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Hoera, het is zomervakantie! Misschien ga je wel op 
reis, naar een ver land of misschien blijven we wel 
allemaal in Nederland. Waar je ook heen gaat, 
onderweg is van alles te beleven. Soms maak je 
tijdens je vakantie ook iets mee waardoor je ver-
andert. Dat gebeurt ook in de Bijbelverhalen in deze 
Vakantiebijbelgids voor kids, die weer vol staat met 
leuke opdrachten, proefjes en tips. Zo ontdek je van 
alles over Jezus en over hoe Hij onderweg de levens 
van mensen verandert.

Doe je mee? 
Je krijgt dit boekje van Ark Mission.

Ark Mission wil iedereen vertellen dat God van je 
houdt en dat je Hem kunt leren kennen door de Here 
Jezus. Je mag bij Hem helemaal jezelf zijn en Hij is er 
altijd voor je.

arkmission

kids
voor

Onderweg
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Voorwoord

Hoi allemaal,

Als je dit boekje krijgt heb je waarschijnlijk vakantie. En ga je 
misschien op reis. Ver weg of dichtbij, met een vliegtuig of een 
auto, of misschien blijf je gewoon thuis en doe je thuis leuke 
dingen. 

Waar je ook bent deze zomer, met dit boekje gaan we samen op 
reis. Tijdens je reis willen we je graag aan Jezus voorstellen. 
Als Hij op reis ging, dan gebeurde er altijd van alles. Hij deed de 
wonderlijkste dingen, vertelde de mooiste verhalen en als hij 
mensen tegenkwam onderweg, dan veranderden ze. Kijk maar 
eens in dit boekje wat er met Zacheüs gebeurde, of met de twee 
vrienden die onverwachts met Jezus wandelden. 

Ik hoop dat jij deze zomer, misschien wel door deze Vakantie
bijbelgids voor Kids, Jezus ontmoet en dat je gaat ontdekken  
hoe bijzonder Hij is. 

Heb een hele fijne vakantie!

PS: Als je de kleurplaat aan het eind kleurt en opstuurt kun je ook 
nog een leuke prijs winnen! Veel plezier ook met alle opdrachtjes.

Colofon

De Vakantiebijbelgids voor kids wordt verspreid ter inspiratie voor de 
vakantie en kan gebruikt worden in combinatie met de Vakantiebijbelgids. 
De Bijbelteksten zijn met toestemming ontleend aan de Bijbel in Gewone 
Taal (2014), © Nederlands Bijbelgenootschap, tenzij anders vermeld. 
Geschreven door Hanna Holwerda. Illustraties door Geesjebeesje.nl.  
© 2021 Ark Mission

Onderweg

Een vakantie kan jou veranderen. Soms een klein beetje, soms heel 
veel. Misschien is je huid wat donkerder geworden door de zon. 
Misschien ben je gegroeid. Als je weer naar school moet, pas je je 
gymschoenen niet meer … 
Soms maak je tijdens de vakantie iets mee wat je van binnen 
verandert. In de Vakantiebijbelgids voor kids ontdekken we hoe 
Jezus mensen die onderweg zijn, kan veranderen. Hij laat ze iets 
zien van het goede leven, het leven in Gods Koninkrijk. Dat zet hen 
en ons aan het denken.
We reizen mee met Zacheüs, die eerst steelt, maar vervolgens 
zijn rijkdom deelt met de armen. We horen over een zoon die een 
spetterende reis maakt, alles kwijtraakt en toch thuis welkom is.
En we lopen mee met twee vrienden van Jezus, die op weg naar 
Emmaüs een speciale ontmoeting hebben. Ga je mee op reis?

Tip voor deze zomer: Schrijf elke week een aantal dingen op een 
briefje die jij bijzonder vond. Iets wat je hebt meegemaakt, iets wat 
je gelezen hebt of iets wat iemand tegen je heeft gezegd. Stop de 
briefjes in een pot. Sluit de vakantie samen af met iets lekkers, en 
lees samen de briefjes nog een keer door.

De Vakantiebijbelgids voor kids sluit aan bij de gids voor 
volwassenen. Je kunt ze goed samen gebruiken.

