
 

 

  

Bijbelstudiemateriaal en thema-uitgaven over diaconaat 
 

 
 

Diaconaat: hoe betrek je jongeren hierbij? En wat zegt de Bijbel hierover? In dit document is een 
overzicht te vinden van Bijbelstudiemateriaal en thema-uitgaven voor jongeren (12-, 16- en 16+) over 
diaconale onderwerpen. Denk hierbij aan naastenliefde, omgaan met geld en christenvervolging. De 

materialen zijn te bestellen via de webshop van de HHJO: http://www.hhjo.nl/hhjo-
rondom/webshop/bijbelstudie. Genoemde prijzen van artikelen zijn een indicatie, waaraan geen 

rechten kunnen worden ontleend. 
 

Datum: januari 2017 
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Bijbelstudie 12- 
 

1. Hart voor de naaste  
Prijs: € 1.15 
Artikelnummer: 0145  

 

 
 
In de handreiking ‘Hart voor de naaste’ wordt het thema naastenliefde op een prikkelende manier uitgewerkt. 
De handreiking neemt kinderen mee naar een kerkje in Normandië, naar geschiedenissen uit de Bijbel en naar 
het dagelijks leven. Daarbij staat één vraag centraal: ‘Hoe kun jij hart hebben voor mensen ver weg en dichtbij?’ 
 
Bij deze schets is een leidingdeel beschikbaar. 
 

2. Broodnodig Biddag 
Prijs: € 1.45 
Artikelnummer: 0090 

 
 
De Heere Jezus zegt van Zichzelf dat Hij het Brood is, Brood dat echt iedereen nodig heeft om te leven. In deze 
schets over Biddag wordt verder uitgelegd wat er met dit Brood wordt bedoeld en wat biddag is. Wil jij ook graag 
dit Brood hebben?  
 

 
 
  



 

Bijbelstudie 16- 
 

1. Moderne slavernij 
Prijs: € 0.95 
Artikelnummer: 0147 

 

 

 
 
In de handreiking over ‘Moderne slavernij’ zul je ontdekken dat er ook nu nog veel mensen in slavernij leven. 
Allerlei thema’s zoals kinderarbeid, mensenhandel en prostitutie komen aan bod. Lees er meer over en denk na 
over de vraag wat jij hiertegen kan doen. 

 
2. Biddag 

Prijs: € 1.45  
Artikelnummer 0092 

 
 
In deze schets wordt uitgelegd wat biddag is en waarom we biddag houden: omdat we alles aan de Heere mogen 
vragen. Gelukkig zijn we daarvoor niet van biddag afhankelijk! Op een afwisselende manier wordt dit thema 
verder uitgewerkt. 
  



 
3. Grip op geld 

Prijs: € 1.25  
Artikelnummer: 0098 
 

 
 
In deze schets komt aan de orde wat God in Zijn Woord over geld en onze omgang met ons geld zegt. Ook worden 
allerlei feitjes en handige tips gegeven hoe je als jongere nu op zo'n manier om kunt gaan met je geld dat je er 
grip op krijgt! 
 

4. Jakobus 
Prijs: € 2.65 
Artikelnummer: 0095 

 
 

5. Wat mag het geloof jou kosten?  
Prijs: € 1.45 
Artikelnummer: 0120 
 

 
 
Verdiep je tijdens de verenigingsavond met de jongeren in de ervaringen en getuigenissen van de vervolgde kerk. 
'Wat mag het geloof ons kosten?' is de vraag die centraal staat. Elke christen die de Heere Jezus volgt zal opvallen  



 
in deze wereld. De grondregels van het Koninkrijk van God staan haaks op die van de wereld. In deze schets leer 
je van christenen die hier elke dag mee geconfronteerd worden. 
 
Bij deze schets is ook een leidingdeel beschikbaar. In verband met de landelijke actie is deze schets gratis. Je 
betaalt alleen de afhandelingskosten. 

  



 

Bijbelstudie 16+ 
 

1. Moderne slavernij 
Prijs: € 0.95 
Artikelnummer: 0147 

 

 
 
In de handreiking over ‘Moderne slavernij’ zul je ontdekken dat er ook nu nog veel mensen in slavernij leven. 
Allerlei thema’s zoals kinderarbeid, mensenhandel en prostitutie komen aan bod. Lees er meer over en denk na 
over de vraag wat jij hiertegen kan doen 

 
2. Wat mag het geloof jou kosten?  

Prijs: € 1.35 
Artikelnummer: 0117 
 

 
 
Deze schets wil je een handreiking bieden om na te denken over christenvervolging ‘ver weg', maar ook over 
persoonlijke vragen die bij dit onderwerp om de hoek komen kijken. Hoe sta jij in het christelijk geloof? Ken je 
Christus persoonlijk? We hopen dat deze Handreiking Actueel je aanzet tot nadenken, bidden, geven en doen! 
Bij deze schets is ook een leidingdeel beschikbaar. 
 
In verband met de landelijke actie is deze schets gratis. Je betaalt alleen de afhandelingskosten. 
  



 
 

3. Goed geld 
Prijs: € 1.15 
Artikelnummer: 0100 

 
 
Deze schets biedt genoeg stof voor tenminste één verenigingsavond. Ontdek wat de Bijbel over dit onderwerp 
zegt en maak met de verschillende verwerkingsvormen steeds de stap naar jouw leven. Ga jij goed met geld om? 
  



 

Diverse uitgaven  
 

1. Dankdagkalender 
Prijs: € 0.00 
Artikelnummer: 0155 
 

 

De dankdagkalender wordt meegeleverd met ieder exemplaar van het septembernummer van ‘Zicht op de Kerk’. 
Extra exemplaren, zodat je de kalender op club kunt gebruiken, zijn hier gratis te bestellen. Je betaalt alleen de 
verzendkosten.  
 


