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Woord Vooraf

Deze bundel bevat de lessen voor het Jeugdevangelisatiewerk 2015.  Het onderwerp is deze keer: ECHT WEL! 

Vanuit verschillende Bijbelverhalen wordt dit thema behandeld.  Als Bijbelverhalen is gekozen voor:
1. Echt feest Johannes 2 : 1-12
2. Echt zien Markus 10 : 46–52
3. Echt genoeg Johannes 6 : 1 -15
4. Echt rijk Genesis 13
5. Echt goed Lukas 15 : 1-7 

Echt wel! geeft aan wat van blijvende waarde is. In de vertellingen, de verwerkingen en de werkjes staat het dichtbij brengen van de verhalen voor onze buitenkerkelijke jongeren centraal. 
Deze bundel is een handreiking voor de  voorbereiding van de vertelling of het gesprek met de jongeren. U kent uw eigen doelgroep en moet naar eigen inzicht het aangeboden materiaal als een handreiking gebruiken. Laat elke les gepaard gaan met het gebed om de werking van Gods Geest: “Heere, in ons is geen kracht, maar raakt U de harten van deze kinderen en jongeren aan!”  Dat is immers Gods werk. Naar Gods eigen beloften zal dat ook gebeuren. 

Van harte wensen we u Gods zegen toe over het vakantiebijbelwerk en de vakantiebijbelweek in 2015! 

Namens de werkgroep,

N.J. Teerds, voorzitter
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ECHT
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Les 1: ECHT FEEST!  
Thema
Door een wonder van de Heere Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Kana.  

Vindplaats
Joh. 2: 1-12

Kerntekst
Joh. 2: 11 En heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard en Zijn discipelen geloofden in Hem.

Aantekeningen bij de tekst
Johannes 2 
vs. 1: op den derden dag: drie na de ontmoeting met Filippus in Judea.
 een bruiloft: die één dag duurt. Alleen de rijke mensen kunnen zich meer dagen  
 feest permitteren.
 de moeder van Jezus was aldaar: het zal wel familie zijn. Dit kan afgeleid worden uit 
 de aanwezigheid van Maria, haar opmerking tegen Jezus, haar vrijmoedigheid 
 tegenover de dienstknechten en de uitnodiging van het bruidspaar aan Jezus en Zijn 
 leerlingen.
vs. 2: Jezus was ook genood en Zijn discipelen: zij worden uitgenodigd als het bruidspaar 
 hoort, dat zij in Kana zijn aangekomen, waar Nathanaël woont.
 Zijn discipelen: de zes die Hem al volgen: Andreas, Simon Petrus, Jakobus, 
 Johannes, Filippus en Nathanaël. 
vs. 3: als er wijn ontbrak: het bewijst dat de familie van het bruidspaar arm is. Er is 
 niet gerekend op de komst van zoveel mensen. God voorziet in dit gebrek om Jezus 
 de gelegenheid te geven te tonen Wie Hij is.
 zeide de moeder van Jezus tot Hem: Maria gelooft dat haar Zoon de Zoon van God, 
 de beloofde Messias is. Zij gelooft dat Hij kan helpen in alle nood en kan voorzien 
 in alle gebrek en doet vrijmoedig een beroep op Hem. Zij meent dat nu de tijd voor 
 Hem gekomen is te laten zien Wie Hij is. Johannes de Doper heeft Hem toch openlijk 
 bekend gemaakt als de Zoon van God en de Messias? (Joh. 1: 29, 34)
 Zij hebben geen wijn: zij spoort haar Zoon aan te helpen. Maria schaamt zich voor de 
 familie. Tegen de achtergrond van de oosterse gastvrijheid is het een onvergetelijke 
 schande als er niet voldoende te eten en te drinken is op een bruiloft. Dat komt 
 gierig over.
vs. 4: Vrouw: niet meer: ‘moeder’. Het is de gewone aanspraak van een vrouwspersoon. 
 Maria moet leren dat de familieband voor de Heere Jezus niet in de eerste plaats 
 komt. Zij moet Hem niet meer zien als haar onderdanige Zoon.
 wat heb Ik met u te doen?: u moet Mij niet commanderen. Ik bepaal Zelf wel wat Ik 
 doe. Jezus laat Zich niet door mensen beïnvloeden.
 Mijn ure is nog niet gekomen: het door de Vader bepaalde tijdstip om te laten zien 
 dat Ik Zijn Zoon en de Messias ben, is nog niet gekomen.
vs. 5: Zijn moeder zeide tot de dienaar: Maria verdraagt zachtmoedig de scherpe 
 terechtwijzing van de Heere Jezus. Zij blijft geloven dat haar Zoon het gebrek aan 
 wijn zal verhelpen.
 Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet dat: al klinkt het nog zo wonderlijk.
vs. 6: naar de reiniging der Joden: boven de enkele door God voorgeschreven ceremoniële 

wassingen hebben de Joden tal van andere wassingen ingevoerd. In Markus 7: 
3, 4 staat: De Farizeeën en al de Joden eten niet, tenzij dat zij eerst de handen 
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dikmaals wassen, houdende de inzettingen van de ouden. En van de markt komende 
eten zij niet, tenzij dat zij eerst gewassen zijn. En vele andere dingen zijn er die zij 
aangenomen hebben te houden, als namelijk de wassingen van de drinkbekers en 
kannen en koperen vaten en bedden.

 Elk houdende twee of drie métreten: ongeveer 100 l. Een metreet is 40 l.
vs. 7: Vult de watervaten met water: de Heere Jezus had ook wel onmiddellijk wijn kunnen 

scheppen in de watervaten, maar dan hadden ze wellicht gezegd dat er al wijn in zat. 
Hij wil alle achterdocht weg nemen, zoals uit het vervolg blijk. Ongedwongen stelt de 
hofmeester de waarheid van het wonder vast.

 En zij vulden ze tot boven toe: ze hebben allen grote verwachting van Jezus. Zonder 
het nut ervan in te zien en zonder navraag te doen, voeren ze direct gehoorzaam uit 
wat Hij zegt, hoe vreemd het ook klinkt. Zijn woorden zijn gezaghebbend en dwingen 
respect af.

 De Heere Jezus geeft het bruidspaar een vorstelijk huwelijksgeschenk: 600 l zeer 
 goede wijn, die een vermogen waard is.
vs. 8: de hofmeester: de ceremoniemeester, die zorgt dat alles goed verloopt.
vs. 10: wanneer men wel gedronken heeft: en men het verschil tussen goede en minder 
 goede wijn toch niet meer proeft.
 de mindere: wijn die met water aangelengd is.
vs. 11: Dit beginsel der tekenen: het is Jezus’ eerste wonder.
 Kana in Galiléa: er is nog een Kana in Aser, bij Tyrus.
 en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard: Hij toont dat Hij God is.
 en Zijn discipelen geloofden in Hem: nog meer dan tevoren.
 Daarna ging hij af naar Kapernaum enz.: waar de familie van Jezus is gaan wonen.
vs. 12: zij bleven aldaar niet vele dagen: Jezus en Zijn discipelen.

Verband met de geloofsleer en belijdenisgeschriften
Huwelijk: Het huwelijk is door God ingesteld in het Paradijs: Het is niet goed dat de mens 
alleen zij (Gen. 2:18-24). De Heere Jezus luistert dit huwelijk op door Zijn aanwezigheid.
Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijkse staat behaagt aan God de Heere: overmits 
Hij Adam zijn huisvrouw geschapen, Zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven 
heeft; daarmede betuigende dat Hij nog heden ten dage aan een iegelijk zijn huisvrouw als 
met Zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus die zo hoog geëerd 
met Zijn tegenwoordigheid, giften en wonderheden te Kana in Galiléa, om daarmede te 
betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen en dat hij de 
getrouwden Zijn hulp en Zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst 
verwacht (Huwelijksformulier).

Het eerste wonder van Jezus: Door Zijn eerste wonder laat de Heere Jezus zien dat Hem de 
gewone dingen van ons dagelijks leven ter harte gaan. Niet alleen de droeve, maar ook de 
vrolijke momenten. Hij wil niet alleen deze of gene bijzondere dag bij ons zijn, maar al de 
dagen van ons leven voor ons zorgen. Dat heeft Hij pal voor Zijn hemelvaart verzekerd: Ziet, 
Ik ben met u al de dagen (Matth. 28:20). Hij wil dat wij Hem al onze nood en ons gebrek te 
kennen geven en geloven dat Hij daarin kan en zal voorzien. De wijze waarop Hij dat doet, 
kunnen we met een gerust hart aan Hem overlaten.
Wat heeft ons God bevolen van Hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, 
welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat Hij ons Zelf geleerd heeft (HC vr. en 
antw. 118).

Gewoon gedrag: De Heere Jezus doet gewoon. Hij gaat naar een bruiloft, Hij eet en drinkt en 
Hij is blij met de blijden. Daar zit niets kwaads in. Er is een tijd om te lachen (Pred. 3:4). Jezus 

Les 1: Echt feest!  •  blad 2



valt niet op door onnatuurlijk gedrag. Zoals te verwachten valt, ergeren de wettische mensen 
zich geweldig aan dit normaal doen van Jezus. Zij hebben hun oordeel al klaar. De Heere 
Jezus verwoordt hun gedachten over Hem zo: De Zoon des mensen is gekomen, etende en 
drinkende, en gij zegt: Ziet daar, een Mens Die een vraat en wijnzuiper is (Luk. 7:34). Hij had 
naar hun mening niet erger dan op een bruiloft Zijn heilswerk kunnen aanvangen.
Als christen dienen we ons zo natuurlijk en op blijde momenten zo blij mogelijk te gedragen, 
zoals God ons bedoeld en geschapen heeft. De Heere Jezus is niet gekomen om ons 
bedroefd, maar blij te maken. Jezus schept wijn, die het hart van de mensen verheugt 
(Ps. 104:15). Droefgeestige mensen zijn bepaald geen aanbeveling voor het Evangelie. 
Alle onnatuurlijk gedrag is gemaakt en ongeestelijk en niet meer dan een uiting van 
zelfgenoegzaamheid.
Als we de Heere Jezus niet nodig hebben op onze blijde dagen, is het zeer te vrezen dat Hij 
ook niet aanwezig zal zijn op onze droeve dagen.

Het doel van de wonderen van Jezus: Johannes beschrijft slechts zeven wonderen van de 
Heere Jezus. Al die wonderen hebben bij hem hetzelfde doel. De Heere Jezus laat daardoor 
zien dat Hij de Messias, de Zoon van God, God Zelf is. Hij toont daarin Zijn Goddelijke 
heerlijkheid: Zijn majesteit, Zijn almacht, Zijn goedheid, Zijn barmhartigheid.
Bij dit wonder is dat goed zichtbaar. Hij doet niets. Hij zegt niets. Enkel en alleen omdat Hij 
het wil, verandert het water in wijn. Hij schept wijn uit water.
Het is niet de bedoeling dat dit wonder ooit nog eens herhaald zal worden. De Heere Jezus 
maakt met dit eerste wonder duidelijk dat er in Zijn komende Koninkrijk geen gebrek aan het 
een of ander meer zal zijn. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten en de 
zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte. Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal 
hen weiden en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren (Openb. 7:16, 17).

Tekenen: De wonderen worden ‘tekenen’ genoemd. Het zijn bewijstekens. Zij bewijzen dat de 
Heere Jezus God is en dat in Hem het Koninkrijk van God gekomen is. Het zijn de zichtbare 
tekenen van het heil. Zij begeleiden de hoorbare verkondiging van het heil. Indien Ik niet doe 
de werken van Mijn Vader, zo gelooft Mij niet. Maar indien Ik ze doe, en zo gij Mij niet gelooft, 
zo gelooft de werken; opdat gij moogt bekennen en geloven dat de Vader in Mij is en Ik in 
Hem (Joh. 10:37, 38).

Versterking van het geloof: Zonder dat zij de Heere Jezus ook maar één wonder hebben zien 
doen, geloven de discipelen, dat Jezus de Zoon van God is, de beloofde Messias. Zij geloofden 
in de belofte van God en hebben nu van Johannes de Doper gehoord dat in de Persoon van 
Jezus van Nazareth de beloofde Zaligmaker gekomen is.
De Heere Jezus versterkt door het doen van een wonder Zijn discipelen in hun geloof. Hun 
geloof staat in schril contrast met het geloof van de vele Joden die wel in de wonderen van de 
Heere Jezus geloven, maar niet in Hemzelf (Joh. 2:23).
Een wonder van God kan ook wel de aanleiding zijn om tot geloof te komen, maar niet de 
grond of de inhoud van het geloof zijn. Het ware geloof rust op Gods beloften.
Wat is dan een Christen nodig te geloven? Al wat ons in het Evangelie beloofd wordt (HC. vr. 
en antw. 22).

Vertelsuggesties
Thema:
Echt feest. Wanneer is het echt feest? Niet als er alleen maar plezier is. Het is fijn om een 
bruiloft mee te maken. Als het goed is, is een bruiloft een feest. Daar horen voorbereidingen 
bij. Er is een trouwkaart. Misschien stond er een advertentie in de krant. Neem die mee en 
laat ze zien. 
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Er zullen kinderen zijn, die wel weten hoe een trouwerij in het gemeentehuis gaat. Vertel, 
dat christenen daarna naar de kerk gaan. Geef in het kort aan wat er dan gebeurt. Het 
bruidspaar vraagt om Gods zegen. Het knielende bruidspaar wordt Gods zegen toegebeden 
en toegezongen. Een bruiloft is fijn, maar écht feest is het pas, als de Heere er ook is.