Bijbeltekst Doeopdracht

Weetje Puzzelen

Creatieve opdracht Kleurplaat

SpelSchrijfopdracht
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Zacheüs is tollenaar. Hij haalt belastinggeld op voor de Romeinen. 
In de tijd van Jezus waren de Romeinen de baas in Israël.

Verzamel zo veel mogelijk munt
geld. Misschien hebben jullie ook 
wel buitenlands muntgeld.
Schuif een muntje onder het 
papier en kras er zachtjes 

met potlood overheen. Zie je het muntje 
verschijnen? Doe dit met allerlei verschillende munten. Vergeet 
ook niet de andere kant van de munt.
Knip de muntjes uit.

 
In de tijd van Zacheüs werd er 
op verschillende plekken tolgeld 
gevraagd. Bijvoorbeeld bij grenzen 
of bruggen.
Spreek samen een gebied af. 

Bijvoorbeeld buiten, de speeltuin of de  
benede n   verdieping. Verdeel de muntjes uit de vorige 
opdracht. Wijs iemand aan als ‘tollenaar’. Hij mag zich verstoppen. 
Vervolgens lopen de anderen door het afgesproken gebied. Komen 
ze langs de tollenaar, dan maakt deze zichzelf zichtbaar en moet 
de ander hem betalen.

Werken met geld

Lucas 19:1-10 

Zacheüs hoort er niet bij. De mensen lopen het liefste met een 
boog om hem heen. Zacheüs is anders dan anderen. Hij is klein. 
Hij werkt met de vijand. Hij haalt belasting voor hen op. Hij is veel 
rijker dan de meeste mensen. En hoe hij aan al dat geld komt … 

De mensen willen niets met hem te maken hebben. Hij is rijk, maar 
niemand vindt hem aardig. Misschien is hij wel eenzaam.
Terwijl de mensen het liefst wegkijken, kijkt Jezus Zacheüs 
aan. Dat is het begin van een grote verandering in het leven van 
Zacheüs.

Tip voor deze week: 
Ken je mensen die alleen zijn, juist in de vakantie als iedereen 
leuke dingen gaat doen, of op stap gaat? Stuur deze mensen dan 
een kaartje bijvoorbeeld vanaf jullie vakantieadres.

 

Jezus zei tegen hem: ’[…] Ik, de Mensenzoon, ben 
gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te 
redden.’
Lucas 19:910 (HTB)

Jezus en Zacheüs

Ik zie jouWeek 1

NODIG
potloden, muntgeld, wit papier, schaar

NODIG
muntjes uit de  vorige opdracht
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Zacheüs heeft zich verstopt … Kun jij hem vinden? 

Op de zoekplaat staan ook drie zakjes geld  
en vijf Romeinse munten. 

Verstopt!

Een tollenaar werkte samen met de Romeinen. Daarom hield 
men niet van tollenaars. En een tollenaar kon makkelijk extra 
geld vragen en dit in zijn eigen zak steken. Ook Zacheüs was niet 
eerlijk, lezen we in het verhaal.

De mensen mogen Zacheüs niet 
en keren hem de rug toe. Dat kun 
je vergelijken met het volgende 
proefje: 

Leg de lucifers op het water. 
Doe in het midden van de schaal een 
druppel afwasmiddel. Wat gebeurt er 
met de lucifers?

 Doordenkertje
Zou Zacheüs zich alleen hebben gevoeld?  

Denk je dat hij vrienden had?
Heb je weleens meegemaakt dat iemand buitengesloten werd?

Wat kun jij doen als je ziet dat iemand  
buitenspel staat, niet populair is?

Zacheüs staat buitenspel

Ik zie jouWeek 1

NODIG
schaal met water, lucifers, afwasmiddel
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 Jezus ziet Zacheüs

De mensen wilden niets met Zacheüs te maken hebben. Ze keken 
liever een andere kant op. Als je iets niet wilt zien, wordt dat ook 
wel je ‘blinde vlek’ genoemd. 

Jij hebt ook een blinde vlek. Met 
dit proefje kun je hem ontdekken. 

Teken op het papier een kruisje. Teken zeven centimeter 
naar links een hartje. 
Bedek met je hand je rechteroog. Kijk met je linkeroog naar het 
kruisje en beweeg je hoofd langzaam dichter naar het papier. Wat 
gebeurt er?

