
 Les 7 – Gekken en dwazen 

 

 Lezen uit de Bijbel      Psalm 119:9 

  

  
  

Hoe kan wie jong is zuiver leven? 

Door zich te houden aan uw woord. 

Met heel mijn hart heb ik u gezocht,  

laat mij niet afdwalen van uw geboden.  

Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen,  

zo zal ik niet tegen u zondigen.  

Geprezen bent u, H E E R , 

onderwijs mij in uw wetten.   

         Mijn lippen hebben uitgesproken  

wat uw mond ons voorschreef.  

Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde,  

meer vreugde dan rijkdom en overvloed.   

Uw regels wil ik overdenken, 

het oog op uw paden gericht.  

Ik verheug mij in uw wetten,  

uw woord zal ik niet vergeten.  

Verklaring: 

Zuiver       Het is net als met water. Je hebt zuiver water en vuil water  

Met heel mijn hart heb ik u gezocht,    De Heer Jezus zegt: Zoekt en je zult vinden… 

Mijn lippen hebben uitgesproken,     Wat je zegt is erg belangrijk.  

Uw regels wil ik overdenken,     Dit noemen ze wel ‘stille tijd houden met God.’ Ken je dat? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 Kringgesprek     
  
Gekken en dwazen zijn mensen die de Bijbel verachten. 
  
Waarom denk je dat de bijbel betrouwbaar is. Ga nou niet gelijk een vroom 
antwoord geven, maar denk eens met je verstand. 
Wie heeft de bijbel geschreven? Zeg niet meteen God, want dan ben je al 
gelijk klaar. (40 schrijvers) 
Als je een tekst hoort of leest, doet het dan wat met je? 
Denk je dat alle wonderen die Jezus deed waar gebeurd zijn? Durf je mening 

te geven en lach elkaar niet uit om wat een ander zegt. 
Wat is Jezus voor je? Een sprookjesfiguur/een vriend die er nooit is/een goed voorbeeld/je 
geweten/een gedachte/een zekerheid die je uiteindelijk in de hemel zal brengen/een figuur uit de 
geschiedenis.  



 VERHAAL  
  

    

74 -  Zo dom als een spookrijder 
 

Er rijdt een automobilist in de donkere nacht. Komt hij van een feestje? Heeft hij soms te veel 

gedronken? Kijk, hij rijdt een verkeerde oprit op. Hij let niet op de borden. Vrolijk neuriet hij een wijsje. 

In het licht van de koplampen verschijnt de laatste waarschuwing: GA TERUG! 

'Terug?' zegt de man, 'Nee, hoor! Ik rijd net zo lekker op deze weg.' 

Even later: KRST! BENG, KLETTER, PANG!! 

De automobilist botst frontaal op een tegenligger. En, wat het ergste is: deze spookrijder bezorgt heel 

veel mensen groot verdriet. 

In het boek Jeremia lees je ook over zo'n domme man: koning Jojakim. De laatste waarschuwing van 

God verbrandde hij. We gaan even terug in de tijd naar... 600 voor Christus.  

In een nauw steegje te Jeruzalem is een opstootje. Hannes de timmerman is in elkaar geslagen. Het 

bloed loopt uit een wond aan zijn hoofd. De mensen praten opgewonden met elkaar en ook de profeet 

Jeremia komt kijken wat er aan de hand is. 

'Wie heeft het gedaan?' wil iedereen weten. 

'De soldaten van de koning.' hijgt Hannes. 'Ik... ik kwam gewoon om mijn geld vragen.' 

Zijn vrouw begint weer te jammeren, maar de oudste dochter legt uit: 'Vader heeft al veel dagen aan 

het dak van het paleis gewerkt zonder een cent betaling. Omdat we niks meer te eten hadden, heeft 

vader het gewaagd om zijn geld te vragen...' 

'Het is een schande!' zegt de slager, die de wond met een schone doek komt verbinden. 'De koning 

denkt alleen maar aan zijn cederhouten paleis en niet aan het welzijn van het volk.' 

Jeremia knikt en loopt in gedachten verzonken naar huis. 

'Dag, profeet,' zegt een meisje. Ze draagt een stapel hakhoutjes in een mandje. 

'Hallo, Achod,' is het antwoord. 'Ga je eten koken voor mamma?' 

'Nee, profeet. Het is om offerkoeken te bakken. Ik haal hout, pappa maakt het vuur en mamma bakt 

offerkoeken voor de godin des hemels.' 

'Wat zeg je me nou, Achod? Offerkoeken voor de maangodin?' 

'Ja, pappa zegt dat de maangodin het koren laat groeien en dan worden we rijk.' 

'Mijn God!' roept de profeet wanhopig uit. Hij grijpt met zijn handen in z'n haar. 'Achod, je weet toch 

dat God dit niet wil?' 

Het meisje kan geen antwoord geven, want haar vader roept haar ongeduldig. 

Jeremia rukt de deur van zijn huis open. 

'Baruch! Baruch, waar zit je?' 