Vertelschets:
1. De Heere Jezus is met enige discipelen van Judea naar Galiléa vertrokken.
2. Zij komen na drie dagen in Kana, waar Nathanaël woont.
3. In Kana is net een bruiloft aan de gang.
4. Jezus en Zijn discipelen worden ook uitgenodigd de bruiloft te vieren
5. Maria, de moeder van Jezus, en Zijn broers zijn er al.
6. Maria brengt Jezus onder de aandacht dat er bijna geen wijn meer is.
7. Jezus zegt dat zij Hem niet moet voorschrijven wat Hij moet doen.
8. Maria hoopt dat Hij wat wonderlijks zal doen en instrueert de dienaren.
9. Jezus beveelt de dienaren de watervaten tot de rand te vullen.
10. Vervolgens beveelt hij hun de hofmeester het water te laten proeven.
11. De hofmeester verbaast zich over de goede kwaliteit van de wijn.
12. De Heere Jezus laat hiermee voor het eerst zien dat Hij God is.
13. Enkel door Zijn wil heeft Hij 600 l water in goede wijn veranderd.
14. De discipelen zijn nu nog meer overtuigd dat Jezus de Messias is.
15. Na afloop van de bruiloft gaan zij naar Zijn woonplaats Kapérnaüm.

Voor 4-8 jarigen:
Een trouwdag is een mooie dag. Weet je waarom? Misschien weten sommige kinderen dat 
wel. Mogelijk hebben ze al eens een bruiloft meegemaakt en kunnen ze daarover vertellen. 
Anders leg je het uit. Je kunt daarbij een foto van een bruidspaar gebruiken. De bruidegom 
zegt tegen de bruid: ik wil je tot vrouw hebben.  En de bruid zegt tegen de bruidegom: ik wil je 
tot man hebben. Wij beloven elkaar trouw voor altijd. 
Op de dag van hun bruiloft gaan ze ook naar de kerk. Ze knielen. Ze vragen: Heere, wilt U bij 
ons blijven, ook als we getrouwd zijn? In Israël was er ook zo’n blijde dag. Luister maar…

Voor 8-12 jarigen:
De trouwdag is voor een man en een vrouw een hele belangrijke dag. Wie kan vertellen 
waarom? Man en vrouw hebben elkaar lief en beloven elkaar trouw. Het is ook een mooie 
dag. Waarom? Ze hebben ernaar uitgezien. Ze hebben er veel voor gedaan. Ze zien er mooi 
uit.  Maar wat is het belangrijkste op deze dag? Het bruidspaar gaat naar de kerk. Ook daar 
beloven ze trouw en daar bidden ze ook om. 
In Israël, in de tijd van de Heere Jezus, ging het wel anders dan bij ons. Luister maar… 

Voor +12 jarigen:
Als een jongen en een meisje van elkaar houden, een poosje verkering hebben, gaan 
ze trouwen. Dan moet de trouwdag geregeld worden. Overal moeten ze erg in hebben. 
Denk maar mee: voorbereiden – afspraken maken - trouwkaarten sturen {misschien een 
trouwkaart meenemen} – mooie kleding kopen - foto’s laten maken, enzovoorts. Wat is 
volgens jou het mooiste op deze dag? Laat de kinderen kiezen. Als je christen bent, vind je 
het naar de kerk gaan belangrijk. Dan vraag je of de Heere in het huwelijk mee wil gaan. 
Waarom is dat zo belangrijk? Omdat een leven, een huwelijk, zonder de Heere leeg is. Een 
trouwdag zonder de Heere is ook leeg. In de Bijbel staat ook een geschiedenis over een 
bruiloft. Luister maar… 
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Om met de kinderen te lezen
Joh. 2: 1-12

Liederen
Themalied
Ps. 75:1
Ps. 81:12
Ps. 100:1
Ps. 146:1

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
Misschien ken je de groep wel. Dan weet je ook of er kinderen bij zijn van wie de ouders 
gescheiden zijn. Of er zijn misschien kinderen, die geen vader of moeder meer hebben. Daar 
weet de Heere ook van.
Laat het huwelijk zien als een zaak van liefde en trouw. Dit geldt ook als het moeilijk is. Die 
moeilijkheden komen en zijn er altijd in een huwelijk. Dan mogen een man en een vrouw die 
moeilijkheden ook aan de Heere vertellen. Hij kan helpen.

Enkele concrete vragen, die als handvatten kunnen dienen voor het gesprek met elkaar, zijn:
1. hebben kinderen met gescheiden ouders of met ouders die huwelijksproblemen hebben 

een plaats in het gebed met en voor de kinderen?
2. hoe kun je aan kinderen uitleggen wat ‘trouw’ betekent?
3. Zoals een man zijn vrouw liefheeft, zo heeft de Heere Zijn kinderen ook lief. De Heere 

wordt in de Bijbel wel vergeleken met een bruidegom en de mensen die in Hem geloven 
met de bruid. Waarom wordt hier het beeld van het huwelijk gebruikt?

Verwerking +12
De Bijbel erbij:
1. We lezen in vers 1 en 2 speciaal iets over wie er genodigd waren. Wie waren dat 

eigenlijk.?
2. Bedenk eens een reden waarom Jezus ook genood was.
3. In vers 3 lezen we dat de wijn op is. De moeder van Jezus zegt dat tegen Jezus. Waarom 

zou ze dat gedaan hebben?
4. Het lijkt erop of Jezus Zich er niet mee wil bemoeien. Of toch wel (vers 4)?
5. Jezus geeft de opdracht de vaten te vullen met water. Waarom zou Hij deze opdracht 

hebben gegeven?
6. Wat was nu het wonder ?
7. Waar lees je dat op een bruiloft altijd eerst de beste wijn geschonken wordt en later de 

mindere kwaliteit?
8. Wat zou betekenen: En Zijn discipelen geloofden in Hem (vers 11c)?

Zeg het maar:
1. Wat is een wonder?
2. Gebeuren nu nog wonderen?
3. Hoe kan het, dat Jezus niet de oplossing aan Zijn moeder vertelt?
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Puzzelen maar: 

Puzzel 1: De bruiloft in Kana
Met de Bijbel erbij:
Om de puzzel te maken heb je de Bijbel nodig. Alle woorden staan in de goede volgorde in 
Johannes 2 vers 1 tot en met 12. 
Heb je de woorden gevonden? Schrijf ze dan in het figuur. 
Wat lees je in de grijze kolom van boven naar beneden, als je alles hebt ingevuld?  

1. En op den derden dag was er een bruiloft te Kana in …
2. En … was ook genood
3. En Zijn discipelen, tot de …
4. Jezus zeide tot haar: …, wat het Ik met u te doen?
5. Naar de reiniging der …
6. Schept nu en draagt het tot den …
7. Zo riep de hofmeester den …
8. Alle man zet … den goeden wijn op
9. Heeft Jezus gedaan te … in Galiléa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
In de grijze kolom: 

Zijn discipelen...........................................................…………………in Hem
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Puzzel 2: Johannes 12 vers 1-12

1. En op den …………… dag was er een bruiloft te Kana in Galiléa; en de moeder van Jezus 
was aldaar.

2. En Jezus was ook genood, en Zijn ……………., tot de bruiloft.
3. En als er wijn ontbrak, zeide de …………… van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn.
4. …………. zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen.
5. Zijn moeder zeide tot de ……………: Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet dat.
6. En aldaar waren zes stenen ……………. gesteld, naar de reiniging der Joden, elk houdende 

twee of drie metréten.
7. Jezus zeide tot hen: Vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot ………. toe.
8. En Hij zeide tot hen: ……… nu, en draagt het tot den hofmeester; en zij droegen het.
9. Als nu de hofmeester het water, dat …………… geworden was, geproefd had (en hij wist 

niet, van waar de wijn was; maar de dienaren, die het water geschept hadden, wisten het), 
zo riep de hofmeester den bruidegom.

10. En zeide tot hem: Alle man zet eerst den ………… wijn op, en wanneer men wel gedronken 
heeft, alsdan den minderen; maar gij hebt den goeden wijn tot nu toe bewaard.

11. Dit beginsel der ………………. heeft Jezus gedaan te Kana in Galiléa, en heeft Zijn 
heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.

12. Daarna ging Hij af naar ……………….., Hij, en Zijn moeder, en Zijn broeders, en Zijn 
discipelen; en zij bleven aldaar niet vele dagen.

Wat moet je doen?
Streep in het figuur de woorden door, die op de stippellijnen ingevuld moeten worden.
Je houdt nog woorden over. Het is een zinnetje uit Johannes 2. Kun je het vinden? 

boven derden dienaars discipelen gekomen goeden

is Jezus Kapérnaüm mijn moeder niet

nog schept tekenen ure watervaten wijn

Schrijf hier de zin op: ...........................................................………………….....................................

De zin staat in Johannes 12 vers ………..
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Oplossingen 
Puzzel 1: Uit Johannes 12
1. Galiléa - vers 1
2. Jezus - vers 2
3. bruiloft - vers 2
4. vrouw - vers 4
5. Joden - vers 6
6. hofmeester - vers 8
7. bruidegom - vers 9
8. eerst - vers 10
9. Kana - vers 11

Uitkomst: 
geloofden – vers 11

Puzzel 2:
De weggestreepte woorden, die op de stippellijnen ingevuld kunnen worden: 
Uit Johannes 12 – uit elke tekst is één woord genomen
1. derden             
2. discipelen  
3. moeder  
4. Jezus   
5. dienaars 
6. watervaten
7. boven
8. schept
9. wijn
10. goeden
11. tekenen 
12. Kapérnaüm

De woorden die in het figuur overblijven, zijn:  
gekomen - is – mijn – niet – nog – ure
In de goede volgorde: 
Mijn ure is nog niet gekomen – Johannes 12:4
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Werkje: Echt feest! • Vlaggenlijn (stof)
Verband met de vertelling: Een slinger hoort bij een feest. Dus we maken met elkaar deze 
vrolijke vlaggenlijn die de hele week kan blijven hangen. Vol met blijde mensen, groot en 
klein, jong en oud, blank en bruin! Misschien een mooie aanleiding om met elkaar door te 
praten over de bruiloft van het Lam, waar mensen uit alle landen bij zullen zijn!

Materiaal: 
• Van les 1 werkblad 1c vlagpatroon
• Allerlei grote lapjes stof (oude overhemden, restjes, oude theedoek etc)
• Biaisband (3 meter is genoeg voor 8 tot 10 vlaggetjes)
• Scherpe schaar per kind/twee kinderen (om stof mee te knippen)
• Restlapjes stof, tule, fl uweel, leer etc. om kleding uit te knippen
• Restjes lint, kleine knoopjes etc...
• Lapjes vilt (lichtroze, lichtbruin, donkerbruin)
• Wol (bruin, beige, zwart, lichtgeel/oranje)
• Plastic knutseloogjes (ook wel wiebelogen of pretogen genoemd bijv. Hema)
• Sterke lijm per twee/drie kinderen (evt. knutselschorten)
• Stofschaar         • Naaimachine         • Spelden
• Potlood               • Naaicentimeter

Voorbereiding:
• Teken mbv bijv. een glas met potlood rondjes op het vilt, met een doorsnede van 5,5 cm, 

en knip ze met de stofschaar uit, dit worden de gezichtjes. (Bewaar de restjes, hieruit 
kunnen de handen etc geknipt worden.)

• Kopieer het werkblad een aantal keer en knip de vlagpatronen uit.
• Zoek bij elkaar passende lapjes stof uit en strijk ze glad.
• Leg twee lapjes op elkaar en leg twee tot vier vlagpatronen 

erop, speld vast.
• Knip de vlaggen per twee of vier uit. Haal een vlagpatroon 

eraf en knip langs het patroon de andere vlag los, etc. (zonder 
naden)

• De vlaggetjes worden per twee aan elkaar aan de vlaggenlijn gemaakt (voor en 
achterkant) De vlaggetjes zijn 19 cm breed, plus tussenruimte van 5 cm, zodat er bij 8-10 
vlaggetjes nog aan beide kanten 50-30 cm overblijft van het biaisband om de vlaggenlijn 
mee op te hangen.

• Het is leuk als ieder kind 2 vlaggetjes kan maken (een voor en achterkant, dan kant later 
de slinger evt. verdeeld worden). Dus voor ieder kind dan twee vlaggetjes, 4 oogjes en 
twee gezichtjes van vilt. (Twee kinderen waren van 6 en 8 jaar waren een half uur bezig 
met 2-3 vlaggetjes)

Uitvoering:
• De kinderen mogen hun eigen feestganger knippen van stof! Laat eerst alles knippen en 

klaar leggen op het vlaggetje (Let op dat het vlaggetje goed ligt, en niet een kwartslag 



Les 1: Echt feest!  •  werkblad 1b - uitleg + voorbeeld

gedraaid!) Houd aan de bovenkant 2 cm leeg, en ook langs de rand 1 cm.
• Alles geknipt en neergelegd? Dan pas vastlijmen! Let op dat 

alle randjes goed ingesmeerd worden, anders laat het los.
• Voor jonge kinderen die het erg lastig vinden kan gewerkt 

worden met driehoeken (lijf en armen) en rechthoekjes 
waarvan de schuine puntjes worden geknipt (handen en voeten) 
Wollen draadjes voor het haar, neus en mond, klaar!

• Leg nu twee vlaggetjes met de verkeerde kant op elkaar, dus 
de poppetjes aan de buitenkant. Zigzag de zijkanten (Of met een 
lockmachine de randjes locken)

• Speld de vlaggetjes tussen het biaisband met 5 cm tussenruimte en 
stik het band door (evt. eerst met een zigzagsteek, zodat de vlaggetjes er 
zeker tussen zitten.)

• Hang de vlaggenlijn op!

Voorbeeld: Vlaggenlijn (stof)
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Werkje: Echt feest! • Vlaggenlijn (papier/plastic)
Verband met de vertelling: Een slinger hoort bij een feest. Dus we maken met elkaar deze 
vrolijke vlaggenlijn die de hele week kan blijven hangen. Vol met blijde mensen, groot en 
klein, jong en oud, blank en bruin! Misschien een mooie aanleiding om met elkaar door te 
praten over de bruiloft van het Lam, waar mensen uit alle landen bij zullen zijn!