 Doordenkertje
Zijn er personen die jij liever niet ontmoet? 

Hoe zou het voor die persoon zijn  
als mensen hem of haar ontlopen?

Ontdek je blinde vlek

Week 1 Ik zie jou

De mensen willen Zacheüs liever niet zien. Maar Jezus 
zoekt Zacheüs op. Jezus kijkt anders naar mensen dan 
wij gewend zijn.

Stap 1:  Bekleed de binnen kant van het 
bekertje met zwart papier.

Stap 2:  Maak met de spijker 
een gat in de bodem 
van het bekertje.

Stap 3:  Dek de bovenkant van de beker af met 
transparant papier en plak het langs 
de rand vast.

Stap 4:  Maak het donker in de kamer 
en steek het kaarsje aan. Hou 
de beker met de onderkant 
naar de kaars toe en kijk op 
het transparante papier.  
Wat zie je?

Als je met de ogen van Jezus kijkt, lijkt de wereld soms op 
de kop te staan. Jezus kijkt anders. Hij kijkt niet naar de 

buitenkant, maar naar de binnenkant.
Niet iedereen begrijpt dat … Lees maar eens in Lucas 19:7. 

NODIG
papier, stift, liniaal

NODIG
kartonnen bekertje, zwart papier, schaar, plakband, lijm, spijker, transparant papier (overtrek of wit vliegerpapier), kaars, lucifer
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Speel de bingo als je onderweg bent, tijdens een 
wandeling of in de auto. Kun jij alle dingen vinden? Kun 
je ook uitleggen waarom ze bij het verhaal van Jezus en 
Zacheüs passen?

  Onderwegbingo

Zacheüs is veranderd. Hij steelt niet meer, hij deelt!

Stel dat Zacheüs aan een vriend of 
familielid over de ontmoeting met 
Jezus zou schrijven, wat zou hij 
dan vertellen? Schrijf de brief van 
Zacheüs aan een vriend of familielid.

Tip:  Is er een klimboom in de buurt? Klim in de boom en schrijf 
hier de brief.

Zacheüs deelt uit. Hoe kun jij delen van dat wat je hebt? 
Hier een aantal tips:

Uitdelen

Week 1 Ik zie jou

NODIG
pen en papier

Bak koekjes en deel ze uit in de buurt.

Ruim je kamer op. Bekijk welk speelgoed of welke  
boeken je kan missen. Maak een kraampje  

aan de weg en deel je spullen uit.

Pluk een bos (wilde) bloemen  
en vrolijk er iemand mee op.

Maak ijsjes en deel ze uit in de buurt.
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In het verhaal over de verloren 
zoon komen drie personen voor: 
de vader, de oudste zoon en de 
jongste zoon. Schrijf bovenaan  
het eerste vel ‘vader’, het tweede 

vel ‘oudste zoon’ en het derde vel ‘jongste 
zoon’. Leg de vellen met een pen op tafel.
Lees ieder voor zich het verhaal van de verloren zoon, elk uit een 
andere (kinder)bijbel. Jonge kinderen kun je voorlezen. Lees je iets 
over één van de personages? Schrijf dit op het juiste vel.

Je vindt het verhaal in Lucas 15:1132.

Neem een van de drie personages in gedachten. De 
anderen moeten raden wie het is. Zij mogen vragen 
stellen. Jij mag alleen met ja en nee antwoorden.

Tip:  Gebruik voor het stellen van de vragen de 
aantekeningen van de vorige opdracht.

 Doordenkertje
Op welke persoon uit het verhaal lijk jij?  

Kun je dat uitleggen?

Drie verschillende personen

Lucas 15:11-32

Jezus vertelt een gelijkenis, een voorbeeldverhaal om ons iets 
duidelijk te maken.

Er was eens een vader met twee zonen. De jongste zoon wil op reis, 
de wereld ontdekken. Hij vertrekt en laat zijn vader, broer en het 
werk op de boerderij achter.

