de koning dat er vier mensen in dat vuur lopen.  
dat klopt, want God heeft een engel gestuurd om de drie vrienden te 
bewaren. De koning roept dat ze uit de oven mogen komen. En als ze 

voor de koning staan, dat ziet hij dat zelfs hun kleren niet verbrand zijn. 
De koning is dan zó onder de indruk, dat hij roept: ‘geloofd zij de God 

van Israël! Niemand mag iets slechts van deze God zeggen!” 
 

Vragen: 
● wie is de held in dit verhaal? 

● Waarom liet Nebukadnezer een beeld van hemzelf maken? 
Kennen we nu ook nog (stand)beelden? Knielen daar ook mensen 

voor? 
● Denk eens aan de Christenen die vervolgd worden in landen waar 

zij niet Christen mogen zijn. Zouden zij ook op God vertrouwen? 
Helpt God hen ook? 

 
 
 
 



 

 

Donderdag 23 januari 
lezen: Mattheus 14: 23-32 

 
Als het hard stormt, worden veel mensen bang. De vrienden van Jezus 
zijn ook bang. Ze zitten midden in de nacht in een kleine boot en het 

stormt zó hard, dat ze niet vooruit komen. En het ergste is: Jezus is niet 
bij hen. Plotseling zien ze Iemand over het water naar hen toe wandelen. 
Ze gillen: “een spook!” Dat is dom, want spoken bestaan niet. Dan horen 
ze de stem van Jezus: “wees maar niet bang, vrees niet!”Petrus wordt blij. 
Hij houdt veel van Jezus. Hij vertrouwt op Jezus en hij roept: “mag ik bij 
U komen? Jezus zegt: “Kom maar”. Meteen stapt Petrus overboord en hij 
loopt over het water naar Jezus.! Maar dan kijkt hij naar de golven en 

hij wordt heel bang. Gelukkig grijpt Jezus de hand van Petrus.  
 

Vragen: 
● Waarom dachten de vrienden dat er een spook buiten was? 

Heb jij dat ook wel eens? 
● Waarom zou Jezus willen dat jij dit verhaal hoort vandaag? 

Wat kun je deze dag leren over Vertrouwen?  
 
 



 

 
 
 

Vrijdag 24 januari 
Lezen: Handelingen 16: 16-34 

Straks gaan veel mensen op vakantie naar Griekenland. Het 
is een heel mooi land met eilandjes, bergen, beekjes, zee en 
stranden. De zon schijnt er heel veel. De apostel Paulus ging 
ook naar Griekenland. Niet op vakantie, maar om de mensen 
daar het nieuws over de Here Jezus te vertellen. Eerst gingen 
Paulus en zijn vriend Silas naar een stad die Filippi heette. Op 

zaterdag (sabbat) gingen zij de stad uit naar de rivier. Daar 
was een plek waar Joodse mensen naartoe gingen om te 

bidden tot de Here God. Ze hadden daar dus geen kerk, maar 
kwamen buiten bij elkaar! Paulus en Silas vertelden hen over 
de Here Jezus. Een mevrouw die Lydia heette luisterde heel 
goed. Zij geloofde wat Paulus vertelde, en zij en haar familie 

werden christenen. Paulus en Silas mochten zelfs in haar huis 
logeren. In die stad was een meisje dat de mensen steeds om 

geld vroeg, omdat zij heel erg ziek was. Paulus had 
medelijden met haar en maakte haar beter. Nou ja, eigenlijk 

deed de Here Jezus dat natuurlijk!. Maar zij woonde bij 



 

mannen die het geld dat zij kreeg van haar afpakten. En die 
werden boos op Paulus; want nu het meisje niet meer ziek 
was, zouden ze geen geld meer krijgen! Zij maakten grote 

herrie, zodat andere mensen kwamen kijken. “Deze mensen 
zijn Joden, en ze zeggen en doen hele verkeerde dingen,” 

schreeuwden ze. Paulus en Silas werden toen geslagen en in 
de gevangenis gestopt! Maar al zaten ze vast en deed alles 
hun pijn, toch begonnen Paulus en Silas midden in de nacht 

mooie liederen voor God te zingen. Het klonk heel mooi, en de 
andere mensen in de gevangenis waren verbaasd: ‘Hoe kan 

dat nou? Ineens was er een grote aardbeving! Het hele 
gebouw ging schudden, de deuren gingen zomaar open, en 

de boeien vielen van de gevangenen af! Ze waren vrij! De 
gevangenbewaarder dacht dat zij allemaal zouden weglopen, 

en dat hij zijn baan kwijt zou zijn. Dat kon niet! Maar Paulus 
riep naar hem: “Niet bang zijn. Wij zijn er allemaal nog”. De 

bewaarder wist ineens dat dit had te maken met de God van 
Paulus. “Vertel mij wat ik moet doen” zei hij. Toen vertelde 
Paulus hem en daarna ook zijn familie alles over de Here 

Jezus. Ze waren zo blij, dat de hele familie in de Here Jezus 
ging geloven. De volgende ochtend wist de burgemeester dat 
hij een grote fout had gemaakt. Hij liet hen vrij, zodat Paulus 

en Silas naar Lydia konden gaan om haar en de andere 
christenen te troosten. Daarna gingen zij weer op reis.  

 
Vragen: 

● Zondag preekt de dominee in de kerk over “ben jij een 
held?”  

● Wie is de held in dit verhaal? 
● Kom jij ook zondag?  

 
knip, plak en kleur 

 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

De Bijbelse Themaweek wordt jaarlijks voorbereid door een werkgroep, 
waarin leerkrachten vanuit verschillende Christelijke scholen in Putten 

vertegenwoordigd zijn. 
Ook denken er 2 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 


