
 
 

 
 
 
 
BIJBELSTUDIE VOOR 8 -12 JARIGEN 
 
Dit boek is van: 
 
 
 



INHOUD 
 
Les 1  TOEGANG TOT HET KONINKRIJK      2 
Doel: Hoe kan ik in Gods Koninkrijk kan komen 
 
Les 2  EEN KONINKRIJK VAN KRACHT (1)      6 
Doel: Laten zien dat Gods Koninkrijk een Koninkrijk is van kracht 
 
Les 3  EEN KONINKRIJK VAN KRACHT (2)      9 
Doel: De Heilige Geest – een belofte van kracht voor iedereen 
 
Les 4  AANBIDDING IN HET KONINKRIJK (1)   13 
Doel: Om te laten zien dat je geschapen bent om God te aanbidden  
en dat je alleen vanuit een houding van aanbidding echt tot het doel  
kan komen dat God voor je leven heeft.  
 
Les 5  AANBIDDING IN HET KONINKRIJK (2)   15 
Doel: Om te laten zien dat aanbidding een krachtig wapen is om  
de overwinning te halen.  
 
Les 6  LEVEN IN ZIJN KONINKRIJK (1)    21 
Doel: Om te laten zien dat het leven in Gods Koninkrijk 
anders is dan in het koninkrijk van de wereld.  
 
Les 7  LEVEN IN ZIJN KONINKRIJK (2)    24 
Doel: Om te laten zien dat vergeving één van de belangrijkste  
principes is in Gods Koninkrijk. 
 
Les 8  DE BEDIENING VAN ZIJN KONINKRIJK   27 
Doel: Om te leren hoe je de wil van de Koning kan gaan doen. 
 
 
Leven in Zijn Koninkrijk: een studie voor kinderen van ongeveer 8-12 jaar. 
De studie is bedoeld om samen met een leider in een celgroep of thuis in het 
gezin te bespreken. Het is geen invuloefening, maar een interactieve studie.  
 
Deze studie is geschreven door Beryl Voorhoeve 
Opgemaakt door Judith Maarsen.  
Oktober 2004 
Bijbelvertaling: HET BOEK 
 



LES 7: LEVEN IN ZIJN KONINKRIJK (2)  
 
Eén van de belangrijkste principes in Gods Koninkrijk is vergeving.  
Dat betekent niet dat je alles goed moet vinden wat een ander doet. 
God is een God van vergeving maar is ook rechtvaardig.  
Het betekent ook niet dat als je iemand vergeeft dat je ook gelijk alles vergeet wat een ander je 
heeft gedaan – maar de ‘angel’ is eruit. 
Eén van de geheimenissen van vergeving is dat de ander ook vrij gezet wordt.  
 
Onvergevingsgezindheid kan ook doorwerken in je ziel en lichaam. 
De basis oorzaak van depressies is onvergevingsgezindheid.  
Eén van de hoofdoorzaken van sommige chronische lichamelijke condities is dat je niet kan ver- 
geven. Daar zijn de artsen en psychiaters al lang achter maar kunnen het probleem niet oplossen, 
alleen leefbaar maken door therapieën en medicijnen. 
 
Als een kind op school erg gepest wordt dan is het erg moeilijk om tot het punt te komen om de 
ander te vergeven – vooral als de situatie doorgaat. 
Als iemand je veel pijn heeft gedaan en je er niet los van kan komen en je blijft maar negatieve 
gedachten en haatgevoelens over die persoon hebben, dan is de enige oplossing om daar vrij van 
te komen, vergeving. Het begint met een beslissing van je wil om te willen vergeven. Daarna volgt 
de stap van ‘willen’ maar niet ‘kunnen’. Het is alleen Gods Geest in jou die het willen en het kunnen 
in jou zal uitwerken.  
 
Voor sommige kinderen die heel veel pijn hebben ervaren door bijv. pesten, incest of mishande-
ling, echtscheiding, verwerping enz. kan het een proces zijn dat veel tijd gaat kosten. Ook bij hen 
geldt: het begint met een keuze om te willen vergeven. Niet willen vergeven leidt tot bitterheid 
en wrok en dat gaat woekeren door alles heen. 
 
Dus:  
Principe 1: vergeving  
Principe 2: dienen  
Principe 3: groeien in karakter  



Les 7: LEVEN IN ZIJN KONINKRIJK (2) 
 

DOEL:  
Een van de grootste verschillen tussen het koninkrijk van deze wereld en 

Gods Koninkrijk is het principe van vergeving 
 
 
 

 
 

 
Lees: Mattheüs 18: 21 –35 
 
 
 

Maak een striptekening over wat er hier gebeurde en schrijf de tekst onder elke tekening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ______________________________________________________________ 
 

 
Waarom is het zo belangrijk dat wij andere mensen vergeven? 
 
 

Wat gebeurt er als je niet bereid bent om anderen te vergeven? (vers 35) 
 
 
 
Maakt het uit wat de andere persoon heeft gedaan tegen ons? 
 
 
Zijn er mensen die jij moeilijk kunt vergeven? 
 
Praat er met elkaar over.  

 



Wat zou je eraan kunnen doen denk je? 
 
 
Kijk even naar het voorbeeld van Jezus toen Hij aan het kruis hing: 
Lukas 23:34. 
 

Wat zei Hij? _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Denk je dat het makkelijk was voor Hem? 
Vergeving begint met een keus om te willen vergeven ook al heb je het idee dat jij het niet kan. 
Het betekent niet dat jij goedkeurt wat iemand anders tegen jou heeft gedaan. 
Het heeft te maken met een verandering in de houding van jouw hart.  
De Heilige Geest is jouw Helper en zal je daarin met Zijn liefde verder leiden. 
Het is alleen in Zijn kracht dat jij de ander kan vergeven. 
 

 
Wie zijn de belangrijksten in Gods Koninkrijk? 
Lees Lucas 22: 24 – 30 
 

 
Schrijf in je eigen woorden op wat het verschil is tussen de belangrijkste mensen in het 
koninkrijk van deze wereld en in Gods Koninkrijk: 
 
Het koninkrijk van deze wereld: 

___________________________________________________________ 

Het Koninkrijk van God: 

___________________________________________________________ 

 
Wie is belangrijker? Diegene die aan tafel zit of diegene die dient? Waarom? (vers 27) 
 

 
Hoe kan jij anderen dienen? 
 
Thuis: 

__________________________________________ 

Op school: 

__________________________________________ 

In de kerk: 

__________________________________________ 

Bij je vrienden? 

__________________________________________ 

 



Groeien in Gods Koninkrijk heeft tijd nodig. 
Jij groeit ook niet in één dag van baby naar volwassene! 
Elke dag leer je nieuwe dingen. 
 
Zo is het ook in Gods Koninkrijk. 
Hoe meer wij over de Koning leren, hoe meer wij zullen groeien en op Hem gaan lijken. Dus wees 
niet ontmoedigd! 
 
 
Onthoud de volgende tekst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neem tijd om met elkaar te bidden. 

Colossenzen 1: 13: 
Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een plaats 
gegeven in het koninkrijk van Zijn Zoon Die Hij liefheeft. 
 
Hij heeft je al een plaats gegeven! Jij hoort al bij Zijn Koninkrijk. 
Jij zult steeds meer op de Koning gaan lijken als je kiest om Hem te dienen 
en te gehoorzamen. 


