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€  34,95
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Bible for Teens
A unique book for teenagers

Willem de Vink

Saul heeft er geen idee van wat hij als koning moet doen. Dus gaat hij maar terug naar 

huis, naar zijn werk op het land van zijn vader.

Op een avond na een warme werkdag hoort hij een stel opgewonden mensen vanuit 

de heuvels zijn kant op komen. Hij leidt juist zijn ossen naar de weg. ‘Koning, u moet 

optreden!’ roepen ze. ‘Het is verschrikkelijk wat er aan de grens gebeurt! Nachas, de 

koning van Ammon heeft Jabes belegerd. Die slang wil de ogen van onze landgenoten 

uitsteken!’

Sauls gezicht betrekt zodra hij de onheilstijding hoort. Hij is razend. Tegelijkertijd grijpt 

Gods Geest hem aan, zodat hij moed krijgt. Hij hakt de ossen van zijn vader in stukken 

en stuurt ze heel Israël door.

‘Zo zal het iedereen vergaan die niet met Saul en Samuël ten strijde trekt!’ roepen 

de boden rond. En overal waar ze de stukken vlees laten zien komen de mensen in 

beweging.

Saul brengt een groot leger op de been, dat hij voorgaat richting Jabes. 

Nog dezelfde nacht trekken ze oostwaarts de rivier de Jordaan over. Daar verdeelt Saul 

de manschappen in drie groepen waarmee hij de Ammonieten aanvalt. 

Het is nog maar vroeg in de ochtend als hij het vijandelijke leger uiteenslaat. En als 

de zon haar hoogste punt heeft bereikt loopt iedereen alweer vrij de stadspoorten in 

en uit.

6 Saul wordt als koning bevestigd  
 1 Samuël 11 vers 1-15, 1 Kronieken 4 vers 9-10
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Jabes

Deze stad lag ten oosten van de 

rivier de Jordaan. God had Israël 

nog veel meer land over de Jordaan 

beloofd, wel tot aan de rivier de 

Eufraat. Maar het volk vertrouwde 

niet op Gods genade om dat hele 

gebied te krijgen. Er is een gebed van 

Jabes in de Bijbel bewaard. Daarin 

vraagt Jabes of God hem wil zegenen 

en zijn gebied wil uitbreiden.

Die middag stromen de mensen samen op het 

stadsplein. Iedereen juicht Saul toe. Hij is de held. 

De Israëlieten zijn trots op hun koning en trots op 

hun land. Hun dromen komen uit: ze hebben nu een 

koning, een aanvoerder in de strijd. 

Samuël bevestigt Saul nog eens opnieuw als koning. 

Hij trommelt het complete volk bij elkaar in Gilgal.

‘God wilde niet dat jullie om een koning zouden 

vragen’, zegt de oude profeet tegen de Israëlieten. 

‘Maar toch zal Hij jullie niet in de steek laten. Hij 

heeft immers besloten dat jullie zijn volk zullen zijn? 

Dat heeft Hij ten tijde van Mozes al bewezen en dat 

bewijst Hij nu opnieuw. Heb dus ontzag voor de Heer. Hij maakt zijn naam waar: Hij zal 

er voor jullie zijn, en dat zullen jullie merken!’

Dan wijst hij naar Saul.

‘Hier is jullie koning!’ roept hij. ‘Ik ben oud en grijs geworden, en al die jaren heb ik 

nooit iets van jullie gevraagd. Maar nu hebben jullie een koning die jullie voortaan zal 

aanvoeren.’

Het volk juicht en huldigt Saul in als koning. Ze vieren uitbundig feest en Saul doet 

volop mee.

Dan laat Saul een burcht bouwen op de heuvel van Gibea. Het kasteel heeft hoektorens 

en muren van wel acht meter dik. Daar vestigt hij zich als de eerste koning van Israël.
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Drie dagen en nachten
Jona was een Jood die niets met 
buitenlanders te maken wilde 
hebben, al helemaal niet met 
vijanden. Hij belandde drie da-
gen en nachten in ‘het doden-
rijk’. Jezus zou later zeggen dat 
Hij ook drie dagen en nachten 
in het dodenrijk zou zijn. Daarbij 
verwees Hij naar Jona. 

