Extra materialen bij de Jesse Tree
Lezen: voor de leeftijd vanaf 1 jaar
In plaats van het lezen van het aangegeven Bijbelgedeelte, wordt er gelezen
uit de kinderbijbel: “365 verhalen Bijbel” van Sally Ann Wright en Jannemieke
van Ittersum.
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1 - verhaal 7 (eventueel voorafgegaan door verhaal 1)
2 - verhaal 11 (eventueel voorafgegaan door verhaal 10)
3 – verhaal 24 (eventueel voorafgegaan door verhaal 17)
4 - verhaal 27 (eventueel gevolgd door verhaal 35)
5 – verhaal 38 (eventueel voorafgegaan door verhaal 37)
6 – verhaal 49 (eventueel voorafgegaan door verhaal 41)
7 – verhaal 58 (eventueel gevolgd door verhaal 59)
8 – verhaal 87 (eventueel voorafgegaan door verhaal 81)
9 – verhaal 100 (eventueel voorafgegaan door verhaal 99)
10 – verhaal 108 (eventueel voorafgegaan door verhaal 107)
11 – verhaal 123 (eventueel voorafgegaan door verhaal 122)
12 – verhaal 132 (eventueel voorafgegaan door verhaal 131)
13 – verhaal 137 (eventueel voorafgegaan door verhaal 136)
14 – verhaal 150 (eventueel voorafgegaan door verhaal 148)
15 – verhaal 154 (eventueel voorafgegaan door verhaal 153)
16 – verhaal 178 (eventueel voorafgegaan door verhaal 177)
17 – verhaal 191 (eventueel voorafgegaan door verhaal 190)
18 – over Hizkia staat er geen verhaal in deze kinderbijbel
19 – verhaal 193 (eventueel gevolgd door verhaal 194)
20 – verhaal 215 (eventueel voorafgegaan door verhaal 214)
21 – over Habakuk staat er geen verhaal in deze kinderbijbel

Zingen: liedjes die passen bij de Jesse Tree
Er zijn heel veel mooie liedjes die goed passen bij de verhalen van de Jesse
Tree. De volgende liederen zijn een suggestie die je bijvoorbeeld op Youtube
kunt opzoeken en luisteren. Ze zijn niet altijd een letterlijke vertaling van
het Bijbelverhaal, maar vaak juist een toepassing voor het leven van vandaag.















Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag

1 – “Dank U wel voor de sterren en de maan” van de CD Ik ken je wel
2 – “Sorry zeggen” van de CD Kom aan boord
3 – “Ken je dit verhaal” van de CD Kom aan boord
4 – “Volg mij” van de CD Wereldwijs
5 – “De Heer is mijn Herder” van de CD Kom aan boord
6 – “Heer, U kent mij als geen ander” van de CD Ik ken je wel
7 – “Jij bent jij” van de CD Thuis
8 – “De weg die je moet gaan” van de CD Eerlijk als goud
9 – “Vader in de hemel” van de CD Ik ken je wel
10 – “Doen wat Jezus zegt” van de CD Ezelsoren
11 – “Wie durft het aan” van de CD Lef
12 – “Klein maar dapper” van de CD Vrij zijn
13 – “Als je bidt” van de CD Een boom vol liedjes deel 1
14 – “Here der Heren” van de CD Een boom vol liedjes deel 2
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“David met zijn slinger” van de CD Opwekking kids deel 2
“Je krijgt geen spijt” van de CD Goed gestemd
“Jona” van de CD Een boom vol liedjes deel 1
“Ik neem even de tijd” van de CD Eerlijk als goud
“Wie zich tot Hem richten” van de CD Dichterbij
“Daniël” van de CD Een boom vol liedjes deel 2
“Ik leg mijn leven in Uw handen” van de CD Eerlijk als goud
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