Materiaal: 
• Plastic vlaggenlijn(nen) minstens 1 vlaggetje per kind
• Sterke lijm (lijm op waterbasis laat de kleuren van de stiften doorlopen)
• Wit A4 papier
• Stiften
• Schaar

Voorbereiding:
• Knip het A4 papier in drieen
• Hang de vlaggenlijn laag op, of leg op de grond/lange rij tafels

Uitvoering:
• De kinderen mogen hun eigen feestganger tekenen met stift. Laat ze maar zo groot 

mogelijk tekenen op het papier.
• Knip de poppetjes uit en plak ze daarna op de plastic vlaggenlijn. Een vrolijke vlaggenlijn 

als resultaat!

Voorbeeld: Vlaggenlijn (papier/plastic)
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Les 2: ECHT ZIEN?
Thema
Uw geloof heeft u behouden. Jezus maakt Bartiméüs niet alleen ziende voor de korte duur 
van zijn aardse leven, maar Hij geeft hem het eeuwige leven.

Vindplaats
Markus 10: 46 - 52, Matthéüs 20: 29 – 35, Lukas 18: 35 - 43

Kerntekst
Markus 10: 52: En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond 
werd hij ziende, en volgde Jezus op den weg.

Aantekeningen bij de tekst
Markus 10: 46 – 52
vs. 46 te bedelen: het is welhaast onmogelijk voor hen op andere wijze aan de kost te 

komen. Dit bedelen is een smaad voor het volk van God. De Heere heeft Zijn volk 
geboden zo goed voor de armen te zorgen dat niemand hoeft te bedelen. God zegent 
ons, opdat wij voor anderen tot zegen zijn.

vs. 47 Jezus de Nazaréner: Jezus van Nazareth. 
 Begon hij te roepen: Jezus Gij Zoon van David: opvallend is dat de blinde Jezus de 

eer geeft die de schare Hem onthoudt. De schare houdt Jezus voor een profeet, de 
blinde houdt Hem voor de Messias.

vs. 49 Zij riepen de blinde enz.:  anderen dan degene die hem bestraffen.
vs. 50 Hij wierp zijn bovenkleed/mantel af: het kledingstuk zit hem in de weg. Hij wil zo 
 snel mogelijk bij Jezus gebracht worden. 

Geloofsleer
Geloofsbelijdenis: Als de Heere Jezus Zijn discipelen op een gegeven moment vraagt wat de 
mensen van Hem denken, blijkt dat vrijwel niemand in Israel Hem voor de Messias houdt. De 
discipelen houden Hem daar wel voor. Ook de blinde Bartiméüs belijdt dat Jezus de Messias 
is. Heeft de Heere Jezus voordien, om misverstand te voorkomen, verboden, ook aan Zijn 
discipelen, Hem bekend te maken als de Messias, nu laat Hij Zich ten aanhoren van de hele 
schare luidkeels zo noemen.
De Heere Jezus wil dat wij Zijn Naam in het openbaar belijden. In woord en daad moeten we 
voor Hem uitkomen. Als wij dat niet doen en ons geloof voor onszelf houden, of, zoals bij de 
twee blinden, ons het zwijgen laten opleggen, hoeven wij niet op Zijn ontferming te rekenen.

Behoudenis: als de blinden niet in Jezus als de Messias geloofd hadden, zouden ze wel 
ziende zijn geworden als zij Jezus daarom gevraagd hadden. De Heere Jezus heeft allen 
genezen, gelovig of ongelovig. Maar deze blinden geloven niet slechts dat Jezus de macht 
heeft om hen te genezen, ze zien ook dat Hij de beloofde Zaligmaker is. De Heere Jezus weet 
dat. Daarom spreekt Hij hen ten aanhoren van de hele schare ‘zalig’. Dat betekent, dat de 
Heere de zonden vergeeft. Zo wordt de zondaar bij God teruggebracht. Dat kan alleen door de 
Heere Jezus, de Zaligmaker. En dat is dus ‘zalig’.
Het geloof: Het is opvallend dat de Heere Jezus niet zegt: Ik heb of Ik zal u behouden, maar 
uw geloof heeft u behouden. Het is inderdaad alleen Christus Die ons behoudt, maar zonder 
geloof gaat dat niet. Daarom zegt de Heere Jezus dat met zoveel nadruk.
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Betekenis van dit wonder: De Heere Jezus zegt door middel van dit wonder hetzelfde tot alle 
gelovige blinden, die Hem smeken om ontferming: Uw geloof heeft u behouden. Hij verzekert 
hun met deze woorden dat Hij hun straks ook nieuwe ogen zal geven en dat zij Hem en Zijn 
heerlijkheid met hun eigen ogen zullen zien. In Zijn Koninkrijk zullen er geen blinden meer 
zijn. Maar in de hel zullen wij niets meer zien, ook al hebben wij twee goede ogen. Dat is de 
plaats van de eeuwige duisternis. Wie Jezus nu niet wil zien, zal Hem straks nooit meer zien.
De gewezen blinden volgen de Heere Jezus op de weg naar Jeruzalem, op Zijn lijdensweg.

Vertelsuggesties
Algemeen:
Bartiméüs is de zoon van Timéüs. Timéüs is een hooggeschat man. Zijn naam betekent 
namelijk ‘hooggeschatte’. Bartiméüs is dus een man van goede komaf. Hij heeft de wind mee 
gehad, om het zo maar te zeggen. En toch zit hij buiten de stad. Hij hoort er niet bij. Hij ziet de 
wereld anders dan de andere mensen. Hij is blind, zeggen ze.
Het leven van Bartiméüs, op zijn plekje buiten de stad, is zwart. Met zijn eigen kijk op de 
wereld is hij niet welkom in de stad. Hij hoort er niet bij en ziet er geen gat meer in. Alle kleur 
is verdwenen. Hij wil wel anders, zeker wel, maar hoe dan? Dan hoort hij, dat Jezus in de stad 
is. Over deze man heeft hij veel gehoord, goede dingen,
bijzondere dingen. Verhalen die de mensen in de stad niet begrijpen, niet serieus nemen, 
maar die Bartiméüs hoop geven.

Vertelschets:
1. De Heere Jezus is vlak bij Jericho op weg naar Jeruzalem.
2. Als Hij de stad wil uitgaan, hoort Hij dat Hij geroepen wordt.
3. Blinde Bartiméüs zit aan de weg voor de poort van de stad te bedelen.
4. Als Bartiméüs hoort dat Jezus de Nazaréner voorbij komt, begint hij te roepen.
5. Hij gelooft dat Jezus de beloofde Zoon van David is, de Messias.
6. Het lukt de mensen niet hem tot zwijgen te brengen.
7. Jezus blijft staan en laat hem bij zich brengen.
8. Bartiméüs heeft zo’n haast dat hij zijn mantel afwerpt.
9. Jezus vraagt wat hij wil en hij smeekt of Hij hem ziende wil maken.
10. Jezus antwoordt: uw geloof heeft u behouden en meteen wordt hij ziende.
11. Bartiméüs volgt Jezus op de weg naar Jeruzalem

Voor 4-8 jarigen:
Neem een kartonnen doos en maak daar twee gaten in, waar  handen doorheen kunnen. Doe 
in de doos verschillende spullen. Laat een of meerdere kinderen met hun handen in de doos 
voelen en de spullen benoemen. Blinde mensen kunnen kijken. Niet met hun ogen, wel met 
hun handen, kun jij dat ook?

Voor 8-12 jarigen:
Afhankelijk van de grootte van de groep zou je een van de kinderen kunnen blinddoeken. Dit 
kind kun je vervolgens opdrachten geven en vragen stellen hoe het is als je niets kunt zien. 
Daarna het verhaal over Bartiméüs oppakken.
Bartiméüs is blind en toch ‘ziet’ hij dat Jezus de Messias is, de Zoon van David. Hij kijkt 
verder, ook al is hij blind…
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Voor +12 jarigen:
Misschien kennen de tieners een blinde uit hun omgeving. Ga hierover in gesprek. Wat mis 
je als je blind bent? Welke voorzieningen zijn er voor blinden? Enz.  Maak vervolgens de 
overstap naar de tijd van de Bijbel…

Om met de kinderen te lezen
Markus 10: 46 - 52

Liederen
Psalm 81:12
Psalm 116: 1
Themalied

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
Lees met elkaar het Bijbelgedeelte. Het is een bekend gedeelte uit de Bijbel. Vraag jezelf af, 
waar sta ik in dit verhaal? Verplaats jezelf in de mensen die in dit Bijbelgedeelte voorkomen. 
Met wie zou je je willen identificeren? Waarom?

Verwerking +12
De Bijbel erbij:
Zoek deze geschiedenis op in je Bijbel in Markus 10 en probeer de volgende vragen te 
beantwoorden.
1. Wie is ‘Hij’ is vers 46?
2. Waarom moest Bartiméüs bedelen?
3. Vers 48, waarom moest Bartiméüs stoppen met roepen?
4. Wat deed hij vervolgens?
5. Hoorde Jezus hem?

Zeg het maar:
1. Wat kun jij leren van Bartiméüs?
2. Bartiméüs werd dubbel genezen. Leg dat eens uit?
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Puzzelen maar:
Puzzel 1:
In Markus 10 vers 46 tot 52 kun je alle woorden vinden. Je begint met vers 46 en zo lees 
je door tot en met vers 52. Heb je de woorden gevonden? Neem dan van elk woord de 
aangegeven letter. (3) betekent: neem de derde letter. Schrijf de letters naast elkaar in het 
figuur.

46. En zij kwamen te Jericho. En als Hij en Zijn discipelen, en een grote schare van 
 Jericho uitging, zat de zoon van Timéüs, …… (1), de blinde, aan den weg, bedelende.
47   En horende, dat het Jezus de ……. (2) was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, Gij 
 Zone Davids! ontferm U mijner.
48   En velen …… (5) hem, opdat hij zwijgen zou; maar hij riep zoveel temeer: Gij Zone 
 Davids! …… (3) U mijner.
49   En Jezus, …… (3) staande, zeide, dat men hem roepen zou; en zij riepen den blinde, 
 zeggende tot hem: Heb goeden moed; sta op; Hij roept u.
50   En hij, zijn …… (1) afgeworpen hebbende, stond op, en kwam tot Jezus.
51   En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? En de …… (6) 
 zeide tot Hem: Rabboni! dat ik ziende mag worden.
52   En …… (4) zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En …… (4) werd hij 
 ziende, en volgde Jezus op den weg.

Puzzel 2:
In Lukas 18 vers 35 tot en met 43 staat ook de geschiedenis van de blinde man. Alle woorden 
kun je daarin vinden, te beginnen bij vers 35.
 
De woorden die je moet invullen, staan al in de puzzel, maar…. de letters staan door elkaar. 
Ook is er in elk woord één letter teveel. Wat is het goede woord? Welke letter houd je over? 
Zet die letter in de hokjes naast de zinnen. 
Als je alles klaar hebt, lees je op de letters van boven naar beneden een stukje van een tekst. 
Wat staat er? Je leest het ook in Lukas 18 vers 35-43.

1. En het geschiedde als Hij nabij h-i-e-r-w-o-j-c kwam

2. De schare voorbijgaan, g-a-v-o-e-r-a-d wat dat was

3. Dat Jezus de Nazaréner b-i-g-v-o-n-g-o-r-r-ij

4. Zone Davids, r-e-f-t-m-o-n-d U mijner!

5. En die voorbijgingen, z-e-n-t-f-e-r-s-b-a-t hem

6. En Jezus, l-a-s-i-t-n-e-i-s-d-a-t, beval, dat men

7. Heere, dat ik e-e-n-d-i-z-e mag worden

8. Uw geloof heeft u h-o-e-n-d-b-e-u-n

9. En d-o-r-s-t-e-n-d-t werd hij ziende

10. En volgde Hem, God k-l-e-e-r-h-ij-v-e-e-r-e-n-d-e
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Oplossingen 
Puzzel 1
Uit Markus 10 
1. Bartiméüs - vers 46
2. Nazaréner - vers 47
3. bestraften - vers 48
4. ontferm - vers 48
5. stil - vers 49
6. mantel - vers 50
7. blinde - vers 51
8. Jezus - vers 52
9. terstond - vers 52

Uitkomst:  
Bartiméüs  – vers 46

Puzzel 2
Uit Lukas 18
1. Jericho - vers 35
2. vraagde - vers 36
3. voorbijging - vers 37
4. ontferm - vers 38
5. bestraften - vers 39
6. stilstaande - vers 40
7. ziende - vers 41
8. behouden - vers 42
9. terstond - vers 43
10. verheerlijkende - vers 43

Uitkomst:  
Word ziende  – vers 42
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spelletjes: Echt zien?
Verband met de vertelling: Bartimeus was blind. Het is fijn als we twee gezonde ogen hebben 
en alles kunnen zien! Vandaag doen we spelletjes waarbij er steeds iemand even niets mag 
zien...

Materialen per spel:
SPEL MATERIAAL

1. Hallo wie ben jij? • 1 blinddoek

2. Wie geeft mij de echo? • blinddoek

3. Haantje pik • Flink wat kleine snoepjes, bijv. mana, M&M’s, 
minismarties, rozijntjes etc.

4. Schat verzamelen • Blinddoek
• Ton met blokjes oid

5. De beste stuurlui staan  
aan wal ...

• Speelruimte of veldje buiten
• 5 blinddoeken
• Bekertjes water, lang springtouw
• Per kind iets lekkers (pakje drinken, zakje chips, oid)

6. Blindemannetje • Blinddoek
• Kleine speelruimte

7. Bal in de mand • Speelruimte of veldje buiten
• 2 blinddoeken
• (Zachte) bal
• 2 emmers

8. Ezeltje prik • Blinddoek
• Van Les 2 Werkblad 1d uitevrgroot op A3
• Losse staart met een stukje plakgum aan de onderkant
• Evt. plakband om het vel papier o te hangen (kan ook op 

de grond gelegd worden)

Voorbereiding:
• Verzamel de materialen,
• Kopieer de ezel groot en knip de staart uit

Uitvoering:
Verdeel de kinderen in groepjes van 6 kinderen en werk in circuit.