'Hier, meester,' zegt de vriend van de profeet. Hij veegt zijn handen af aan een doek. 



'Ik ben met het eten bezig.' 

'Laat maar! Je moet eerst opschrijven wat ik je dikteer. Het is een laatste waarschuwing van God aan 

de koning en aan het volk. Misschien zullen ze zich nog bekeren.' 

Als Baruch klaar is met schrijven moet hij de boekrol op het tempelplein gaan voorlezen. Jeremia gaat 

niet mee. 

Er waait een harde wind. De mensen trekken hun wollen jassen dicht om zich heen. Baruch gaat in 

het vertrek van de schrijver staan. Hij begint voor te lezen met heldere stem. 

'Volk van Israël. Jullie zijn afgedwaald van de weg van God! 

Jullie bakken offerkoeken voor de maangodin. Jullie zorgen slecht voor de vreemdelingen, weduwen 

en wezen. Jullie stelen en liegen en dan durf je nog in de tempel van God te verschijnen. Schaam je 

en bekeer je. Dan kan alles nog goed komen. God wil jullie vergeven.' 

Er staat nu een grote groep mensen naar Baruch te luisteren. Maar dan komt er plotseling iemand uit 

het paleis vragen of de boekrol aan de koning mag worden voorgelezen. Wat zal die er wel van 

zeggen? Zal hij luisteren naar de waarschuwende woorden van Jeremia? 

Jeremia en Baruch krijgen de raad zich te verstoppen. Dan wordt de koning voorzichtig ingelicht. 

Even later... Het vuur brandt lekker in de troonzaal waar de koning zit. Zijn slanke vingers, met 

opvallend grote ringen, trommelen ongeduldig op de leuning van de stoel. Jehoedi leest voor. Rondom 

de troon staan de prinsen.  

'Koning Jojakim. U bouwt uw huis met ongerechtigheid. U laat de armen voor niks werken. U laat 

ruime zalen en vensters maken. 

'Stop!' snauwt de koning. 'Geef hier die rol.' 

Hij snijdt met een mes het voorgelezen stuk van de rol af en gooit het in het vuur. Niemand schrikt 

ervan. Niemand zegt: 'Majesteit, dat is het woord van God!' 

'Lees verder!' 

Jehudi leest: 'Doe liever zoals uw vader. Die zorgde voor de armen en de zieken. U laat mensen slaan 

en doodmaken. U bent een onderdrukker. Schaam u en bekeer u.' 

Weer snijdt de koning een stuk van de rol en verbrandt die. Tenslotte is de hele rol verbrand. 

'Grijp Jeremia en Baruch!' snauwt hij, 'Smijt ze in de gevangenis.' 

Als Jeremia, veilig in zijn schuilplaats, hoort wat de koning gedaan heeft, is hij erg bedroefd. Maar God 

zegt: 'Schrijf alle woorden opnieuw.' 

Gods Woord is blijven bestaan. We kunnen het nu nog lezen. Met koning Jojakim is het echter slecht 

afgelopen. Toen hij stierf werd zijn lichaam niet eens begraven en zijn zoon is drie maanden daarna 

weggevoerd naar Babel. Zo verging het de man die als kind al niet wou luisteren. Hij was zo dom als 

een... nee, niet als een ezel. Die luistert tenminste nog naar zijn baasje, maar als een spookrijder. 

God wil dat we doen wat Hij zegt. Daarom is het van het grootste belang dat we naar zijn stem 

luisteren. 



 
 
Eerbied    

  

    Ik ben blij met de 
verhalen uit uw woord 
die mij wat te zeggen 
hebben.  

    

  Mijn geloof is 
zwak, help mij 
alstublieft om 
meer inzicht te 
krijgen.  
Dank u dat u 
iedereen wijsheid 
geeft als we 
erom vragen.   

 

Ik heb geen idee wat de 
toekomst zal brengen, 
maar ik wil graag 
geloven dat u mij leidt 
op de goede weg. 

  

    Ik beloof u respect te 
hebben voor uw 
woord en er nooit mee 
te spotten. Help mij 
om deze belofte te 
houden. Amen   

    

  
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Opdracht  
 
 

 



 
Of:   Volgorde bijbelboeken Nieuwe Testament 
 

   

 

Bijbelboeken Nieuwe Testament 

Deze boeken staan niet in de juiste 

volgorde. Zet het juiste nummer op 

de stip ervoor. Begin met nummer 1. 

De antwoorden staan onderaan op 

deze pagina. Probeer ze eens in de 

juiste volgorde op te zeggen. 