In het buitenland viert hij feest. Tot al zijn geld op is. En dan? 
De reis verloopt rampzalig, er komt een hongersnood. Met een 
knorrende maag zoekt hij werk. Hij mag varkens hoeden. Niet echt 
een droombaan.

Als hij jaloers toekijkt hoe de varkens heerlijk zitten te eten, krijgt 
hij heimwee. Zijn avontuur is helemaal misgelopen. Hij gaat terug 
naar huis. Is hij nog welkom thuis? Is hij weer terug bij af? Of heeft 
hij iets geleerd tijdens zijn reis?

Tip voor deze week:
Tijdens de vakantie doe je vaak allemaal leuke dingen, maar hoe 
duur is een vakantie eigenlijk? Houd deze week bij wat jullie aan 
geld uitgeven. Vraag ook je ouders wat zij hebben uitgegeven om al 
die leuke dingen te kunnen doen..

Laten we feestvieren, want deze zoon was verloren  
en is teruggevonden.
Naar Lucas 15:2324

De gelijkenis van de verloren zoon

Ver van huisWeek 2

NODIG
drie A4’tjes,  drie pennen



14 15

Eerst vierde de jongste zoon vakantie, maar nu zijn geld op is 
krijgt hij honger. Hij moet werken om aan eten te komen. Zijn 
reis verandert. De vakantie, het feest vieren en het genieten zijn 
voorbij.

Hieronder staan een aantal opdrachten. Kies er een uit 
en schrijven maar!

Honger!Waar ga je heen?

Knip een kleine cirkel (ca. 2 cm) 
uit het papier.
Wrijf de naald langs een magneet. 
Doe dit steeds in dezelfde 
richting, dus niet op en neer 

wrijven! De naald wordt nu ook magnetisch. Leg 
vervolgens de magneet weg, uit de buurt van het schaaltje water.
Prik de naald van onder naar boven en daarna van boven naar 
onder door de cirkel.
Leg de naald in de cirkel voorzichtig op het water.
De naald zal vervolgens met een kant naar het noorden en met een 
kant naar het zuiden gaan drijven.

Op een echt kompas staat een 
ring met streepjes. Dit zijn graden: 
van 0 tot 360. Laat de naald in de 
richting wijzen die je op gaat en 
lees het aantal graden waarop 

de naald staat af. Schrijf dit op. Schrijf er vervolgens 
bij hoeveel stappen je in deze richting zet. Wil je vervolgens een 
andere kant op? Laat de naald in die richting wijzen en noteer 
het aantal graden waar de naald op staat. Zet er weer het aantal 
stappen bij.
Maak zo een route. 

Ver van huisWeek 2

NODIG
schaaltje met water, naald, magneet,  papier, schaar

NODIG
echt kompas

Hoe voel jij je als je honger 
hebt? Ontwerp een smiley 

die bij dit gevoel past.

Maak een stripverhaal 
over de verloren zoon.

Schrijf een script en/
of maak een filmpje met 
de titel ‘Honger! Wat een 

varken mij leerde …’ Schrijf een liedje of rap en 
gebruik de volgende woorden: 

honger, waarom, ik had het 
kunnen weten, voorbij, slim.

Schrijf een gedicht met als 
titel ‘De honger knaagde’.

Schrijf een verhaal over 
honger bij deze foto.
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Vouw het papier in tweeën. Teken 
op de ene helft hoe de jongste 
zoon eruitzag toen hij op reis 
ging. Teken op de andere helft 

hoe hij terugkwam. Wat is het verschil? 
Denk bijvoorbeeld aan zijn bagage, zijn kleding en zijn houding. 

Teken het sjabloon van de recht
hoek na en knip hem uit. Knip de 
vier lange stippellijnen in.

Hoe zou de jongste zoon zich voelen tijdens 
de terugreis naar huis? Waar zou hij over 
nadenken? Schrijf dit in steekwoorden  
in het denkwolkje in het midden. Vouw de 
middelste stroken omhoog. Vouw de vier 
buitenste naar beneden. Dit zijn de poten. 
Knip het uiteinde van de poten langs het 
stippelrandje af. Maak een mooie krul in de 
staart. Vouw de kop naar beneden en een 
beetje dubbel.
Zet je pakezel neer en geef hem een klein zetje. Als het goed is 
wandelt je ezel vanzelf een stukje verder.