1. Hallo wie ben jij?
De kinderen staan in een kring. Een wordt geblinddoekt in het midden gezet. Het kind wordt 
langzaam een keertje rond gedraaid en loopt naar een kind toe dat in de kring staat. Het voelt 
voorzichtig aan het gezicht en de kleren en probeert te raden wie het is. De kinderen in de 
kring mogen geen geluid maken! Geraden? Nu mag iemand anders.
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2. Wie geeft mij de echo?
NB. Dit spel kan als de kinderen elkaars namen kennen. Anders kan de leiding een keer 
geblinddoekt het midden. Meteen de namen leren!
De spelers zitten in de kring. Een kind geblinddoekt in het midden. Hij draait de kring rond en 
zegt “1,2,3,4,5,6,7, wie zal mij de echo geven? De eend zei: kwaak.” Het aangewezen kind zegt 
‘kwaak’. Het mag de stem verdraaien. De blindeman moet raden wie het kind is. Is het mis, 
dan noemt het kind wel de naam, maar de blindeman moet overnieuw ronddraaien. Het mag 
ook een ander zinnetje aan het einde zeggen. Bijv.: ‘de haan zei: kukeleku!’ Is de naam goed 
geraden, dan ruilen ze van plek en is er een nieuwe blindeman.

3. Haantje pik
Op tafel ligt een aantal kleine snoepjes, bijv. 10-15 stuks. Een kind wordt even weggestuurd 
en een uit de kring mag een snoepjes aanwijzen. Het kind komt terug en begint een voor een 
de snoepjes op te pakken. Wanneer het aangewezen snoepje wordt gepakt is het af, ehet mag 
dat snoepje nog. De snoepjes worden weer aangevuld en het spelletje herhaald zich.

4. Schat verzamelen
In het midden ligt een voorwerp, bijv. een blokje oid. Een kind wordt geblinddoekt en moet er 
naar toe lopen en zonder het aan te raken een rondje er om heen lopen. Gelukt? Dan is de 
‘schat’ verdiend. Elk kind mag 2 keer proberen. Welke groep verzameld de meeste schatten?

5. De beste stuurlui staan aan wal ...
In de speelruimte ligt een lang springtouw en daarna staat een rij plastic bekertjes met 
water. Aan de overkant liggen een aantal pakjes drinken op de grond. De kinderen worden 
geblinddoekt op eentje na. (Fluister nu de stuurman in het oor: het is een grapje, we doen net 
als of... en haal snel het touw en alle bekertjes weg.)
Vertel de kinderen dat ze een gevaarlijk parcours moeten afl eggen om een schat ( pakje 
drinken) aan de overkant te vinden. Wellicht haaien onderweg. Maar vooral mag hun schip 
geen averij krijgen (dus niet vallen) of water in het ruim (een bekertje om) Maar gelukkig 
staat er een goede stuurman aan wal, die gaat jullie aanwijzingen geven. Allemaal klaar? 
“Allemaal vijf stapjes vooruit, je staat nu voor een touw, ja nu een hélé grote stap er 
overheen!” “Fantastisch, geen averij onderweg, jullie doen het super goed” En zie daar, er 
worden stappen over een denkbeeldig touw gemaakt etc... Grote lol bij de stuurman :)

6. Blindemannetje
Eén kind krijgt een blinddoek voor en moet de andere kinderen proberen te tikken. Wanneer 
een kind getikt is moet hij of zij de blinddoek voor en proberen een ander kind te tikken. 
Beperk de ruimte voor dit spel wel, zet een klein gebied af waarbinnen het spel zich afspeelt 
anders is het voor de ‘blindeman’ bijna niet te doen en ook niet zo leuk meer.
Variant voor oudere kinderen: wanneer een speler getikt is moet de ‘blindeman’ ook raden 
wie het kind is, alleen wanneer het antwoord goed is gaat de blinddoek naar een andere 
speler.
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7. Bal in de mand
Verdeel het groepje in twee groepjes of speel het spel tegen andere groep.
Elke groep mag 1 speler kiezen die ze blinddoeken. Dan gaan de twee groepen
tegenover elkaar staan in de speelruimte of op het veldje. Er staat bij elke groep
een emmer. In het midden wordt een bal gelegd. Op het startsignaal mogen beide
teams hun blindeman aanwijzingen geven (met woorden!) om als eerste de bal
naar het begin te brengen, in de emmer van de eigen groep. De blindeman mag
niet vastgepakt worden. Hij mag alleen de blindeman van de andere partij tikken
als die de bal heeft. Wanneer blindeman A de bal heeft, maar getikt wordt door
blindeman B dan moet de bal terug in het midden gelegd worden en worden de
blinddoeken doorgegeven aan een andere speler van elke groep. Wie heeft het
eerst de bal in het honk?

8. Ezeltje prik
Een kind wordt geblinddoekt en probeert om de ezel de staart op de juiste plek te plakken.
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Werkje: Echt zien? • Caleidoscoop
Verband met de vertelling: Bartimeus was blind. Het is fi jn als we twee gezonde ogen hebben 
en alles kunnen zien! Vandaag maken we een caleidoscoop en verwonderen over de mooie 
kleuren en fi guurtjes die we er door zien!

Materiaal: 
• WCrol (of keukenrol)
• 3 mozaikspiegeltjes van 2,5 

of 3cm breed (hobbywinkel)
• Stevig papier
• Cellofaan
• Sterke lijm
• Gekleurd papier om de buitenkant te versieren

Voorbereiding:
• Maak een voorbeeld en probeer het goed uit!
• Verzamel op tijd keukenrollen/wcrolletjes of vraag de kinderen die mee te nemen.
• Snij het glanzende karton op maat

Uitvoering:
1. De caleidoscoop bestaat uit een prisma (gevouwen driehoek) 

van glanzend karton, met daarin een prisma geplakt van 
mozaikspiegeltjes, deze prisma schuiven we in een kokertje 
(wc-rol) en het ene uiteinde wordt afgedekt met karton waarin 
een klein kijkgaatje zit, op het andere uiteinde komt een 
dubbele laag cellofaan met ertussen kleine kraaltjes.

2. Snij het karton op maat. Dit is afhankelijk van de maat 
spiegeltjes. Wanneer de spiegeltjes 2,5 cm zijn, dan moet het 
papier 3x 2,5 cm + 1 cm plakrand, dus 8,5 cm breed. De lengte 
is de maat van het kokertjes, dus bij een wc rol 9,5 cm.

3. Vouw een prisma van het karton, de glanzende kant binnen, 
plak nog niet vast.

4. Maak van 3 spiegeltjes een prisma, de spiegelkant naar binnen, 
plak ze aan elkaar met rondom plakband.

5. Lijm de spiegelprisma aan het uiteinde in de kartonnen prisma 
en plak de kartonnen plakrand vast.

6. Schuif de prisma in de wcrol, vul de tussenruimte op met
stukjes schuimrubber of wikkel wat wc papier om de prisma 
voor je hem in de koker schuift. De kartonnen prisma moet klem 
erin zitten.

• Glanzend A4 karton
• Doorzichtige kleine kraaltjes, 

paletjes etc
• Cellofaan
• Elastiek
• Schaar
• Plakband
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7. Teken op stevig papier een rondje wat 1,5 cm groter is dan de 
wc rol, vouw over het uiteinde heen, (niet aan de kant waar 
niet de spiegeltjes zitten!) Plak vast met plakband, prik in het 
midden voorzichtig een kijkgaatje.

8. Neem twee stukjes cellofaan die 1,5 cm groter zijn dan de wc 
rol. Dek het andere uiteinde van de wcrol hiermee af (aan de 
kant waar de speigeltjes zitten) doe er een elastiekje omheen 
strooi nu voorzichtig wat kraaltjes op het folie en dek die af 
met het tweede stukje cellofaan. Plak nu de twee laagjes 
cellofaan met de kraaltjes er tussen stevig met plakband vast 
aan de wc rol.

9. Kijk door het gaatje en je ziet de kraaltjes weerspiegelen in de 
spiegeldriehoek in de mooiste patronen in allerlei kleuren!

10. Versier je wc rol met gekleurd papier of een stukje inpakpapier.
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Les 3: ECHT GENOEG! 
Thema
Door een wonder van de Heere Jezus wordt een groep van duizenden mensen gevoed met 
twee broden en vijf vissen. 

Vindplaats
Joh. 6:1-15 (ook Matth. 14:13-21, Mark. 6:30-44 en Luk. 9:10-17).

Kerntekst
Joh. 6: 35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins 
hongeren, en die in Mij gelooft zal nimmermeer dorsten.

Aantekeningen bij de tekst
Exodus 7
vs. 4 het pascha (…) was nabij: elke Joodse man is verplicht dit feest jaarlijks in 
 Jeruzalem te vieren. Vele mensen uit het noorden van Israël maken van de 
 gelegenheid gebruik onderweg Jezus eens te zien. 
vs. 9 gerstebroden: het voedsel van de armen.
vs. 14 Deze is waarlijk de Profeet, Die in de wereld komen zou: de HEERE zegt tegen 

Mozes: een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, als 
u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven en Hij zal tot hen spreken alles wat 
Ik Hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man die niet zal horen naar Mijn 
woorden, die Hij in Mijn Naam zal spreken, van die zal Ik het zoeken  
(Deut. 18:18-19).

vs. 15 opdat zij Hem Koning maakten: zij willen een aardse koning. Zij verstaan niet dat 
de Heere Jezus hun van God gegeven Koning is en niet nog eens koning gemaakt 
hoeft te worden en nog minder dat Zijn Koninkrijk een geestelijk, hemels Koninkrijk 
is. Jezus zegt: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, (…) niet van hier.

Verband met de geloofsleer en belijdenisgeschriften
Bezorgdheid: De discipelen zijn bezorgd over al die duizenden mensen, vooral over de 
vrouwen en kinderen, die geen eten bij zich hebben. De Heere Jezus deelt die bezorgdheid en 
voorziet in eten. Hij laat daarmee zien dat Hij de goede Gever is van al ons dagelijks brood. 
Wij moeten onze bezorgdheid over de honger in de wereld uiten door God te bidden om 
vervulling van deze nood en door zelf naar vermogen daarin te voorzien. Geeft gij hun te eten 
(Luk. 9:13).

De almacht van Christus: De Heere Jezus laat door middel van dit wonder zien Wie Hij is: God. 
Hij toont Zijn heerlijkheid zoals bij Zijn eerste wonder, toen Hij water in wijn veranderde. Het 
scheppen van brood en vis is een nog groter wonder dan het genezen van zieken. We lezen dat 
de Heere Jezus ook Zijn discipelen macht geeft om wonderen te doen, maar zo’n groot wonder 
hebben zij nooit kunnen doen. De Heere Jezus leert door middel van dit wonder dat er in Zijn 
Koninkrijk geen honger meer zal voorkomen. Zij zullen niet meer hongeren (Op. 7:16).

De goedheid van Christus: De huurlingen in Israël hebben geen oog en geen zorg voor de 
kudde die God aan hen toevertrouwt: zij waren als schapen die geen herder hebben (Mark. 6: 
34). De Heere Jezus is daarentegen een en al oog en zorg voor de lichamelijke en geestelijke 
noden van het volk. Hij zegt: Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. 
Ik ben de goede Herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen (Joh. 10:10,11).
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Gebruik van de middelen: Opvallend is dat de Heere Jezus gebruik maakt van de voorhanden 
vijf broden en twee visjes. Hij had ook zonder deze middelen de mensen kunnen verzadigen of 
gewoon het hongerige gevoel bij de mensen weg kunnen nemen, maar dat doet Hij niet. Het 
leert ons dat de Heere ons in het natuurlijke en geestelijke leven bindt aan het gebruik van de 
geëigende middelen. We verzoeken de Heere als we op een wonderlijke manier in leven willen 
blijven, tot bekering komen of zalig worden. Gelijk het nu Gode beliefd heeft dit Zijn werk der 
genade door de prediking van het Evangelie in ons te beginnen, alzo bewaart, achtervolgt en 
volbrengt Hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan, mitsgaders door vermaningen, 
bedreigingen, beloften en het gebruik van de heilige Sacramenten (DL 5 art. 14).

Bidden voor het eten: De Heere Jezus bidt en dankt voor het eten. Hij leert ons dit ook zelf te 
doen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams 
verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige oorsprong van alle goed zijt en dat 
noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven zonder Uw zegen ons gedijen en dat wij derhalve 
ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op U alleen stellen (HC vr. 125). Alle eten 
komt ons alleen ten goede als we ervoor bidden en danken. Doen we dit niet, dan eten we 
onszelf een oordeel. Het zijn spijzen die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging 
voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed en er 
is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde; want het wordt geheiligd door het 
Woord van God en het gebed (1 Tim. 4:3-5).

Brood des levens: De Heere Jezus laat met dit wonder zien dat Hij het Brood de Levens is. 
Hij is niet alleen de Schepper, maar ook de Onderhouder van ons natuurlijke en geestelijke 
leven. Hij is niet alleen de Gever van ons dagelijks brood, maar ook van het genadebrood. De 
Heere Jezus heeft dit wonder gedaan om een goede aanleiding te hebben met deze mensen 
te kunnen spreken over het geestelijke brood. Het geestelijke brood is het Woord van God 
en de twee sacramenten. Daardoor wordt het geloof gevoed en onderhouden. Om die spijze 
moet het ons te doen zijn, willen we eeuwig leven. Werkt niet om de spijze die vergaat, maar 
om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; 
want Dezen heeft God de Vader verzegeld (Joh. 6:27).

