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Lijst van de teksten ‘ik onthoud’. Beeldboek 1, blok 1 - 4

Ik onthoud:

Blok 1
1. God is machtig, God is heilig, God houdt van mij.
2. Ik zie veel van God als ik rondkijk, ik leer veel van God in de bijbel.
3. Ik ken één God. Ik ken de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
4. Jezus is God en Jezus is mens.
5. De heilige Geest geeft mij geloof.

Blok 2
1. God is mijn hemelse vader. Hij zorgt het best voor mij.
2. God is de schepper van hemel en aarde.
3. God heeft de mensen gemaakt. God heeft ook mij gemaakt.
4. De duivel wil alles stuk maken. Gelukkig is Jezus sterker.
5. God houdt van Zijn schepping.

Blok 3
1. God is de sterkste. Hij is mijn koning.
2. God heeft een plan met mij en met de wereld!
3. Ik ben een kind van God. God troost mij als ik verdrietig ben.
4. Het slechte wint niet, want Jezus komt terug. 
5. Op de nieuwe aarde ben ik bij God!

Blok 4
1. Adam en Eva luisterden niet naar God. Dat is de zondeval.
2. Alle mensen doen verkeerde dingen, ook ik. 
3. Houd veel van God en houd veel van de mensen.
4. God straft slechte dingen.
5. Ik kan mijn straf niet dragen. Maar Jezus wel!
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Les Afbeeldingen Uitleg
8.1 Links: Mensen willen niet delen (tas), hebben slechte gedachten 

(zwarte wolk). Bliksem uit driehoek = toorn van God. Rechts: mensen 
willen wel delen, gehoorzaam aan God, lieflijke glans driehoek.

Les: Alles goed, maar duivel maakt kapot: hond dood, bloem geknakt, 
meisje huilt. Deed duivel ook zo via slang bij Adam/Eva. Jezus roept 
mensen bij duivel weg, duivel probeert met duivelse praat 
(slangentaal), maar Jezus is sterker.

8.2 Links: God roept Abraham te gaan naar onbekend land 
(lichtstraal uit driehoek). 
Rechts: Abraham wordt tentbewoner in nieuwe land.

Les: Meisje is vreemdeling (zie houding/kleding mensen). God 
(driehoek) zegt bij doop: Je bent van Mij. Abraham reist als 
vreemdeling met kamelen, ikje gaat op pad met bijbel als leidraad.

8.3 Links schrijvende Paulus. Rechts: Lichtstraal van driehoek naar mens, 
niets kan daar tussenkomen, ook graf niet.

Les: Ikje leeft in licht/liefde van God. Als ikje bang, niet nodig want hij 
is van God. Als ander uitlacht: God zorgt. Ikje wacht op terugkomst 
Jezus, dan alles goed. Ikje kan traan drogen.

8.4 Links: God geeft licht in wereld (uit driehoek) en wijst de weg 
(tweede straal) die naar God gaat. Rechts: mensen van God stralen. 
Sterren in lucht wijzen naar belofte aan Abraham.

Les: God gaf licht op aarde. Duivel wil donker maken, maar Jezus 
geeft nieuw licht (let op licht/donker). Als ikje wil stralen moet 
hij duivel wegduwen en richten op Jezus.

8.5 Links: Lot kiest voor de stad, Abraham houdt de bergen. 
Rechts: Timoteüs krijgt les uit bijbel en vertelt het weer door 
aan een ander (boekje/bijbel in hand).

Les: Ikje moet kiezen, pesten of helpen. Moet kiezen tussen weg van 
duivel of weg van God. In denkwolk anderen die met bijbel helpen 
kiezen. Ikje kiest Gods weg, denkt aan God en bijbel.

Lijst van de teksten ‘ik onthoud’. Beeldboek 2, blok 5 - 8

Ik onthoud:

Blok 5
1. God houdt veel van de wereld. Daarom stuurt Hij de redder. 
2. Jezus is mijn redder. 
3. Jezus is mens. Jezus is ook God.
4. Jezus krijgt mijn straf.
5. Aan het kruis riep Jezus: “Het is volbracht!”

