
Jij tussen bijbelhelden
Jezus was al jong een held! Hij was twaalf toen Hij met zijn ouders op vakantie 
ging voor een feest in Jeruzalem. Daar bleef Hij in de tempel achter, om meer over 
zijn Vader God te leren. Maar Hij had al zoveel in de Bijbel ontdekt, dat de leraren 
ervan stonden te kijken!

Wat je gaat ontdekken
Jij gaat in dit gave boek ook geweldige dingen uit de Bijbel 
ontdekken. Elke dag iets nieuws. Iets over God, over Jezus, 
en ook over jezelf. Verder ga je spannende, interessante of 
grappige opdrachten doen. Daar zul je veel van opsteken. 
Je kunt er de Tienerbijbel bij pakken. Soms heb je ook een 
echte Bijbel nodig. Of andere spullen.

Wat je vooral zult ontdekken is hoe goed Jezus is. Zo vol 
liefde, genade en kracht is niemand anders. Daarom is Hij 
de held van de kerk. En jouw held, als je weet hoeveel Hij 
van je houdt. Want andersom ziet Jezus jou als zijn held!

Hoe je dit boek kunt gebruiken
Het boek kun je lekker voor jezelf houden. Maar je 
kunt het ook in het gezin aan tafel gebruiken.

De meeste opdrachten kun je alleen doen. Maar 
sommige opdrachten moet je samen doen. Dat kan 
met vrienden, of familie.

Je kunt dit boek veertig dagen achter elkaar 
gebruiken. Maar het is niet erg als je het boek een 
dag laat liggen en daarna weer verder gaat.

Gebruik er een Bijbel bij (en als je wilt ook de 
Tienerbijbel).

Noteer onderaan de bladzijde wanneer je de 
opdracht hebt uitgevoerd. Heb je alles gedaan? 
Gefeliciteerd, jij bent een held! Maar eerlijk gezegd 
was je dat toch al (ontdek in dit boek waarom).

Doen!
Elke dag vind je op twee pagina’s

1.    Zelf lezen – waar het in de Bijbel staat (kun je opzoeken en 
lezen) 

2.  Uitleg over een bijbelgedeelte (en wat je ermee kunt)
3.   Om te onthouden – een bijbeltekst (die je uit je hoofd 

kunt leren)
4.   Jouw reactie – een gebed (dat je kunt bidden, mag ook in 

je eigen woorden)
5.   Tienerbijbel – waar je het gedeelte kunt vinden (om nog 

eens na te lezen)
6.   Doen! – een opdracht om te doen (alleen, of met anderen)
7.  Uitgevoerd op – datum (klaar – gefeliciteerd!)
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Wat maakt van jou een held? 
Dat je weet hoeveel jij waard 
bent in Gods hand. Kijk naar 

Jezus en je weet het!
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1 Jij tussen allemaal helden
Zelf lezen 
Hebreeën 11:39 tot en met 12:2

Wil je een held zijn? Kijk in de Bijbel hoe je dat kunt worden. Je 
ontdekt veel helden. Niet dat die mannen en vrouwen ergens 
supergoed in zijn. Het zijn geen superhelden. Maar wel mensen die 
weten dat God achter hen staat. Ze maken fouten. Doen domme 
dingen. Maar ze lijken allemaal een beetje op Jezus. 

Jezus is Gods held. Waarom? Alle mensen hebben hulp 
nodig. Daarom zocht God naar iemand die voor iedereen 
kon instaan. Dat was Jezus, Gods Zoon. Hij gaf zichzelf, 
zodat niemand nog hoeft te denken dat hij of zij alleen 
is. Of fout. Of niet geliefd. Dankzij Jezus kan iedereen een 
geliefd kind van God zijn. En een held zoals Jezus. 

Als je weet hoeveel Jezus van je houdt, kun je ook van 
andere mensen houden. En voor hen instaan. Zo ben je een 
echte held!

Jouw reactie
‘Jezus, dank U dat U 
van mij houdt. U gaf 
uw leven voor mij. Ik 
weet dat ik een geliefd 
kind van God ben. 
Daarom kan ik van 
de mensen om mij 
heen houden. En voor 
hen instaan.’

Wat heeft een superhero nodig? Denk 
aan zeven dingen (schrijf ze op).

1. Motivatie
Wat wil jouw superhero bereiken? Waarom 
wil hij zijn heldenpak aantrekken?

2. Een identiteit – nee, twee
Eerst: jouw superhero als superhero. Welke 
naam geef je hem? Wat zegt waar hij goed in 
is en waar iedereen voor moet sidderen? 
En dan: jouw superhero in het gewone leven. 
Wat is zijn normale naam? Welk beroep heeft 
hij? Wat is zijn geschiedenis? Hoe komt het 
dat hij een superhero is geworden?

3. De gedaanteverwisseling 
Bedenk een kostuum dat past bij zijn 
identiteit. Met een cool symbool erop. Denk 
ook aan een cape, hoofddeksel, wapen.

4. De vijand 
Elke superhero vecht tegen een schurk of 
een duivelse macht die kwaad wil. Welke 
krachten heeft de vijand die jouw superhero 
moet overwinnen? En wat is de zwakke plek 
van de vijand?

5. Een zwakke plek 
Jouw superhero is ook maar een mens. 
Maar misschien is zijn zwakke plek wel zijn 
geheime wapen.

6. Een maatje 
Om tegenaan te kletsen en plannen te 
bespreken. 

7. Een slogan 
Jouw superhero heeft een zin of 
stopwoordje dat echt bij hem past.

Om te onthouden
Laten we daarbij de blik gericht 
houden op Jezus, de grondlegger en 
voltooier van ons geloof. Hebreeën 12:2a

Uitgevoerd op

____________

1. Opening
Begin je verhaal met 
de introductie van je 
superhero. Laat het 
probleem zien dat hij op 
moet lossen. En laat ook 
zien waar het gebeurt.

2. Spanningsboog 
Maak de problemen in het 
verhaal steeds groter. Op 
het laatst het allergrootste 
probleem. Geef het 
publiek het gevoel dat 
het hopeloos is voor de 
superhero.

3. Slot 
Plotseling is de 
overwinning daar. 
Opluchting. Jouw 
superhero is echt een held!

Maak jouw eigen superhero-verhaal 

Maak een strip, verhaal of filmscript over een superhero die je zelf hebt bedacht. 

Hoe maak je een superhero-verhaal? Ga schrijven of tekenen! 

Doen!