Terug …

Ver van huis

Blaas de ballon op en knoop hem 
dicht. Het knoopje wordt de neus. 
Teken er een mond en oogjes bij.
Knip vier stroken uit het roze 
papier. Dit worden de pootjes. 

Knip bij elke stook uit een uiteinde een driehoek en 
kleur het uiteinde zwart. Vouw het andere uiteinde een stukje om 
en plak het pootje met plakband onder het varken. Doe dit ook met 
de andere pootjes.
Knip twee oortjes uit en plak deze op de kop.

Een varken is een alleseter. Hij wroet met zijn 
snuit in de modder op zoek naar kleine insecten en 
regenwormen. Maar varkens eten ook wortels van 
planten, gras en fruit. Zelfs paddenstoelen, als ze die 
vinden. In het verhaal van de verloren zoon lees je dat 
de varkens peulen krijgen.

NODIG
wit papier, stiften  of potloden

Bij de varkens

Week 2

NODIG
roze ballon, roze  papier, zwarte stift, schaar, plakband

NODIG
potlood, stevig papier, schaar, liniaal, pen
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Het is feest, de zoon is weer thuis.

Kook samen een feestmaal, een tafel vol lekkere hapjes. 
Nodig vrienden, buren of familie uit.

Wat zou jij klaarmaken voor iemand die je zo gemist 
hebt en eindelijk weer thuis is? Teken het op het bord.

De Heer beschermt je, overal,  
waar je ook gaat, je leven lang.
Psalm 121:8

Feest!Lange weg naar huis

Ver van huisWeek 2

19
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Het woord ‘stadie’ komt uit het Grieks en verwijst 
naar het woord ‘stadion’. Eén stadie is ongeveer 185 
meter. Dat is de lengte van de renbaan in het stadion in 
Olympia.

De wandeling van Jeruzalem 
naar Emmaüs is 60 stadie. 
Hoeveel meter is dat?
Kun je dat ook omrekenen  
naar kilometers?

Stel dat de vrienden van Jezus 4 kilometer per uur liepen.  
Kun je schatten hoelang ze over de reis deden?

We weten niet precies waar Emmaüs lag. Zoek de 
stad Jeruzalem op Google Maps op. Onderin zie je de 
schaal, het aantal kilometers in het echt. Bekijk de 
plaatsjes in de omgeving. Kies een paar plekken uit en 

sleep hier het gele poppetje 
(rechtsonder) van de street
view heen. Hoe ziet de 
omgeving eruit?

Uitzicht op Jeruzalem

Lucas 24:13-35 

Buiten de stad Jeruzalem lopen twee mannen. Ze kijken somber 
en ze zijn druk in gesprek. Ze hebben hun toekomst in duigen zien 
vallen. Jezus, hun leraar, is gestorven. En dat terwijl zij dachten 
dat hij het land zou bevrijden van de Romeinen.

Dan komt er iemand bij hen lopen. Hij vraagt waar ze het over 
hebben, maar al snel is hij degene die vertelt. Hij is niet zomaar 
een reiziger, het is Jezus die naar hen toe gekomen is. 

Zo gaat hun reis van verdriet naar verwondering. En uiteindelijk 
keren ze vol blijdschap terug naar hun vrienden in Jeruzalem om 
het goede nieuws te vertellen: Jezus leeft!

Tip voor deze week: 
Maak een aantal keer deze week een schets van de horizon die je 
ziet. Het kan tijdens een wandeling zijn, maar ook gewoon uit je 
slaapkamerraam.
Hoe verschillend zijn je schetsen?

‘Had jij onderweg ook al zo’n bijzonder gevoel? Er was 
iets toen hij (Jezus) met ons praatte en de heilige 
boeken uitlegde.’
Lucas 24:32

De reis naar EmmaüsJezus en de Emmaüsgangers

21

NODIG
pen, papier, rekenmachine en Google Maps

Een nieuwe horizonWeek 3
Van Jeruzalem naar Emmaüs is 11.100 m, dus 11,1 km.  