Blok 6
1. Jezus leeft. Jezus heeft gewonnen van de dood.
2. Jezus is nu Koning in de hemel. Jezus zorgt voor mij op aarde.
3. Jezus komt terug! Dan wil ik klaar staan.
4. Als Jezus terugkomt, krijg ik een nieuw lichaam. 
5. Ik mag nu al een nieuw mens worden!

Blok 7
1. God brengt gelovige mensen bij elkaar in de kerk
2. In de kerk zorgt Jezus voor mij.
3. In de kerk van Jezus hoor ik het goede nieuws van God.
4. Jezus blijft altijd voor zijn kerk zorgen.
5. Alle gelovige mensen horen bij elkaar. Dat wil Jezus graag.

Blok 8
1. De duivel is mijn vijand. Ik vecht tegen hem.
2. Ik luister naar God. Daarom leef ik anders.
3. Ik ben van God. Vandaag, morgen, altijd.
4. Ik wil stralen als een ster! Ik wil leven in het licht.
5. God wil dat ik het goede kies.
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Lijst van de teksten ‘ik onthoud’. Beeldboek 3, blok 9 - 12

Ik onthoud:

Blok 9
1. Ik mag bij God horen. Hij wil mijn God zijn.
2.  God geeft mensen een nieuw, schoon leven. Dat laat God zien in de doop.
3.  God wil ook voor kinderen zorgen. Dat laat God zien in de doop.
4.  Ik lees de Bijbel. Zo leer ik God kennen.
5.  (Ik bid) Zorg dat alle mensen U eren. 
 Uw naam worde geheiligd. 
 

Blok 10
1.  (Ik bid) Zorg dat alle mensen geloven dat U Koning bent.
 Uw koninkrijk kome.
2. (Ik bid) Zorg dat iedereen doet wat U wilt, net als de engelen in de hemel.
 Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.
3. (Ik bid) Wilt U ons vandaag eten geven?
 Geef ons heden ons dagelijks brood. 
4. (Ik bid) Wilt u onze zonden vergeven, zoals wij het goed maken met anderen?
 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
5. (Ik bid) Bewaar ons voor zonde en red ons van de duivel.
 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Blok 11
1. Een ambtsdrager is een knecht van Jezus.
2. In een kerk zijn diakenen, ouderlingen en dominees.
3. God geeft mij een plaats in zijn kerk.
4. Jezus blijft altijd voor zijn kerk zorgen.
5. Ik luister als iemand me waarschuwt.

Blok 12
1. God heeft mij gemaakt. Ik leef om God te dienen.
2. Dichtbij God leef ik veilig.
3. God maakt mij helemaal nieuw.
4. God helpt mij vechten tegen de duivel.
5. Ik ben rijk omdat ik God ken.
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Lijst van de teksten ‘ik onthoud’ uit Beeldboek 4

Ik onthoud:

De wet
0. God zegt: Houd van Mij. En houd van mensen.
1. God zegt: Dien geen andere God. Vertrouw alleen op mij.
2. God zegt: Maak geen beeld van Mij. Vereer Mij zoals Ik wil.
3. God zegt: Vloek niet. Spreek goed over Mij.
4. God zegt: Werk niet altijd. Vier samen mijn feestdag.
5. God zegt: Wees niet ongehoorzaam. Heb respect voor je ouders.
6. God zegt: Dood niemand. Zorg goed voor elkaar.
7. God zegt: Maak je huwelijk niet stuk. Blijf elkaar trouw.
8. God zegt: Steel niet. Ga goed om met wat je hebt.
9. God zegt: Lieg niet. Spreek goed over elkaar.
10. God zegt: Wees niet jaloers. Wees tevreden.
 

Kerkdienst, avondmaal, wederkomst
11.  In de kerk zijn God en mensen bij elkaar.
12. Ik kan niet zonder God. God wil mij zegenen.
13. Door de preek leer ik God beter kennen.
14. Bij het avondmaal zie ik: Jezus is voor mij gestorven.
15. Ik wil klaar staan als Jezus komt.

Christen zijn
16. God heeft mij gemaakt. Hij houdt van mij.
17. Vrienden zijn een cadeau van God.
18. Ik denk na: Is God blij met wat ik doe?
19. Ik wil goed zorgen voor Gods aarde. 
20. Ik vertel over Jezus, mijn redder.
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