
 

 

Kind op Maandag 

Bijbelverhalen zijn leuk. Sommige zijn heel spannend, andere grappig. Ze gaan over 
verdriet en troost, over boos zijn en vrede maken, over wat goed is en wat je beter niet 
kunt doen. Bijbelverhalen gaan over God. Én ze gaan over mensen, die in hun leven 
ervaren wat God voor mensen betekent. Ze vertellen over Jezus Christus, die met zijn 
leven liet zien hoe het leven kan zijn. Daarom zijn Bijbelverhalen ook niet alleen maar 
leuk, ze zijn nog veel meer. (Leuke verhalen zijn er immers al genoeg.) De verhalen 
uit de Bijbel zijn ook waardevol. Ze roepen vragen op en wijzen de weg. Het zijn 
verhalen om mee te leven. 
De Bijbel is geen kinderboek. Tenminste: De verhalen in de Bijbel zijn niet in de 
eerste plaats opgeschreven als kinderverhalen. Ze gaan vaak over volwassen mensen 
en worden verteld in grote mensentaal. Moeten kinderen dan maar wachten tot ze 
groot zijn voor ze met deze verhalen kennis kunnen maken? Nee! Want ook voor 
kinderen is de Bijbel een rijke inspiratiebron. Ook voor hen valt er van alles te 
ontdekken en beleven in de wereld van de Bijbel. Misschien hebben kinderen voor 
bepaalde Bijbelse voorstellingen en beelden zelfs wel meer gevoel dan volwassenen. 
Alleen is het wel belangrijk, om kinderen kennis te laten maken met de wereld van de 
Bijbel in een taal die voor hen begrijpelijk is. Wie de juiste woorden vindt, kan samen 
met kinderen ontdekken hoe veel de Bijbel te vertellen heeft. Kind op Maandag wil 
daarbij helpen. 

 

Rooster Kind op Maandag 2018-2019 

2018-2019 nr. 1: Herfst I 

Week 36: 3 t/m 7 september 2018 
*Slaven in Egypte, Exodus 1 
*Het biezen mandje, Exodus 2:1-10 
*Mozes gaat weg, Exodus 2:11-15 
 
Week 37: 10 t/m 14 september 2018 
*Mozes wordt geroepen, Exodus 3:1-14 
*Mozes wil niet, Exodus 3:15 - 4:17 
*Mozes gaat terug naar Egypte, Exodus 4:18-31 
 
Week 38: 17 t/m 21 september 2018 
*Naar de farao, Exodus 5:1-11 
*De plagen, Exodus 7-10 
*De uittocht, Exodus 12:29-42 



Week 39: 24 t/m 28 september 2018 
*De doortocht door de zee, Exodus 14:9-31 
*Het lied van Mozes, Exodus 15:1-18 
*Het bittere water, Exodus 15:22-26 
 
Week 40: 1 t/m 5 oktober 2018 
*Brood uit de hemel, Exodus 16:11-24 
*Water uit de rots, Exodus 17:1-7 
*Het bezoek van Jetro, Exodus 18 
 
Week 41: 8 t/m 12 oktober 2018 
*De Heer verschijnt op de Sinaï, Exodus 19 
*De tien geboden, Exodus 20:1-17 
*Twee stenen tafelen, Exodus 20:18-21 + Ex 21-31 + Ex 31:18 
 
Week 42/43: 15 t/m 26 oktober 2018 
*Het gouden kalf, Exodus 32:1-6 
*Mozes komt terug, Exodus 32:7-20 
*Nieuwe stenen tafelen, Exodus 34 
 

2018-2019 nr. 2: Herfst II 

Week 44: 29 oktober t/m 2 november 2018 
*Het volk trekt verder, Numeri 10:11-36 
*Twaalf verkenners, Numeri 13:1-33 
*Mirjam en Aäron sterven, Numeri 20:1-13 + 22-29 
 
Week 45: 5 t/m 9 november 2018 
*Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8 
*Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12 
*De doortocht door de Jordaan, Jozua 4:4-9 
 
Week 46-48: verhalen over Simson 
Week 46: 12 t/m 16 november 2018 
*Een engel met een boodschap, Rechters 13:1-8 
*De engel komt terug, Rechters 13:9-23 
*Simson wordt geboren, Rechters 13:24-14:4 
 
Week 47: 19 t/m 23 november 2018 
*Simson doodt een leeuw, Rechters 14:5-9 
*Het raadsel van Simson, Rechters 14:10-20 
*Simson steekt het veld in brand, Rechters 15:1-5 
 
Week 48: 26 t/m 30 november 2018 
*Simson neemt de stadspoort mee, Rechters 16:1-3 
*Simson en Delila, Rechters 16:4-14 
*Het geheim van Simson, Rechters 16:5-15 
 
 
 
 
 



2018-2019 nr. 3: Advent en kerst 

Thema: Tel je mee? 
Week 49: 3 t/m 7 december 2018 
*Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25 
*Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38 
*Maria gaat naar Elisabeth, Lucas 1:39-56 
 
Week 50: 10 t/m 14 december 2018 
*Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-66 
*Het lied van Zacharias, Lucas 1:67-80 
*Een oud liedje, Micha 5:1-4a 
 
Week 51: 17 t/m 21 december 2018 
*Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7 
*Herders in het veld, Lucas 2:8-20 
*Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40 
 
Week 2: 7 t/m 11 januari 2019 
*De wijzen uit het Oosten, Mattheüs 2:1-12 
*Naar Egypte, Mattheüs 2:13-18 
*Naar Galilea, Mattheüs 2:19-23 

 

 

 