Hier deden ze ongeveer 2,8 uur over, dus 2 uur en 48 minuten.
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Week 3

Jezus kwam zelf naar hen toe en liep met hen mee, 
maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet 
herkenden.
Naar Lucas 24:1516 (NBV)

Doe dit proefje samen met een 
volwassene. Met dit proefje 
ontdek je hoe het kan zijn om met 
een ‘vertroebelde blik’ te kijken. 

Doe een laag water in de pan en zet die op het vuur. Houd de 
bril boven het inmiddels warm geworden water, zodat de glazen 
beslaan. Zet de bril op en kijk om je heen. Kun je goed zien? Kun je 
een ander herkennen als je door een beslagen bril kijkt?

Onderweg legt Jezus aan de leerlingen uit wat de profeten over 
Hem verteld en geschreven hebben. Waarschijnlijk kenden de 
leerlingen de teksten wel, maar hadden ze het nooit zo begrepen. 
Dat kun je vergelijken met het volgende proefje.

Doe dit proefje samen met een 
volwassene. Doe een laag water 
in de pan en zet die op het vuur. 
Leg een Bijbel of kinderbijbel 

open neer. Houd de glasplaat boven het 
inmiddels warm geworden water, zodat het 
beslaat. Laat iemand door de glasplaat de Bijbel bekijken. Kan 
hij of zij raden welk Bijbelverhaal het is?

Helder zien

Schrijf op kleine briefjes de 
volgende zinnen:

 

•   
De twee leerlingen zijn onderweg naar huis.

•   
Plotseling loopt er een man bij hen.

•   
‘Waar praten jullie over?’ vraagt de man.

•    
De leerlingen vertellen de man over wat er de afgelopen dagen 
gebeurd is met Jezus.

•   
‘Jullie begrijpen er niks van!’ roept de man uit.

•    
Hij legt de leerlingen uit wat er in de heilige boeken staat 
geschreven.

•    
Als ze in Emmaüs aankomen, nodigen ze de man uit voor de 
maaltijd.

•   
De man breekt het brood en deelt het uit.

•    
Dan zien de leerlingen wie Hij is, het is Jezus! Maar Jezus is 
verdwenen.

•   
Meteen gaan de leerlingen terug naar Jeruzalem.

•   
Als ze bij de andere leerlingen komen, roepen ze: ‘Jezus leeft!’

Hang de briefjes buiten op. De anderen moeten de briefjes zoeken. 
Kunnen ze de zinnen in de juiste volgorde leggen?

Speuren naar het Bijbelverhaal

NODIG
pen en papier, perforator, touw

NODIG
pan, water, (lees)bril 

NODIG
pan, water, glasplaat (bijvoorbeeld uit  een fotolijstje), Bijbel

Een nieuwe horizon
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Een nieuwe horizonWeek 3

Wandelen met JezusGoed gezien

Hoe goed zijn 
jouw ogen?
Zet deze 
speciale kaart 
van de oogarts 

op een afstandje neer. 
Bedek een van je ogen. Tot 
welke regel kun jij lezen? 
Probeer het ook met je 
andere oog.

Ga samen picknicken. Neem een stokbrood of Turks 
brood mee. Neem ook een (kinder)bijbel mee waar het 
verhaal over de Emmaüsgangers in staat. Lees tijdens 
de picknick het verhaal en deel met elkaar het brood.
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Een nieuwe horizonWeek 3

 Voorleesverhaal: Kinderdag en 
het mysterie van de rokende ton

Als kind heb ik gekke dingen meegemaakt op vakantie. Soms leuk, 
soms spannend. En één keer begon de dag geweldig, veranderde 
het in een nachtmerrie en eindigde het in luxe. Dit is het verhaal 
van die dag.

Ik werd wakker van de tentrits. Mijn moeder stak haar hoofd om 
de hoek. ‘Goedemorgen!’ riep ze en ze schoof een heerlijk ontbijtje 
naar binnen. Dat was vreemd. Op andere dagen maakte ik mijn 
ouders altijd wakker, met een knorrende maag. In de vakantie 
kunnen ze uitslapen … Maar deze ochtend was anders en dat kon 
maar één ding betekenen: het is kinderdag.