Lieve familie,
Ik sta nu voor de poorten van die smerige, afstotelijke stad, die immense metropool, 
die me een vieze smaak in de mond geeft. Maar eerst wil ik vertellen hoe ik drie dagen 
en drie nachten in de diepste diepten van de zee doorbracht.
Het begon zo. God wilde me naar de stad Ninevé sturen, maar ik ging de andere kant 
op. Natuurlijk ging ik de andere kant op; wie van ons wil er nu naar het bolwerk van de 
vijand worden gestuurd met een boodschap van God? 
Ik was boos op God en vluchtte Jeruzalem uit, bergafwaarts, tot ik was afgedaald tot 
bij de zee. Daar nam ik de boot naar Tarsis, ver weg, naar de overkant. 
Tijdens de bootreis trok ik me terug in het ruim, beneden in het schip. 
Onderweg begon het schip te trillen, te tollen en te schudden. Buiten was het gaan 
stormen – niet zomaar een beetje, maar heftig, alsof de hel losbrak. 
De bootslieden riepen hun goden aan, gooiden al hun troep overboord, maar niets 
hielp. Toen gingen ze op zoek naar de oorzaak van hun ellende en vonden mij diep 
weggedoken in het ruim. 
Ik moest opbiechten wie ik was en waar ik vandaan kwam.
‘Ik ben Jona, een Hebreeër uit Israël en ik dien de God die hemel en aarde en ook 
de zee gemaakt heeft’, zei ik. Die kerels vroegen met angstogen of ik die God wilde 
bidden en smeken om een keer in ons lot.

‘Dat zal niet helpen’, zei ik, ‘want ik ben de oorzaak van 
deze storm, omdat ik gerebelleerd heb tegen God. Maar 
weten jullie wat jullie moeten doen?’ vroeg ik. ‘Gooi mij 
maar overboord.’
Dat wilden die mannen niet, daar kon geen sprake van 
zijn, dat ik overboord gejonast zou worden. Ik bleef echter 
aandringen. De zee was niet te houden en het schip 
kraakte alsof het zou breken, dus smeten ze me toch maar 
het woeste water in. 
‘Vergeef het ons als we een onschuldige man dit aandoen’, 
smeekten ze God. ‘Wij erkennen U als Heer’, riepen ze, 
maar toen kalmeerde het water al.

12 Jona is boos     
  Jona 1-2, 3 vers 1-3, 2 Koningen 14 

 vers 25-27, Psalm 88, Psalm 139 vers 

 7-12, Matteüs 12 vers 38-41, 16 vers 4

318

Tienerbijbel_deel 6-7_5.indd   318 21-08-14   13:02

Ik zonk intussen dieper en dieper, naar de diepste bodem van de zee. Daar slokte een 
vis mij op. Drie dagen en nachten zat ik vast in zijn buik.
‘God’, schreeuwde ik, ‘kijk hoe ik hier opgesloten zit in het dodenrijk. Help mij! Help 
mij toch! Help!’ 
‘Heer’, bad ik, ‘zelfs hier hoort U mijn stem, dat weet ik. U hebt mij toch zelf in de 
allerdiepste diepte van de zee gesmeten: de brekers en rollers van de oervloed 
beuken op mij in, mijn hoofd is omwonden met zeewier, bergen rijzen op, ze sluiten 
me in als muren. U moest mij verstoten, U wilde mij niet zien. Maar luister, Heer, ik zal 
volbrengen wat U zegt. Dan zult U mij vast en zeker redden en trekt U mij levend uit 
de dood omhoog. Wat zal ik U dan danken!’
Toen gaf God dat zeemonster het bevel om mij te laten gaan en spuugde die smerige 
vis mij aan land. Daar gaf God mij opnieuw de opdracht om naar Ninevé te gaan. 
Dus sta ik nu hier, voor de poorten van de stad, om die verachtelijke Assyriërs een lesje 
te leren over de macht van onze eigen enige God. 
Later meer, het ga jullie goed,

Jullie vader en echtgenoot Jona 
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252

Bij de schapen op het veld is David voortdurend samen met God. Hij bewondert God 
en aanbidt Hem. De woorden komen vanzelf, de melodie volgt, en zo worden het 
liederen, psalmen. Luister maar.