Vertelsuggesties
Thema:
Het thema van de vertelling is ‘echt genoeg’. In deze geschiedenis blijken de discipelen niet 
te weten hoe ze aan voldoende eten moeten komen voor de duizenden mensen die naar de 
Heere Jezus toe gekomen zijn. Zelfs als ze voor tweehonderd penningen brood kopen, zal 
het te weinig zijn. De Heere Jezus laat echter door een wonder zien dat twee broden en vijf 
visjes voor Hem genoeg zijn om zoveel mensen van voedsel te voorzien. Er is zelfs meer dan 
genoeg, want er blijven twaalf manden met brood over. Door middel van dit wonder wil de 
Heere Jezus niet alleen laten zien dat Hij zorgt voor ons dagelijks voedsel, maar dat je pas 
‘echt genoeg’ hebt als je Hem leert kennen als het Brood des levens, want ‘die tot Mij komt, 
zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft zal nimmermeer dorsten’ (Joh. 6: 35).  

Vertelschets:
1. De Heere Jezus vaart met Zijn discipelen naar een stille plaats om te rusten.
2. Een grote groep mensen volgt Hem te voet langs het meer van Galilea.
3. Veel mensen zijn voor de viering van het Pascha onderweg naar Jeruzalem.
4. Ze horen van wonderen en willen zelf ook wel eens een wonder meemaken.
5. Als Jezus al die mensen ziet komen, wordt Hij met medelijden vervuld.
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6. Hij vraagt Filippus waar ze eten moeten kopen voor zoveel mensen.
7. Filippus zegt dat zelfs tweehonderd penningen aan voedsel niet genoeg is.
8. De Heere Jezus predikt allen het Evangelie en geneest de zieken.
9. De discipelen wijzen de Heere Jezus erop dat de avond valt.
10. Het wordt tijd dat de mensen weggaan om eten en onderdak te zoeken.
11. De Heere Jezus zegt Zijn discipelen de menigte eten te geven.
12. Ze willen heengaan en voor tweehonderd penningen brood kopen.
13. Jezus vraagt hoeveel brood de mensen bij zich hebben.
14. Andreas vindt een jongen die vijf broden en twee vissen bij zich heeft.
15. Jezus laat de duizenden mensen in groepen op het gras plaatsnemen.
16. Hij dankt Zijn Vader voor het voedsel en zegent het.
17. Daarna breekt Hij het brood en geeft de vis, die beide niet opraken bij het uitdelen  

door de discipelen. 
18. Na afloop van de maaltijd zijn er nog twaalf manden brood over.
19. De mensen zijn enthousiast en willen Jezus onmiddellijk koning maken.
20. Maar Jezus trekt Zich alleen terug en laat Zijn discipelen weggaan.

Voor 4-8 jarigen:
• Begin met te vragen of de kinderen weleens trek hebben. Wat doen ze dan? Dan vragen 

ze wat te eten aan papa of mama. Vergeet niet te danken voor het eten wat je krijgt van de 
Heere, voordat je aan tafel gaat eten. Noem een eenvoudig gebed wat de kinderen kunnen 
bidden. En als het eten op is? Dan is er in de winkel eten te koop. In de Bijbel staat dat het 
een keer gebeurde dat er heel veel mensen waren, maar er geen eten was. Gelukkig was 
de Heere Jezus er ook. Luister maar goed wat Hij deed.

• Wat is een wonder? Iets wat niet kan, en toch gebeurt. Dat kunnen mensen niet, dat kan 
alleen de Heere Jezus.

• Maak de grote menigte, duizenden mensen bij elkaar, concreet door het voorbeeld te 
gebruiken van de leerlingen van een hele grote school (van een broer of zus), alle mensen 
die in een aantal straten van de wijk rond het clubgebouw wonen, of een ander voorbeeld 
waardoor kinderen een indruk krijgen hoeveel mensen de Heere Jezus te eten gegeven 
heeft van de twee broden en vijf visjes.

Voor 8-12 jarigen:
• Zeg je weleens ‘ik heb genoeg’? Wanneer zeg je dat en wat bedoel je dan? Het verhaal 

gaat ook over genoeg, zelfs over meer dan genoeg. Luister maar goed. 
• Waarom moeten we danken voor ons eten? Wat is danken? Als je iets krijgt van iemand, 

dan zeg je ‘dankjewel’. Zo is het ook met eten en drinken wat we krijgen van God. Hij wil 
dat we Hem daarvoor danken.

Voor +12 jarigen:
• Gesprek over enerzijds voedseltekort en anderzijds voedselverspilling in de wereld. Hoe 

ga jij om met eten als er teveel is en het overblijft, of als je meer zin hebt in iets uit het 
automaat dan in je brood tijdens de lunchpauze? Wat kun je doen voor hen in de wereld 
die te maken hebben met voedseltekort?

• De meeste mensen kwamen naar de Heere Jezus om een wonder te zien, niet om wat 
Hij zei en om wie Hij is. Waarom kom jij naar de club? Kom je om te horen wat de Heere 
Jezus tegen jou zegt (vanuit de Bijbel)? Natuurlijk mag je naar de club komen vanwege de 
gezelligheid en omdat de sfeer goed is. Maar het belangrijkste is dat je niet meer kunt en 
wilt leven zonder de Heere Jezus te kennen, net zoals je niet kunt leven zonder eten. De 
Heere Jezus zegt als de mensen terugkomen: ‘Ik ben het levende Brood’. 
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Om met de kinderen te lezen
Joh. 6: 10-14

Liederen
Themalied
Gebed des Heeren vers 5
Ps. 67: 3
Ps. 81:12
Ps. 99:2
Ps. 100:2

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
• De Heere Jezus zegt tegen Zijn discipelen: ‘Geeft gij hun te eten’, terwijl Hij wist 

dat er menselijk gesproken niet genoeg voedsel beschikbaar was. Ervaart u in het 
kinderevangelisatiewerk ook weleens dat u een onmogelijke opdracht krijgt? Hoe gaat u 
daarmee om?

• In Markus 6 staat bij deze geschiedenis dat Jezus innerlijk met ontferming bewogen 
werd, ‘want zij waren als schapen die geen herder hebben’. Kunt u een vergelijking 
maken met de kinderen en jongeren op de club? Ervaart u ook (weleens) innerlijk 
bewogen te zijn over hen? Hoe merken de kinderen dat?

Verwerking +12
De Bijbel erbij:
Zoek deze geschiedenis op in de Bijbel in Johannes 6 vers 1-15. Probeer de vragen te 
beantwoorden.
1. Hoe heet het feest van de Joden dat genoemd wordt in vers 4?
2. Hoe heet de discipel aan wie de Heere Jezus vroeg waar ze eten zullen kopen? vs. 5
3. Wat was het eten dat een jongen bij zich had? vs. 9
4. Hoeveel mensen waren er bij elkaar? vs. 10
5. Wat deed de Heere Jezus voordat hij de broden aan de discipelen gaf om uit te  

delen? vs. 11
6. Hoeveel bleef er over? vs. 13
7. Wat zeiden de mensen toen ze het wonder gezien hadden? vs. 14

Zeg het maar:
• Na het wonder van de vijf broden en de twee vissen, zijn de mensen opnieuw naar de 

Heere Jezus toe gegaan, zie Johannes 6 vers 25-26. Dan ontstaat er een gesprek tussen 
deze mensen en de Heere Jezus, waarin Hij gaat uitleggen dat wie in Hem gelooft het 
eeuwige leven heeft. Lees met elkaar Johannes 6 vers 47-51 en probeer elk vers te 
begrijpen en in eigen woorden uit te leggen wat er staat. 

• Wat zegt de Heere Jezus over zichzelf? ‘Ik ben…’, dat zijn belangrijke teksten in de Bijbel. 
Waarom vergelijkt Hij zichzelf met brood? Geloven wij dat Jezus het levende Brood is? 
Wat is nodig om dat te kunnen geloven?
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Puzzelen maar:
Puzzel 1: 
Hieronder staat een puzzel. Zoek de 13 woorden op die naast de puzzel staan. Je moet goed 
zoeken want sommige woorden zijn verstopt. Zoek ook maar van boven naar beneden en 
schuin in de puzzel. 

W G G M O V E R S E E

O A R B E R G U R N K

N L A D A N P N E S O

D I S C I P E L E N R

E L G E I K E J N O V

R E E L N D S G T E E

E A I A B I D D E N N

T F D E V B R O O D N

Als je alle woorden gevonden hebt, blijven er 19 letters over. Zet rond die letters een rondje. 

Weet je over welk wonder van de Heere Jezus de puzzel gaat? Het staat in de Bijbel 
(Johannes 6 vers 1-15). De discipelen hebben twee broden en vijf visjes. Daar moeten meer 
dan duizend mensen van eten. Dat is natuurlijk niet genoeg, toch? De Heere Jezus dankt voor 
het eten. Daarna geeft Hij het eten aan Zijn discipelen. Zij delen het uit aan alle mensen. Het 
eten raakt niet op. 

Schrijf op de streep achter elkaar de letters op waar een rondje om is gezet.

Door een wonder van de Heere Jezus is er  ________________________________________ 
voor iedereen.

Galilea

Berg

Filippus

Brood

Visjes

Gras

Bidden

Danken

Discipelen

Delen

Over

Korven

Wonder
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Puzzel 2: Vijf broden en twee visjes (Johannes 6 vers 1-15)

Je ziet hier 17 zinnen. In elke strook staat één zin. Alle zinnen bij elkaar vertellen het grote 
wonder, hoe Jezus de mensen te eten gaf. Maar… de zinnen staan door elkaar. 

Knip de stroken uit en probeer ze in de goede volgorde te leggen. Weet je het niet precies? 
Lees dan Johannes 6 vers 1-15.

Het verhaal begint, dat de Heere Jezus over de zee weggaat. Welke zin volgt er dan? 
Als je alle stroken in de goede volgorde hebt gelegd, kijk je naar de letters achter de zinnen. 
Wat lees je van boven naar beneden? 

Die woorden staan ook in Johannes 6 vers 1-15.

Andréas ziet een jongen met vijf gerstebroden en twee visjes. n

Dat doen de vijfduizend mannen, de vrouwen en de kinderen.. h

Jezus zit nu op de berg met Zijn discipelen g

“Jezus is de Profeet, Die komen zou!” zeggen de mensen. n

“Vanwaar zullen wij broden kopen, opdat dezen eten mogen?” d

Ze willen Hem met geweld koning maken. d

De Heere Jezus gaat over de zee van Galiléa. e

Er is genoeg voor iedereen. b

Dat is natuurlijk veel te weinig voor zoveel mensen. k

De discipelen geven brood en vis aan de duizenden mensen. b

Maar Jezus gaat alleen de berg op. e

Hij ziet al die mensen en vraagt aan Filippus: e

“Laat de mensen in het gras gaan zitten”, zegt Jezus. t

Jezus neemt de broden, dankt en deelt het brood in stukken. e

“Al kochten we voor tweehonderd penningen, dan hebben we nog tekort”.  
zegt Filippus. a

Er blijven zelfs twaalf manden met brokken over! e

Veel mensen volgen hem, omdat ze wonderen gezien hebben. n

Op de letters van boven naar beneden staat: 

………………………………………………………………………………………………….................................................
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Oplossingen 
Puzzel 1:
Uitkomst op de overgebleven letters: 
“Meer dan genoeg te eten”

Puzzel 2:
Als alle stroken in de juiste volgorde liggen, is van boven naar beneden te lezen: 
“En gedankt hebbende”
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Werkje: Echt genoeg! • Bord versieren
Verband met de vertelling: Vandaag versieren we een bord, waardoor we elke dag eraan 
kunnen denken dat God het is die voor ons zorgt. Het is een wonder als we elke dag genoeg 
te eten hebben!

Materiaal:
• Porseleinen bord (groothandel/Macro oid)
• Wattenstaafjes
• Vuilniszakken + tape
• Porseleinstiften

Voorbereiding:
• Schrijf op de rand van het bord met de porseleinstift: God zorgt voor jou (Tip: maak de 

borden verschillend, de tekst in een kleur, elk woord een andere kleur, elke letter een 
andere kleur, etc.)

• Dek de tafels af met de vuilniszakken
• Verdeel de verf uit de potjes in de aluminium cupjes (de kinderen hebben maar heel 

weinig nodig, 1 cm verf is voldoende voor 6 kinderen) Als gieten lastig is, kan het met 
kleine injectiespuitjes (apotheek)

• Zet de cupjes op een wegwerpbordje (Als er zwart en blauw gebruikt wordt, schrijf er dan 
bij wat blauw en wat zwart is)

Uitvoering:
• Elk kind krijgt een bord en mag dat mooi versieren met de verf. We verven met 

wattenstaafjes, vertel de kinderen dat elk bakje verf een eigen wattenstaafje heeft, zodat 
de kleurtjes niet door elkaar gaan.

Tips:
• Geef de kinderen een briefje mee met daarop de droogtijd van de verf en hoe lang het 

thuis in de oven moet. Dan kan het bord daarna ook in de vaatwasser, zonder dat de verf 
eraf gaat.

• Porseleinverf (5 a 6 kleuren)
• Keukenpapier/ wegwerpbordjes
• Aluminium cupjes van waxinelichtjes
• Evt verfschort
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Werkje: Echt genoeg! • Broodjes bakken
Vandaag bakken we broodjes boven een kolen vuurtje. Niet met vis, maar met een lekker 
knakworstje smaken ze zeker goed!

Materiaal:
• Voor elke kind een verse wilgentak (Wilgentakken branden niet snel, andere soorten een 

poos in water laten staan, zodat ze niet verbranden)
• Scherpe mesjes
• Geschikte vuurplek, bijv. een stenen zandbak, grasveld met een schep zand op de grond, 

barbecue zonder poten die op de grond kan staan oid. Veilige plek, waar kinderen omheen 
kunnen staan, en waar het niet erg is als de stokken op de rand leunen. Vuurkorf is al 
snel onstabiel, kan omvallen!