Elk jaar vieren we kinderdag. Dat zit zo: we ontdekten dat het niet 
eerlijk is om wel moederdag en vaderdag te vieren, maar nooit 
kinderdag. Nu moet je niet denken ‘elke dag is toch kinderdag’. Dat 
is namelijk niet waar. Kinderen moeten hard werken, op school 
bijvoorbeeld. En we hebben het druk, met sport en huiswerk. En we 
moeten buitenspelen, want dat is gezond. En een mooi boek lezen, 
want dat is goed voor spelling en taal en zo. Kinderen verdienen 
dus, net als volwassenen, een dag waarop ze niets hoeven. Daarom 
vierden wij elke zomervakantie kinderdag. 

Na het ontbijt stapten we op de fiets. We gingen naar een zwem
paradijs. Het leukste uitstapje dat je je maar kunt bedenken. Ik ben 
dol op glijbanen. Een topdag dus, tot we weer terug op de camping 
kwamen …

Ik fietste de camping op, naar ons plekje. Mijn tent stond iets bij 
de tent van mijn ouders vandaan. Onder een boom in de schaduw. 
Even dacht ik dat ik gek was geworden … Mijn tent stond er niet! Ik 
gooide mijn fiets neer en keek om mij heen. Hij stond er echt niet!

Samen op weg

Maak samen een wandeling. 
Kom je op een splitsing of 
kruising, gooi dan met de 
dobbelsteen.

1 = Ga linksaf.

2 = Ga rechtsaf.

3 =  Stel tien vragen over de omgeving. Begin elke vraag met 
waarom, wat, wie, waar, wanneer of hoe. Filosofeer samen over 
de antwoorden op de vragen.

4 =  Ga in een kring staan met de ruggen tegen elkaar. Je kijkt 
dus allemaal in verschillende richtingen. Om de beurt noemt 
iedereen iets op uit de dichtbije of verre omgeving. Er mag 
niets herhaald worden.

5 =  Teken samen de horizon. Ga op een rij zitten. Spreek af wie 
welk deel van de horizon tekent. Nummer de papieren, zodat je 
ze thuis aan elkaar kan plakken als een panoramatekening.

6 =  Iemand vertelt een goednieuwsbericht. Iets moois wat je hebt 
meegemaakt, iets wat je geraakt heeft, woorden van Jezus die 
je graag wilt delen. Gooi je de volgende keer zes? Dan is iemand 
anders aan de beurt.

NODIG
dobbelsteen,  papier, potloden
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 Voorleesverhaal: Kinderdag en het
mysterie van de rokend ton (vervolg)

Even verderop stond wel een grote metalen ton. Er kringelde rook 
omhoog. Mijn vader kwam naast mij staan. Ook hij snapte er niks 
van. Dat zag je aan zijn starende blik en open mond. Mijn moeder 
liep voorzichtig naar de metalen ton. Toen gaf ze een gil en wees. 
Van schrik maakte ik een sprongetje. Een stuk rechts van de ton 
lag een hoop stof en stokken. Het was mijn tent. Waarom stond er 
op de plek van mijn tent een rokende ton en was mijn tent in een 
hoopje stof en stokken veranderd?!

Ik voelde een hand op mijn schouder. Het was de campingbaas. 
‘Dat was jouw tent?’ vroeg hij. Ik slikte en knikte.
‘Sorry man, het is een beetje fout gegaan.’
Ik fronste. Een beetje? Mijn vakantie was in duigen gevallen. Waar 
moest ik slapen? 
‘Er zat een wespennest in de boom.’ De campingbaas wees omhoog. 
‘Ik dacht, ik haal hem even weg. Dus ik sleepte de ton eronder. Stak 
een vuurtje aan. Knipte het nest uit de boom. Hij viel precies in de 
ton. Wespen en vonken schoten in de lucht …’ De man is even stil. 
‘Ik was je tent vergeten … Een tent kan wel tegen regen, maar niet 
tegen een vonkenregen.’
‘En nu?’ stamelde ik.
De man haalde zijn schouders op. ‘Vannacht slapen jullie op mijn 
kosten in een hotel. Morgen koop ik een nieuwe tent voor je. Deal?’
Ik keek mijn ouders aan. Ze knikten. Even later bracht de 
campingbaas ons naar het hotel. Vijf sterren glinsterden boven de 
ingang. De hotelkamer was enorm. De badkamer zo groot als mijn 
tent. Ik denk dat ik op mijn matje in het ligbad kon dobberen. 