10 Herderspsalm        Psalm 23, Johannes 10 vers 1-18, 27-30

De Heer die er is
Hij is mijn herder
Ik kom dan ook niets tekort
Hij legt mij in een veld vol sappig gras

Hij brengt mij naar rustig water
Hij leidt mij de goede paden op
Ik voel me op en top

En zelfs als ik verdwaal
En in een donker dal beland  
Word ik ook daar niet bang
Want zelfs ook dan bent U nog steeds bij mij

Uw stok zal mij beschermen
En met uw staf houdt U mij vast
U bent mijn hulp, mijn troost

En speciaal voor mij 
Maakt U een maaltijd klaar
En op een rijk gedekte tafel
Schenkt U een overvolle beker voor mij in

Dan zalft U mij met olie
Mijn vijanden kijken op afstand toeZe kijken op hun neus

Herders en hun schapen
Een herder heeft eigenlijk maar 
twee taken. Hij zorgt voor goed 
voedsel voor zijn kudde. En hij 
zorgt voor haar veiligheid. In de 
Bijbel koos God vaak herders uit 
om voor zijn volk te zorgen. Ze 
zorgden niet alleen voor voed-
sel en veiligheid, maar ook dat 
Gods woord gehoord werd. 
Jezus noemt zichzelf de Goede 
Herder. Psalm 23 wijst naar Hem.
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Ik ben geen dag alleen
Geen seconde van mijn leven
Steeds word ik achtervolgd
Door vriendschap, goedheid en 
genade

En altijd mag ik komen
Bij U die er voor mij zal zijn
En thuis zijn, bij U thuis zijn in 
uw huis.
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Willem de Vink (1957) is a full-time Dutch pastor, preacher, writer and illustrator. He gives voice to his passion for Christ in 
churches and at conferences, schools, universities and in the media. He has published more than twenty books.

In his teenage years, Willem expressed his love for Jesus freely and started a Bible group at school. His enthusiasm so 
impressed a teacher that he was asked to teach Religious Education. That’s how his 
preaching ministry started. During the same time, he published Jesus-comics in a monthly 
youth paper. Years later he quit a successful job in advertisement to create a comic 
book of the life of Jesus, called Jesus Messiah, that he envisioned would tell of Jesus’ love 
around the world. It has been translated into more than ninety languages. Willem wrote an 
autobiography about the divorce of his parents and forgiveness, several seven-page-a-day 
daily devotionals and a book about Vincent van Gogh, all illustrated by himself and designed 
by his wife Marian. He created a Teen Bible to help teenagers understand the basic theme of 
the Bible: God looked for one man who could save all men. He has also written three daily 
devotionals for teenagers.

www.royaljongbloed.nl

Columbus Children’s Books, P.O. Box 484, 
8440 AL Heerenveen, The Netherlands

Els de Jong-van Gurp,
Publisher

+31 646 184 879
edjong@jongbloed.com

Willem Vink

L E S T E R

A B A N E O

F N F D H O

V IJ A N D D

P V R A R L

40 DAGEN TUSSEN 
BIJBELHELDEN

Willem de Vink

DOE-DAGBOEK

BIJBEL
tiener

Cover TB Doeboek DEF.indd   1 10-05-16   15:58

Heroes

Heroes is an active devotional for young 

teenagers about heroes in the Bible, styled 

to look like the Teen Bible. It has 40 double 

pages full of Biblical activities to do by 

yourself or with your family. The book has a 

devotional for each day as well as games, 

fun facts, riddles and activity prompts.

Spiral-bound, 112 p.
ISBN x

€ 12,50

Mini Devotional 
You and Jesus

This devotional will see you spending forty 

days with Jesus. You can be assured it 

will make you happy, because no one is 

as special as Him! Truly – once you get to 

know Him, you’ll always be wanting more! 

Jesus has many names; the Bible tells of 

more than two hundred. This devotional 

takes a look at forty of them. Will you join 

in? Forty days equals forty names equals 

forty chances to admire him.

Spiral-bound, 112 p. 
ISBN x

€  6,95

Wow, This is You! 
A Three-Month Devotional

Who are you? Will you allow the most 

important person to answer that question? 

God the Father sees you as his child. He 

says you are just as beautiful, valued and 

loved as Jesus. Wow, that’s who you are! 

Yes, you are good enough, wanted, unique, 

blessed and so much more; discover it 

for yourself in this devotional. Each day 

for three months, you’ll be able to feel 

amazed about God’s love for you through 

a Bible passage, a devotional and a prayer, 

allowing you to discover just how much 

God loves you.

Spiral-bound, 112 p. 
ISBN x

€ 7,50
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