• Briketten + aanmaakhoutjes/blokjes + lucifers
• Genoeg deeg voor het aantal kinderen, zie recept.
• Beslagkom(men)
• Maatbeker + keukenweegschaal
• Blikje (runder)knakworstjes
• Iets om de worstjes op te warmen: Pan en kookplaatje of een aluminiumschaal voor op 

de barbecue of vuurvaste schaal in de magnetron

Recept voor brooddeeg op stok:
Ingrediënten voor 8-10 broodjes:
• 500 gram patentbloem
• 16 gram bakpoeder, gezeefd
• 3 gram zout
• 30 gram roomboter op kamertemperatuur
• 280 ml water
Bereidingswijze:
• Roer de bloem, het bakpoeder en het zout door elkaar in een kom.
• Voeg de roomboter en het water toe en kneed tot een soepel, glad deeg. Als het te taai is, 

voeg dan een heel klein beetje water toe. Te nat, een klein beetje bloem.
• Verdeel het deeg in 8-10 stukken.
• Rol uit tot een rol van ca. 5 cm in doorsnede.

Voorbereiding:
• Wilgentakken snoeien, evt. alvast de bovenkant 20 cm schillen als de kinderen te jong zijn 

om het zelf te doen.
• Vuurplek klaar maken
• Recept een keer thuis uitproberen
• Evt. deeg klaarmaken en luchtdicht bewaren, maar met de kinderen samen is het erg 

leuk om te doen, meestal vinden ze dat fantastisch. (Of met een groepje tijdens de inloop)

Uitvoering:
• Verdeel de groep in kleinere groepjes. Een groep maakt het vuur klaar, de kolen moeten 

roodgloeiend zijn. Een ander groepje (oudere kinderen) schilt 20 cm. van de takken en 
een groepje maakt het deeg klaar.

• Als de takken en het deeg al klaar staan kan een groepje het vuur doen en een andere 
groep het deeg om de takken wikkelen.
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• Als alles klaar is, krijgt ieder kind een tak en een sliert deeg. Het deeg moet om het kale 
stuk van de tak gewikkeld worden.

• Wikkel het deeg om de punt van de tak. Zorg ervoor dat het deeg niet te dik om de stok 
zit, anders kan het erg lang duren voordat het broodje gaar is, zorg er ook voor dat het 
deeg overal even dik is.

• Houd de stok met het deeg vlak boven de gloeiende kolen en draai regelmatig, totdat deze 
licht bruin begint te kleuren en gaar is.

• Verwarm ondertussen de knakworstjes.
• Het broodje is gaar als het stevig voelt en een knapperige korst heeft. Laat het even 

afkoelen en schuif het broodje van de stok.
• Vul het broodje met een knakworstje. Eet smakelijk!

Tips:
• Islamitische kinderen mogen geen varkensvlees, wellicht handig om rekening mee te 

houden bij het inkopen van de worstjes.





Les 4:

ECHT
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Les 4: ECHT RIJK!
Thema
Abram is een rijke herdersvorst. Daarbij heeft hij de belofte gekregen van een land, een groot 
nageslacht en Het Zaad.

Vindplaats
Genesis 13 

Kerntekst
Genesis 13:2 En Abram was zeer rijk, in vee, in zilver en in goud

Aantekeningen bij de tekst
vs. 1 zuiden: Dat is, naar het zuidelijke gedeelte van Kanaän.
vs. 2 zeer rijk: Hebr. zeer zwaar. Aldus gevoelde Abram de waarheid van  
 de goddelijke belofte. 
vs. 3 volgens zijne reizen: van de ene naar de andere plaats.
vs. 4 en heeft aldaar de Naam des HEEREN aangeroepen: waar hij ook komt, dient Abram 
 in het openbaar zijn God. 
vs. 6 dat land droeg hen niet om samen te wonen: er is te weinig weidegebied in die 
 plaats voor hen beiden. 
vs. 8 want wij zijn mannen broeders: Wij zijn mannen broeders, niet alleen naar het vlees, 

want ik ben uw oom, en gij zijt mijn neef, maar ook naar den geest, want wij dienen 
één God, en zouden met onzen twist de ingezetenen ergeren en onzen godsdienst 
schande aandoen.

vs. 9 Is niet het ganse land voor uw aangezicht: de vredelievende Abram doet hier uit 
eigen beweging afstand van zijn goddelijk recht op het gehele land om de twist bij te 
leggen.
Scheid u toch van mij: dat heeft de HEERE Abram destijds al bevolen: om te 
scheiden van zijn familie. Nu moet Abram ook van Lot scheiden. Abram en zijn 
nageslacht moeten alleen wonen van de HEERE. 
Zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik de rechterhand gaan: wat een edel en 
onbaatzuchtig karakter heeft Abram, dat hij de jongere Lot, die hier geen enkel recht 
kan laten gelden, de eerste en de beste keus laat.

vs. 10 Jordaan: Dit is de naam van een rivier, bevochtigende het land Kanaän, en 
spruitende uit twee fonteinen aan het gebergte Libanon, welke genaamd 
worden Jor en Dan.
Dat zij die geheel bevochtigde: de Jordaan overstroomde gehele vlakte en zorgt voor 
grote vruchtbaarheid.
Zij was als de hof des HEEREN: wat dat bevochtigen betreft. Zo wordt ook de hof van 
Eden bewaterd door een rivier, die zich in vier armen verdeelt; en zo besproeit de 
Nijl de delta van Egypte en maakt haar vruchtbaar.
Zoar: een stad gelegen bij  Sodom en Gomorra, welke dezen naam heeft gekregen 
toen Lot daarin vluchtte.

vs. 11 Zo koos Lot voor zich: Lot dient Abram, als oudste, de eerste keus te laten, maar hij 
doet het niet. Voor Abram blijft het heuvelland, het eigenlijke Kanaän over. Hij berust 
daarin. Hij weet dat alleen de zegen van de HEERE rijk maakt.
En zij werden gescheiden: zo bewerkt de HEERE dat Abram zijn roeping volgt. De 
belofte van het land is alleen voor Abram en zijn zaad. Lot heeft geen erfdeel in het 
land Kanaän. 
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Lot sloeg zijn tenten tot aan Sodom toe: eerst blijft hij nog net even buiten Sodom 
wonen, maar later vinden we hem in Sodom.

vs. 13 de mannen van Sodom waren grote zondaars tegen de HEERE: Waarom   
 wordt dat hier speciaal gezegd, terwijl toch alle mensen grote zondaren zijn?

Omdat zij hun zonden niet verbergen, maar met een onbeschaamde brutaliteit er 
vrijuit over praten en ze zonder enige terughoudendheid praktiseren. De zonde van 
Sodom is spreekwoordelijk geworden. Wat is hun zonde met name? Hoogmoed, 
zatheid van brood en stille gerustheid (..); zij sterkten de hand van de arme en 
nooddruftige niet en ze verhieven zich en deden gruwelijkheid voor Zijn aangezicht 
(Ez 16:49,50). Ontucht en hoererij, maar met name homoseksualiteit.

vs. 14 En de HEERE zeide tot Abram: de HEERE herhaalt en verzekert zijn beloften en 
 verzacht zo de pijn van de scheiding.
vs. 16 Ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde: Hij heeft geen kind. God houdt hem 
 staande door Zijn gegeven Woord.

Geloofsleer
Rijkdom: Abram is zeer rijk. De HEERE heeft hem zelfs in Egypte, ondanks zijn zwakte, 
rijk gezegend. Maar hoewel hij zo overvloedig is bedeeld met aardse goederen, houdt hij 
onafgebroken zijn zielsoog gericht op de hemel.

Twist: De twist tussen de herders kan licht uitlopen op een twist tussen Abram en Lot. En 
dat mag niet voorkomen onder broeders die de HEERE vrezen. Dat is een ergernis voor de 
wereldse mensen en een schande voor de godsdienst.

Zachtmoedigheid: Abram is een zachtmoedig man. Hij verloochent zichzelf en jaagt de vrede 
na in overeenstemming met het gebod van God. HC vraag 111: Wat gebiedt God in het achtste 
gebod? Dat ik het nut van mijn naaste, waar ik kan en mag, bevordere: en met hem alzo 
handele, als ik wilde dat men met mij handelde. 

Heiliging: Lot is een bekeerde man. Maar wat een verschil in karakter met Abram. 
Lot is onbeleefd, hoogmoedig, hebzuchtig, toont geen respect voor zijn oudere oom, is 
onvoorzichtig en denkt alleen aan zichzelf. Hij ziet zich al zienderogen rijk worden in die 
vruchtbare vlakte. HC, vr 114: Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, Zijn geboden 
houden? Neen zij; maar ook de allerheiligsten, zolang zij in dit leven zijn, hebben maar een 
klein beginsel van deze gehoorzaamheid; doch alzo, dat zij met een ernstig voornemen niet 
alleen naar sommige, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. Een zondige keus 
brengt geen zegen.

Oudheidkundige aantekeningen
Abram en Lot zijn herdersvorsten die als nomaden leven. Ze wonen niet in huizen maar in 
tenten. Ze trekken met hun vee van de ene naar de andere weidegrond.
De vlakte bij de Jordaan waar de steden Sodom en Gomorra liggen, is een vruchtbare 
weidegrond.
Het heuvelland van het eigenlijke Kanaän ligt hoger en is minder vruchtbaar.

Vertelsuggesties
• Als inleiding kun je een gesprekje houden over het wonen in tenten aan de hand van een 

plaat.
• Je kan twee pakketten maken. Een groot pakket met waardeloze rommel, ingepakt met 

mooi papier en een strik. Het andere pakketje is een klein Bijbeltje, ingepakt in saai grijs 
papier. Laat de kinderen kiezen. Wat blijkt de meeste waarde te hebben?
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• Gesprekje over kiezen. Wat neem je van een schaal met koekjes. De grootste, de 
lekkerste? Wil je graag als eerste kiezen? Laat je een ander eerst kiezen?

• Voor de 8 – 12 jarigen: Wat is een altaar? Wat gebeurt er bij een altaar? Iets vertellen over 
een dankoffer.

• Voor de +12 jarigen: Gesprekje over “beloofd is beloofd”. Wanneer mensen iets beloven, 
kom je soms bedrogen uit. Soms kunnen mensen niet waarmaken wat ze beloven. Wat 
God belooft, dat doet Hij.

Vertelschets:
1. Abram is weer terug uit Egypte en slaat zijn tenten op bij Bethel.
2. Abram en zijn neef Lot hebben beiden veel vee.
3. Er is daar te weinig weide voor hen en de bewoners.
4. Dit leidt tot ruzie tussen de herders van Abram en Lot.
5. Abram doet een voorstel.
6. Lot kiest de vruchtbare Jordaanvlakte
7. Voor Abram blijft het kale, bergachtige land over.
8. De HEERE troost Abram met Zijn beloften.
9. Abram gaat te Hebron wonen.
10. Abram bouwt den Heere een altaar

Voor 4-8 jarigen:
• Gebrek aan weide. 
• De ruzie. 
• De keus van Lot. 
• De rijkdom van Abram.

Voor 8-12 jarigen:
• De rijkdom van Abram.  
• De twist tussen de herders. 
• De keus van Lot. 
• Het wonen bij Sodom. 
• De beloften van de HEERE. 
• Het bouwen van het altaar. 

Voor +12 jarigen:
• De rijkdom van Abram en Lot. 
• Onderscheid tussen Abram en Lot. 
• De zachtmoedigheid van Abram. 
• De hebzucht van Lot. 
• De beloften van de HEERE. 
• Het rijke leven van Abram bij het altaar.

Liederen
Themalied
Ps. 25: 2 
Ps. 62: 1
Ps. 121: 1 en 4

Om met de kinderen te lezen
Genesis 13
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Vragen over het Bijbelgedeelte
1. Waarin woonde Abram? (vers 3)
2. Wat deed Abram bij het altaar? (vers 4)
3. Welke dieren had Lot? (vers 5)
4. Waarom was er twist tussen de herders van Abram en de herders van Lot? (vers 6 en 7)
5. Welk voorstel heeft Abram? (vers 9)
6. Waarom kiest Lot de vlakte van de Jordaan? (vers 10)
7. Wat belooft de HEERE aan Abram in vers 15?
8. Wat belooft de HEERE aan Abram in vers 16?
9. Waar gaat Abram wonen? (vers 18)
10. Wat bouwde Abram daar? (vers 18)

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
1. In dit Bijbelgedeelte zie je de lijn: kijken, begeren en verkeerd kiezen. Welke voorbeelden 

uit de Bijbel laten een zelfde lijn zien? 
2. Lot sloeg zijn tenten op tot aan Sodom (vers 12). Abram wandelde door het land waarin 

ook de Kanaänieten en Ferezieten woonden (vers 17 en 7). Wat is het verschil? 
3. Wat is ten diepste de rijkdom van Abram?
4. Wat heeft het ons te zeggen als we lezen dat Abram van altaar (vers 4) tot altaar leeft 

(vers 18)
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Puzzelen maar:
Puzzel 1:
Wat staat er op de eerste letters?
Lees Genesis 13. Er worden steeds twee teksten genoemd, waarin je kunt zoeken naar het 
woord dat ingevuld moet worden. Schrijf de gevonden woorden in het figuur.
Als alles klaar is, lees je op de eerste letters van boven naar beneden een stukje van een 
tekst uit Genesis 13 vers 1-5.