Eind goed, al goed? Ik denk het wel. Ik heb die nacht heerlijk 
geslapen. Ik heb een nieuwe tent gekregen waar nu, dertig jaar 
later, mijn eigen kinderen in slapen. En ik heb een mooi verhaal 
om door te vertellen. 

De Vakantiebijbelgids voor kids is geschreven 
door Hanna Holwerda. Ze is actief op het 
snijvlak van geloven, geloofsoverdracht, 
natuur en wetenschap voor kinderen. Ze 
is auteur en redacteur, en is eigenaar van 
Educatief Bureau Sterrenschip. 

www.educatiefbureausterrenschip.nl

@HannaHolwerda

Ontdek het oneindige heelal - Een bijbelse ruimtereis  
 Uitgeverij Ark Media

Dit boek vol informatie, proefjes en allerlei 
opdrachten laat kinderen ontdekken dat de ruimte 
met alle planeten, sterren en sterrenstelsels vertelt 
over wie God is, was en wie hij voor hen wil zijn. Ze 
mogen mee op ontdekkingsreis door het wonder 
dat schepping heet!

Kriskras door de Bijbel - Dagboek op 
verhaalsoort   Uitgeverij Ark Media

De Bijbel staat vol met spannende verhalen, 
liefdesverhalen, zeeverhalen, noem maar op. 
Dit dagboek laat kinderen vanaf 9 jaar (met 
hun ouders) de Bijbel op een nieuwe manier 
ontdekken.
Hoe werkt het? Kies een genre en lees de 
bijbehorende verhalen. Zo kom je langs 
verschillende bekende en minder bekende 
bijbelverhalen. Bij ieder verhaal staan 
creatieve opdrachten, proefjes, doordenkertjes, vragen of weetjes. 
Ontdek en beleef de Bijbel op een nieuwe manier!

Kijk voor meer boeken van Hanna op:  
www.educatiefbureausterrenschip.nl/portfolio.
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Kleurwedstrijd

Heb je de boeken van Hanna gezien op de vorige pagina? Bekijk ze 
nog maar eens goed, want wie weet win jij er wel eentje!

Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk in, en stuur hem dan  
vóór 1 september 2021 op naar Ark Mission. Het adres is:

Ark Mission
Oude Amersfoortseweg 79
1213 AC Hilversum

Schrijf je naam, je leeftijd en je adres erbij.

Na 1 september zullen we dan de drie allermooiste kleurplaten 
uitkiezen. De winnaars ontvangen elk één van Hanna’s boeken.

Zoek dus gauw je potloden, stiften of krijtjes op en kleur mee!

De drie Bijbelverhalen uit deze Vakantiebijbelgids  
voor kids zijn ook in veel kinderbijbels te vinden.  

Kinderbijbels.nl helpt bij het kiezen van een kinderbijbel.  
Ga naar www.kinderbijbels.nl en vind er één die bij jou past!
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arkmission
vakantie kids

voorbijbelgids

 www.arkmission.nl
 info@arkmission.nl
 035 647 45 00

arkmission
vakantiebijbelgids kids

voor

Hoera, het is zomervakantie! Misschien ga je wel op 
reis, naar een ver land of misschien blijven we wel 
allemaal in Nederland. Waar je ook heen gaat, 
onderweg is van alles te beleven. Soms maak je 
tijdens je vakantie ook iets mee waardoor je ver-
andert. Dat gebeurt ook in de Bijbelverhalen in deze 
Vakantiebijbelgids voor kids, die weer vol staat met 
leuke opdrachten, proefjes en tips. Zo ontdek je van 
alles over Jezus en over hoe Hij onderweg de levens 
van mensen verandert.

Doe je mee? 
Je krijgt dit boekje van Ark Mission.

Ark Mission wil iedereen vertellen dat God van je 
houdt en dat je Hem kunt leren kennen door de Here 
Jezus. Je mag bij Hem helemaal jezelf zijn en Hij is er 
altijd voor je.

arkmission

kids
voor

Onderweg


