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Voorwoord

Beste lezer,

Alsjeblieft! Een boek vol bijbelverhalen voor jongens. We hopen dat je door dit 

boek kennismaakt met een paar van de dapperste mensen in de geschiedenis, en 

dat je door deze stoere verhalen zelf net als zij een dappere christen wilt zijn.

Dapper zijn heeft niet alleen te maken met groot en belangrijk worden, het gaat ook 

over vasthouden aan de Weg en in Jezus blijven geloven. Ook als het even tegenzit. 

Dapper zijn betekent Hem danken en prijzen, ook als daar geen reden voor lijkt te 

zijn.

In dit bijbelverhalenboek lees je over gewone mannen die zijn uitgekozen door 

een heel bijzondere God. In elke korte inleiding leer je de bijbelfiguren wat beter 

kennen. Deze mannen vertrouwden op God en gehoorzaamden Hem, en Hij gaf 

hun de moed om dapper te zijn in moeilijke tijden. Ondanks onderdrukking, 

zorgen en tegenslagen hadden deze mannen succes en veranderden ze uiteindelijk 

hun leven, hun volk, en soms zelfs de geschiedenis. Niet omdat ze superhelden 

waren, maar omdat de God op wie ze vertrouwden hun moed gaf en hen dapper 

maakte ondanks hun angsten en tekortkomingen.

God is nog steeds hetzelfde en Hij wil nog steeds dat je in alle situaties op Hem 

vertrouwt. Hij zal je de kracht geven om problemen te overwinnen en elke dag voor 

Hem te leven.
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We hopen en bidden dat Bijbelverhalen voor jongens je zal helpen om dapper te leven.

Wij moedigen je aan – en Hij ook!

‘Het is heel waarschijnlijk dat 
kinderen gemene vijanden zullen 
ontmoeten, laat ze daarom op 
z’n minst gehoord hebben van 
dappere ridders en heldenmoed. 
Anders maak je hun toekomst 
niet helderder maar donkerder.’ 
– C.S. Lewis
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Het Oude Testament
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God maakt hemel en aarde
Genesis 1:1-19

In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde 
was donker en leeg. Er was alleen een woeste, zwarte 
oceaan die het lege land bedekte. Gods Geest zweefde 
over het water. Toen zei God: ‘Laat er licht zijn!’ Opeens 
scheen er licht omlaag. Dat was de eerste dag.

Op de tweede dag zei God: ‘Laat het water boven 
gescheiden worden van het water op aarde.’ Het water 
gehoorzaamde het bevel van God en het oppervlakte dat 
de wateren scheidde, noemde Hij hemel.

Op de derde dag zei God: ‘Laat al het water op aarde 
gescheiden worden door droog land. Laten er planten 
en bomen op het land komen zodat de aarde vol leven 
zal zijn.’ Er verscheen land om de oceanen te scheiden 
en bomen spreidden hun grote bladerrijke takken. Uit de 
grond kwamen bloemetjes en plantjes op om de zon te 
begroeten.

Op de vierde dag zei God: ‘Laat de maan en sterren 
’s nachts schijnen en de zon overdag. Deze lichten zullen 
de seizoenen aangeven en de aarde verlichten.’

God keek om zich heen en zag dat alles wat Hij had 
gemaakt goed was.
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God maakt de dieren in de zee en in de lucht
Genesis 1:20-23

Op de vijfde dag zei God: ‘Laat de oceaan gevuld zijn met 
zeedieren!’ Op dat moment begon het water te krioelen 
met leven. Grote walvissen tilden hun indrukwekkende 
koppen op. Dolfijnen sprongen en spetterden rond in 
het zonlicht en kleine zeekrabben stoven weg over de 
zeebodem. God zei: ‘Laat de hemel gevuld zijn met 
gevleugelde wezens!’ Zeearenden zweefden in de lucht 
samen met vlinders en zoemende insecten. Groot en klein, 
God maakte hen allemaal, en Hij zag dat het allemaal goed 
was.