1. Alzo toog Abram op uit Egypte … het zuiden (vs.1, 2)
2. Waar zijn tent in het beging geweest was, tussen Bethel en tussen … (vs. 2, 3)
3. … dan woonde in het land Kanaän en Lot woonde (vs. 11, 12)
4. Tussen uw herders; want wij zijn … broeders (vs. 7, 8)
5. Maak u op, wandel … dit land (vs. 17, 18)
6. Kwam en woonde aan de … van Mamre (vs. 17,18)
7. Had ook … en runderen en tenten (vs. 5, 6)
8. Er was twist tussen de … van Abrams vee en tussen (vs. 6, 7)
9. Geheel bevochtigde; … de HEERE Sódom en Gomórra (vs. 10, 11)
10. Zal Ik u geven en uw zaad tot in … (vs. 14, 15)
11. Zo gij de …, zo zal ik ter linkerhand gaan (vs. 8, 9)
12. Als de hof des HEEREN, als …, als gij komt te Zoar (vs. 10, 11)
13. Waar gij zijt, … en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts (vs. 13, 14)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Op de eerste letters van boven naar beneden staat: ………………………………………………..............
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Puzzel 2:
Cijferpuzzel
In Genesis 13 vers 1 tot en met 18 kun je alle woorden vinden. Ze staan in volgorde vanaf vers 
1. De letters van de woorden passen precies op de cijfers in de tien teksten.

1. Alzo toog Abram op uit Egypte naar het 38-36-26-41-21-35
2. En hij 29-55-12-52 volgens zijn reizen, van het zuiden
3. Tot aan de plaats waar 23-18-3   4-48-12-42 in het begin
4. Want 53-28-33   53-2-31-47 was vele, zodat zij te zamen
5. En er was 22-50-45-S-44 tussen de herders 
6. De rechterhand, zo zal 51-27 ter linkerhand 17-5-40-46
7. En 25-43-16 woonde in 14-48 steden der vlakte
8. En de HEERE 19-30-8-56-34 tot Abram, nadat Lot van hem
9. Der aarde zal kunnen 9-34-6-25-54-3, zal ook 49-37 zaad
10. Maak u op, 1-11-46-7-32-10 door 13-20-42 land
11. Hij bouwde aldaar den HEERE een 15-25-4-39-24-R

Heb je alle woorden gevonden? Ga dan nu alle letters in de hokjes met hetzelfde cijfer zetten. 
Een voorbeeld: als er staat: 7-12-3 en het woordje ‘r-ij-k’ moet ingevuld worden, dan zet je in 
het figuur in hokje 7 een r, in hokje 12 een ij en in hokje 3 een k.
Als je dat zo doet met alle woorden, lees je in het figuur een tekst uit Genesis 13.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
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Oplossingen 
Puzzel 1:
Uit Genesis 13:
1. naar  - vers 1
2. Ai   - vers 3
3. Abram  - vers 12
4. mannen  - vers 8
5. door  - vers 17
6. eikenbossen - vers 18
7. schapen  - vers 5
8. herders  - vers 7
9. eer   - vers 10
10. eeuwigheid - vers 15
11. rechterhand - vers 9
12. Egypteland - vers 10
13. noordwaarts - vers 14

Uitkomst:
Op de eerste letters van boven naar beneden:
Naam des HEEREN – Genesis 13 vers 4

Puzzel 2:
Uit Genesis 13:
1. zuiden - vers 1
2. ging - vers 3
3. zijn tent - vers 3
4. hun have - vers 6
5. twist - vers 7
6. ik gaan - vers 9
7. Lot de - vers 12
8. zeide - vers 14
9. tellen uw - vers 16
10. wandel dit - vers 17
11. altaar - vers 18

Uitkomst:
In het figuur:  
Want al dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven en uw zaad tot in eeuwigheid –  
Genesis 13 vers 15
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Werkje: Echt rijk! • Herderspel
Verband met de vertelling: De herders van Abram en Lot maakte ruzie over de waterputten 
en het land. Lot koos voor zichzelf het beste. Het zit in het hart van ons allemaal om zelf het 
meeste en het beste te willen. Vandaag spelen we het herderspel. Verzamel alles wat je nodig 
hebt als herder, een schaap, een lam, je staf, gras, water, je slinger. Welke herder heeft het 
eerst alles gevonden? Maar pas op voor de beer! Gelukkig is het maar een spelletje...

Materialen per kind:
• 2x van les 4 werkblad 1c kaartjesblad
• 1x van les 4 werkblad 1d beer + herder + spelbord
• 1x van les 4 werkblad 1e spelregels
• Dop van een zuivelpak
• Schaar
• (geslepen) potloden
• 3 x A4 wit papier 120 gr.
• Evt. 3 x A4 papier gekleurd (alles dezelfde kleur)
• Boterhamzakje + elastiekje

Overige materialen:
• Dobbelstenen (per 4 kinderen 1)
• Evt. laminator + lamineersheets (3 per kind) NB: zet een oproepje in de kerkbode, er is 

vast wel een gemeentelid met lamineerapparaat van wie het even geleend mag worden...
• Grote scherpe schaar of evt. snijapparaat

Voorbereiding:
• Kopieer de werkbladen 1c en 1d van les 4 voldoende op het stevige witte papier. Maak 

extra kopieeen voor voorbeeldspelletjes.
• Kopieer werkblad 1e van les 4, dit hoeft niet op stevig papier, kan wel.
• Print voldoende spelletjes uit van de ingekleurde versie werkblad 1f en 1gvan les 4  

(en lamineer de vellen)
• Knip of snij de kaartjes uit.

Uitvoering:
• Kleur de kaartjes in. Dezelfde kaartjes moeten ook hetzelfde ingekleurd worden. Dus 4x 

hetzelfde schaap, 4 x dezelfde slinger etc.
• Kleur het landschap mooi in.
• Lamineer evt. de kaartjes om er een duurzamer spelletje van te maken. Doe achter het 

landschap de spelregels en achter de kaartjes gekleurd papier (wel alles dezelfde kleur!)
• Snij of knip de kaartjes uit.
• Knip twee gleufjes in de dop en plaats het kaartje van de herder hierin en je spel is klaar!
• Bewaar in het boterhamzakje of rol de vellen op met een elastiekje erom...
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Tips
• Het is voor de kinderen best een hele klus om alles mooi in te kleuren. En het is ook wel 

erg leuk als je weet wat voor spelletje het nu eigenlijk is...
• Misschien een idee om het spelletje gewoon te spelen met elkaar en daarna de tijd 

die over is te gaan kleuren. Het is geschikt voor 2-4 spelers, dus er moeten voldoende 
voorbeeldspelletjes zijn. Of als de groep erg groot is, de ene helft kleuren en de andere 
helft het spelletje en daarna omgekeerd.

• Op werkblad 1f en 1g van les 4 staat een scan van een ingekleurd voorbeeld. Dit kan 
eenvoudig afgedrukt worden en in stukjes gesneden, zodat er snel voldoende voorbeeld 
spelletjes zijn om met veel het spel te spelen.

• De kinderen kunnen het dan thuis afmaken en wellicht de volgende dag weer mee nemen 
om het te laten lamineren op de club, (de vellen dan wel heel laten!)
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Les 5: ECHT GOED!
Thema
Door middel van de gelijkenis van het verloren schaap laat de Heere Jezus, als de Goede 
Herder, zien dat Hij ‘echt goed’ is voor verloren mensen.

Vindplaats
Lukas 15: 1 - 7

Kerntekst
Kern van het verhaal: Lukas 15: 5: ‘En als hij het (verloren schaap) gevonden heeft, legt hij 
het op Zijn schouders, verblijd zijnde’.
Toepassing: Lukas 15 : 7: ‘Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één 
zondaar die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering 
niet van node hebben’. 

Aantekeningen bij de tekst
Numeri 21
vs. 1. al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem: waar de Heere Jezus maar 

verschijnt, komen er velen naar Hem toe. Zo’n liefdevolle en heilige Rabbi, die 
zonder al die gemaakte Farizeese vroomheid hartelijk omgaat met dit soort mensen, 
hebben ze in heel Israël nog nooit ontmoet. 
de tollenaars en zondaars: zij zijn om hun zonden of beroep afgesneden van het 
Joodse volk en worden niet meer als kinderen van het genadeverbond, maar als 
heidenen beschouwd.
de tollenaars: een tollenaar is een ambtenaar in dienst van de Romeinse overheid, 
die bij het in- en uitgaan van een stad tol heft over roerend goed. Hij pacht de 
inning van deze belasting van de Romeinen. Voor de in- en uitvoerrechten van de 
verschillende goederen gelden door de overheid vastgestelde tarieven. Niet iedereen 
kent echter de belastingtarieven, zodat de tollenaar gemakkelijk wat meer kan 
vorderen dan hem is toegestaan en in zijn eigen zak stoppen. Wegens hun dienstdoen 
bij de Romeinse bezetter en hun overvragen zijn de tollenaren veracht en gehaat.
de zondaars: zij die in openbare zonden leven. 
om Hem te horen: wat hen tot Jezus trekt, is dat Hij de deur der genade voor hen 
openzet. Hij belooft hun volkomen vergeving voor al hun zonden als zij zich bekeren 
en ophouden met hun zondige leven.

vs. 2. de schriftgeleerden murmureerden: aanhoudend ergeren zij zich aan Jezus’ gedrag, 
zonder dat zij dit Jezus openlijk durven te zeggen. Zij zijn van mening dat je zulke 
mensen als verloren moet beschouwen en mijden. Zij vinden het niet erg dat deze 
mensen verloren gaan. Het is immers hun eigen wil en schuld dat het zover met hen 
gekomen is. Heilige mensen, zoals zij zijn, behoren zich niet te bemoeien met zulk soort 
mensen. Wat zij niet willen zien is dat de Heere Jezus hun bekering op het oog heeft. 

 deze: het wordt minachtend gezegd.
 en eet met hen: dat is zo mogelijk nog erger. Samen eten met iemand is een teken 
 van vertrouwelijke omgang. De Heere Jezus verkeert met hen onder één dak en aan 
 dezelfde tafel. Hij vindt het niet erg in hun gezelschap gezien te worden.
vs. 4. één van die verliezende: bij terugkeer ’s avonds in de schaapskooi telt de herder zijn 
 schapen en mist er één. Een weggelopen schaap is in de woestijn ten dode 
 opgeschreven. Het wemelt er van de roofdieren.
 verlaat niet de negen en negentig: onder de hoede van andere herders in de veilige, 
 omheinde ruimte van de schaapskooi.
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 in de woestijn: het schaars begroeide, droge heuvellandschap, waar veel herders 
 met hun kudden rondtrokken.
vs. 6. te huis komende: na zoveel tijd van rondtrekken.
vs. 7. dat er blijdschap zal zijn in de hemel: God verblijdt Zich, menselijk gesproken. 
 over één zondaar die zich bekeert: deze bekering wordt in de gelijkenis van de 
 verloren zoon duidelijk verwoord. 
 meer dan over: er is vergelijkenderwijs ook reden tot blijdschap als mensen niet 
 afdwalen. 
 negen en negentig rechtvaardigen: met deze rechtvaardigen heeft de Heere Jezus de 
 Farizeeën en Schriftgeleerden op het oog, die rechtvaardig zijn in eigen oog. 
 die de bekering niet van node hebben: die menen dat zij zich niet hoeven te bekeren. 

Enerzijds is dit relatief gezien waar in bepaald opzicht, omdat zij niet in zulke 
ergerlijke zonden zijn gevallen, maar anderzijds heeft elk mens bekering nodig. 
De Farizeeën moeten zich bekeren van hun harteloosheid, liefdeloosheid, 
eigengerechtigheid en schijnheiligheid. 

Verband met de geloofsleer en belijdenisgeschriften
Betekenis van de gelijkenis: In alle drie de gelijkenissen in Lukas 15 gaat het over het volk 
Israël of de kerk, voorgesteld onder het beeld van een kudde schapen, de tien penningen en 
de twee zonen. De Heere Jezus tekent in deze gelijkenissen het beeld van een zondaar die 
zich bekeert en het beeld van een eigengerechtigde Farizeeër die daarover zijn afkeuring 
uitspreekt. Met het verlorene wordt steeds dezelfde zondaar bedoeld. 
Alle drie de gelijkenissen hebben dezelfde strekking: de Heere Jezus tekent Gods 
onbegrijpelijke liefde voor zondaren. Niet alleen voor openbare, afgedwaalde zondaren, maar 
ook voor nette, schijnheilige Farizeeërs. In Christus ontfermt God Zich over hen.
In alle drie de gelijkenissen staat niet het verlorene centraal, maar God, Die afgebeeld wordt 
door de herder, de vrouw en de vader.
In alle drie de gelijkenissen wordt de farizeeën en de Schriftgeleerden verweten dat zij niet 
blij zijn met de bekering van een zondaar. 
Opvallend is de waarde die in de gelijkenissen naar voren komt van één zondaar. Eerst is het 
er één van de honderd, dan één van de tien en ten slotte één van de twee. 