  

  

. Lucas . Kolossenzen . 1 Johannes 

. Handelingen . 1 Timoteus . 2 Johannes 

. Mattheüs . 2 Timoteus . 3 Johannes 

. Romeinen . Hebreeen . 1 Petrus 

. Marcus . Filppenzen . 2 Petrus 

. Johannes . 1 Tessalonicenzen . Openbaring 

. 1 Korintiërs . 2 Tessalonicenzen . Judas 

. Efeziërs . Filemon     

. Galaten . Titus     

. 2 Korintiërs . Jakobus     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Oplossing: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Mattheüs      Marcus     Lucas    Johannes   Handelingen     

Romeinen  1 Korintiers  2 Korintiers  Galaten  Efeziers 

 Filppenzen  Kolossenzen  1 Tessalonicenzen  2 Tessalonicenzen   

1 Timoteus  2 Timoteus  Titus Filemon Hebreeen  Jakobus 

1 Petrus   2 Petrus    1 Johannes    2 Johannes    3 Johannes    Judas     Openbaring 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Lucas 12 Kolossenzen 23 1 Johannes 

5 Handelingen 15 1 Timoteus 24 2 Johannes 

1 Mattheüs 16 2 Timoteus 25 3 Johannes 

6 Romeinen 19 Hebreeen 21 1 Petrus 

2 Marcus 11 Filppenzen 22 2 Petrus 

4 Johannes 13 1 Tessalonicenzen 27 Openbaring 

7 1 Korintiërs 14 2 Tessalonicenzen 26 Judas 

10 Efeziërs 18 Filemon     

9 Galaten 17 Titus     

8 2 Korintiërs 20 Jakobus     



 

Tekst    Psalm 90:12 

 

  

  

  

Leer ons zo onze dagen te tellen  

dat wijsheid ons hart vervult.  

  

Reken eens uit hoelang je al geleefd hebt. 

Bijv. …. Jaar en …. Maanden. 

  

Geef ze als beloning een hartje, wat je thuis voor hen hebt gemaakt. 

Hoe maak je het hartje? 

Twee stevige lapjes in de vorm van een hartje op elkaar rijgen en een kartonnetje met het woord 

wijsheid erin stoppen. En een hartjessnoepje erin doen. Leuk lintje eraan en klaar.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 Activiteit     

Deze keer kun je kiezen uit de volgende activiteiten: 

 

*Speel bijbelbingo 1 of bijbelbingo  2 

 

*Doe   memoryspel                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Memoryspel Little Pilgrim (Twee maal afdrukken en op kartonnetjes plakken van dezelfde grootte) 

De plaatjes zijn van Richard Gunther van Christart.com 

 

 

 

Little Pilgrim vindt de spiegel Little Pilgrim gaat op weg Little Pilgrim bij het kruis 

 

  

Little Pilgrim’s zonden worden 

vergeven 

Little Pilgrim kiest de smalle weg Bemoediging helpt Little Pilgrim uit 

de ellende 

 

 

 

Het boek wast Little Pilgrim schoon Ze eten van het boek Mooie tijden 

  

 

Het donkere dal Vriendjes Little Pilgrim dwaalt van de weg af 

 

 

 

Meneertje zonde heeft Little Pilgrim 

te pakken 

Little denkt weer aan het boek In het boek zit een sleutel 



 

 

 

Little Pilgrim is weer vrij Vrij, dankzij het boek De hamer slaat Meneertje Zonde 

op zijn kop! 

  

 

*Spel: Zoek de koning 

  

(Een soort: Alles doen wat moeder doet) 

  

Eén wordt als koning aangewezen, wanneer een ander kind op de gang staat. 

Die koning start steeds een bepaalde beweging. Als hij iets doet gaan ze het allemaal doen.  

Hij doet het natuurlijk erg sneeky, wijst op zijn hoofd, tikt met zijn vinger op zijn hand, enz. 

Degene die hem is moet raden wie de koning is.  

 

* Elastiek mimiek 

Deelnemers op een rijtje gaan staan. 

Elastiekje over je hoofd doen en net onder je neus en onder je oren zetten. 

Wie heeft het het eerste over zijn hoofd gewerkt en om zijn nek zitten? Die heeft gewonnen. 

Je krijgt dit alleen maar voor elkaar als je gekke bekken trekt. 

Lachen! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Welke profeet waarschuwde koning 

Jojakim?  

1  De knecht van Jeremia 

2 Wie was Baruch  2  Die rijdt op de weg van de tegenlggers 

3 Wat deed koning Jojakim met het woord 

van God?   

3  Jeremia 

4 Wat wilde de koning doen met Jeremia en 

Baruch?  

4 Verscheuren en verbranden   

5 Wat moest Jeremia van God opnieuw 

doen?  

5  Alles opnieuw opschrijven 

6 Hoe is het afgelopen met die domme 

koning?  

6 Bidden tot de maangodin en niet zorgen 

voor weduwen en wezen  

7 Wat deed koning Jojakim in Gods ogen 

fout?   

7  Als je Gods woord in je hart bergt 

8 Wat is een spookrijder   8  Zijn lichaam werd niet begraven en zijn 

zoon werd weggevoerd naar Babel 

9 Hoe word je wijs  9 Een profeet  

10 Hoe heet een man in het Oude Testament 

die Gods woord verkondigde?  

10  In de gevangenis gooien 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Antwoorden: 1- 3    2- 1    3- 4   4- 10    5-5     6-8    7-6    8-2    9-7    10- 9 