Verloren: De Heere Jezus zegt dat de zondaren verloren zijn. Door ons afdwalen van God 
zijn we een gewillige prooi van de boze geworden. ‘Verloren’ wil zeggen dat onze toestand 
absoluut hopeloos is. We gaan niet alleen voor eeuwig verloren, maar we zijn al verloren. 
Onze enige redding kan worden dat de Heere Jezus ons opzoekt in onze verlorenheid en Zich 
over ons ontfermt. Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken dezelve en zij volgen Mij. En Ik 
geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal 
dezelve uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en 
niemand kan ze rukken uit de hand van Mijn Vader. Ik en de vader zijn één. (Joh. 10 : 27 – 30)

Liefde van God: De liefde van God blijkt in het zenden van Zijn Zoon naar deze van Hem 
afgevallen wereld. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het 
eeuwige leven hebbe. Want god heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld opdat Hij de 
wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. (Joh. 3 : 16 
en 17, 1 Joh. 4 : 9 en DL 1 art 2)
De Heere Jezus laat in alles wat Hij zegt en doet die liefde van God zien. Hij zoekt de 
zondaren op, spreekt en eet met hen, en maakt hen zalig. Hierin is de liefde, niet dat wij 
God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad en Zijn Zoon gezonden heeft tot een 
verzoening voor onze zonden. (1 Joh. 4 : 10)
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Blijdschap: Hoe blij kan iemand zijn als hij iets waardevols verliest en na enig zoeken weer 
terugvindt. Wie is in staat de waarde uit te drukken van één mens, die voor de eeuwigheid 
geschapen is? De satan zegt tot God: Huid voor huid en al wat iemand heeft, zal hij geven 
voor zijn leven. (Job 2 : 4) De hele wereld weegt niet op, zegt de Heere Jezus, tegen de 
waarde van één mens: Want wat baat het een mens zo hij de gehele wereld gewint en lijdt 
schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? (Mat. 16 : 26) Daarom 
is ook de blijdschap niet te beschrijven als een zondaar gered wordt van het eeuwige verderf. 
De Heere Jezus drukt het sterk uit: God verblijdt zich daarover. Als nu God, Die Persoonlijk 
door een zondaar onteerd is, zich verblijdt over zijn bekering, hoe is het dan mogelijk dat 
er mensen zijn als de Farizeeën en de Schriftgeleerden, die zich daarover niet verblijden? 
Dat kan alleen maar betekenen dat ze nooit hebben ingezien dat ze zelf ook verloren zijn en 
gered moeten worden. Ze kennen de blijdschap over Gods ontferming niet uit eigen ervaring. 
Daarom zijn ze ook niet blij met het behoud van hun medezondaren. Daarom zoeken ze ook 
hun behoud niet. 

Vertelsuggesties
Thema:
Het thema van de vertelling is ‘echt goed’. Door middel van deze gelijkenis laat de Heere 
Jezus zien dat de mensheid van zichzelf verloren is. Door Gods opzoekende liefde brengt 
hij mensen die verloren zijn weer terug naar Hem. Sommigen noemen deze gelijkenis de 
gelijkenis van het verloren schaap. Het kan echter ook de gelijkenis van de Goede Herder 
genoemd worden. Hij is goed doende voor zondige mensen. 

Vertelschets:
1. Overal waar de Heere Jezus komt, zoeken tollenaars en zondaars Hem op.
2. Zij zijn uitgestoten uit de gemeente en niemand heeft meer oog voor hen. 
3. Jezus wel en daarom willen ze Hem allemaal graag zien en horen. 
4. Jezus ontvangt hen vriendelijk; hij spreekt en eet met hen.
5. Hij houdt hun voor dat er voor de grootste zondaar vergeving is. 
6. De farizeeën kunnen dat niet begrijpen en ergeren zich mateloos.
7. Jezus verantwoordt Zijn gedrag door middel van drie gelijkenissen. De eerste is die van 

het verloren schaap.
8. Hoe blij is iemand als hij een afgedwaald schaap terugvindt.
9. Zo verblijdt God zich als een zondaar zich bekeert. 
10. Moeten zijn beschuldigers zich dan ook niet met God verblijden?

Voor 4-8 jarigen:
• Ben je wel eens iets kwijt geweest? Wat? Heb je het ook weer teruggevonden? Hoe voelde 

je je toen je het weer terug had? Vandaag luisteren we naar een verhaal over iemand die 
ook iets kwijt was... Luister je mee?

• Heb je wel eens een schaapherder gezien? Hoe zorgt hij voor de schapen? Wat doet hij 
als er een schaap bij de kudde vandaan wil lopen? Wat zou hij doen als hij ’s avonds bij de 
schaapskooi één schaap mist? Hij zou gaan zoeken! Daar heeft hij alles voor over! Zo doet 
de Heere Jezus ook. Luister maar….

Voor 8-12 jarigen:
• Soms raak je iets kwijt omdat je er niet goed voor zorgt. Je mist het misschien niet eens. 

Zo is het bij de Heere Jezus niet. Hij zorgt echt goed! Luister maar…
• De Heere Jezus wil goed zijn voor alle mensen. Hij eet en drinkt met mensen die zondig 

leefden (concreet maken). Hij wil in liefde voor hen zorgen. Hij zoekt ze op. Zo ook in het 
verhaal van vandaag. Luister maar…
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• Wat is een gelijkenis? Een verhaal waar de Heere Jezus een bedoeling mee heeft. Hij wil 
ons iets leren. Luister maar…

Voor +12 jarigen:
• Heb je wel eens een zwerver ontmoet? Hoe ga jij met ze om? Doe je wel eens iets voor 

hen? Laat je merken dat je om ze geeft? Ga hierover een gesprek aan. Houd het positief. 
Laat de jongeren nadenken over hun houding t.o.v. anderen. De Heere Jezus geeft juist 
om zulke mensen! Hij zorgt goed voor hen.  

• Het thema van vandaag is ‘echt goed’. Waar denk jij aan als je dat hoort? … Wat heeft 
‘echt goed’ te maken met de Heere Jezus? Hij wil ‘echt goed’ zijn voor alle mensen. Hoe 
komt het dat niet iedereen daar naar wil luisteren? Hoe kun je merken dat de Heere 
Jezus ook voor jou echt het goede zoekt? 

Om met de kinderen te lezen
Lukas 15 : 1 - 7

Liederen
Themalied
Ps. 23 : 1
Ps. 25 : 4
Ps. 79 : 4 en 7
Ps. 100 : 2
Ps. 119 : 88

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
• Uit deze gelijkenis blijkt dat de Heere Jezus het behoud van het verlorene zoekt. Als het 

goed is hebben ook wij het behoud van de kinderen/jongeren op het oog. Hoe kunnen ze 
dat aan u merken?

• In dit Bijbelgedeelte sluit de Heere Jezus af met een toepassing. ‘Alzo zal er blijdschap 
zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert…’ Mag u merken dat het Woord van 
God ook onder de kinderen/jongeren wel eens vrucht draagt?

• Houd een Bijbelstudie over dit Bijbelgedeelte. Zoek met elkaar naar de betekenis van 
deze gelijkenis. Hoe kunt u dit in het thema ‘echt goed’ plaatsen?

Verwerking +12
De Bijbel er bij:
Zoek deze geschiedenis op in de Bijbel in Lukas 15 : 1 - 7. Probeer de vragen te 
beantwoorden.
1. Wie komen er bij de Heere Jezus om naar Hem te luisteren?
2. Wat zeggen de Farizeeën en Schriftgeleerden?
3. Waar was het schaap verdwaald?
4. Wat doet de herder als hij het verloren schaap vindt?
5. Wat doet de herder als hij weer thuis komt?
6. Waar is er ook blijdschap? 

Zeg het maar:
1. In vers 7 staat dat de er in de hemel blijdschap zal zijn over elke zondaar die zich bekeert. 

Kun je in eigen woorden uitleggen wat de Heere Jezus hiermee bedoelt? 
2. Als de Heere Jezus het verloren schaap gevonden heeft legt Hij het op zijn schouder (vers 

5). Waarom doet de Heere Jezus dat? Wat kun jij hier van leren?
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Puzzelen maar:
Puzzel 1: Het verloren schaap

In Lukas 15 vers 1 tot en met 7 lees je over het verloren schaap. De woorden die je in deze 
puzzel moet invullen kun je in dat hoofdstuk vinden. Je begint bij het eerste vers. Het laatste 
woord staat in vers 7.
Alle woorden gevonden? Zet dan alle eerste letters in het figuur. De letters staan door elkaar! 
Kun je ze in de goede volgorde zetten? Je leest dan een woord, dat ook in Lukas 15 staat.

1. De tollenaars en de zondaars …………………. tot Hem
2. Deze ontvangt de zondaars, en ………………… met hen
3. Hij sprak tot hen …………………. gelijkenis
4. Gaat naar het ………………….. tot hij hetzelve vindt?
5. Legt hij het …………………. zijn schouders
6. Roept hij de vrienden en de ………………………… te zamen
7. Blijdschap zal zijn over ……………… zondaar
8. Rechtvaardigen, die de bekering niet van ………………….. hebben

Alle eerste letters van de gevonden woorden:

De letters in de goede volgorde:
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Puzzel 2: Een woordzoeker

Zoek eerst de woorden op in de Bijbel, in Lukas 15 vers 1 tot en met 7. Daarna streep je alle 
woorden in het figuur door. Ze staan van links naar rechts en van rechts naar links. Van boven 
naar onder en van onder naar boven.
Heb je alles weggestreept? Dan blijven er 36 letters over. Lees ze van links naar rechts en vul 
de tekst in het figuur in.

1. En al de …… en de zondaars naderden tot Hem
2. Deze ontvangt …… en eet met hen
3. Hij sprak tot hen deze …… zeggende
4. Wat mens onder u, hebbende …… schapen
5. Verlaat niet de negen en negentig in de ……
6. En gaat naar het ……, totdat hij hetzelve vindt?
7. Roept hij de …… en de geburen te zamen
8. Want ik heb mijn …… gevonden
9. In den …… over één zondaar die zich bekeert

g e l ij k e b i s e

i k n h e b m ij n n

z s ij c h a p a h e

o p t g e v a o e r

n n s d e n a d m o

d r e d n o h a e l

a t o v e r c l l r

a o w r e n s w a e

r s n e d n e i r v

s r a a n e l l o t

De gevonden tekst:
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Oplossingen 
Puzzel 1:  

Uit Lukas 15 vers 1-7
1. naderden  - vers 1
2. eet   - vers 2
3. deze  - vers 3
4. verliezende - vers 4
5. op   - vers 5
6. geburen  - vers 6
7. één   - vers 7
8. node  - vers 7

De letters in de goede volgorde: 
gevonden – Lukas 15 vers 6

Puzzel 2:

Uit Lukas 15 vers 1-7
1. tollenaars  - vers 1
2. zondaars  - vers 2
3. gelijkenis  - vers 3
4. honderd  - vers 4
5. woestijn  - vers 4
6. verlorene  - vers 4
7. vrienden  - vers 6
8. schaap  - vers 6
9. hemel  - vers 7 

i k h e b m ij n s c h a a p

g e v o n d e n d a t

v e r l o r e n w a s
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Werkje: Echt goed! • Sleutelhanger
Verband met de vertelling: Je sleutelbos raak je niet graag kwijt. En als je’m verloren bent 
zoek je net zo lang tot je de sleutels weer gevonden hebt! Een sleutelhanger als mooie 
herinnering aan het verhaal van het verloren schaap en de goede Herder.

Materiaal:
• ‘Krimpie Dinkie’ (heet ook wel ‘Krimpie Dimpie’of ‘Shrinkie Dinks’) doorzichtige vellen 

met matte kant! (meestal A4 formaat, A6 nodig per kind, dus 4 uit een vel)
• Evt. fijn schuurpapier om glad krimpie dimpie een ruwe kant te geven, anders houden 

kleurpotloden niet. (Er bestaan nl. ook vellen zonder matte/ruwe kant, bedoeld voor 
watervaste stiften.)

• Goede kwaliteit potloden, in elk geval wit voor elk kind/ per twee kinderen
• 4 à 5 lintjes van 20 cm per kind
• Sleutelringen 25mm 1x en 10 of 12 mm 2x per kind
• Dunne zwarte watervaste stift voor elk kind/per twee kinderen
• Kopie van werkblad 1c van les 5 schaapje
• Plakband
• Schaar
• Perforator
• Oven + bakplaat met bakpapier
• Of als er geen oven beschikbaar is met een warmtepistool, heating tool, verkrijgbaar bij 

de hobbyzaak

Voorbereiding:
• Maak voldoende kopieen van het werkblad 1c van les 5 met het voorbeeld schaapje.
• Knip de Krimpie Dinkie vellen in vieren tot A6 formaat (ruw evt. op met fijn schuurpapier) 

Het mooiste effect wordt echter bereikt als er al een matte kant op het papier zit.
• De lintjes kunnen alvast schuin worden afgeknipt met een stofschaar en evt. de randjes 

even smelten door ze heel voorzichtig langs een vlammetje te halen, zodat ze niet meer 
rafelen.

Uitvoering:
• Verwarm de oven voor op 160  °C / leg de het warmtepistool klaar.
• Plak met een plakbandje het stukje krimpfolie vast op het voorbeeld zodat het niet kan 

verschuiven.
• Trek het plaatje over met een dunne watervaste stift.
• Laat een volwassene de tekst erop schrijven
• Kleur met potlood het schaapje in (Het geeft een leuk effect als het lijf met ‘krullen’ wordt 

ingekleurd.)
• Knip het schaapje voorzichtig uit, zodat de zwarte randjes eraan blijven.
• Maak met de perforator een gaatje in het lijf (let op, anders krijgt het schaap per
• ongeluk twee gaatjes ;)
• Leg het op het bakpapier (Schrijf de naam van het kind bij het plaatje op het bakpapier)
• Houd genoeg ruimte tussen de plaatjes, ze krullen op in de oven.
• Verwarm het geheel nu 1 á 2 min. in de oven. Het plaatje zal opkrullen en daarna krimpen 

en weer plat worden. Wacht dan nog een paar sec. en haal het eruit. Leg meteen iets 
zwaars op de plaatjes om ze mooi plat te laten worden. Zijn ze afgekoeld? Dan heb je 
een mooi doorzichtig plastic plaatje dat nu 3x kleiner en 9x dikker is! (of verwarm met de 
heating tool)
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• Doe een van de kleine ringetjes door het schaapje en maak het daarna vast aan de grote 
ring.

• Maak van de lintjes een voor een een lusje, steek ze door het tweede kleine ringetje en 
haal de uiteinden door de lus en trek aan. Als alle lintjes er mooi omheen zitten maak dan 
het dan ook vast aan de grote sleutelring. Je sleutelhanger is klaar! Verlies ‘m niet ;)

Tips
• Voor de oudere kinderen een moelijker plaatje (doordenkertje...) van het verloren schaap.
• Maak één ‘stoere’ voorbeeldsleutelhanger...
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Liederen: Themalied: Echt wel! • blad 1

Themalied: Echt wel!



Liederen: Themalied: ‘t Is echt waar • blad 2

Themalied: ‘t Is echt waar
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