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Woord Vooraf

Deze bundel bevat de lessen voor het Jeugdevangelisatiewerk 2013. Het onderwerp is dit keer: Jij en de ander; jij en de ANDER. We kozen dit jaar voor een thema. Mogelijk zal in de toekomst weer lessen over een persoon gemaakt worden, zoals we dat in 2012 rondom David deden. 

Hoe gaan we met elkaar om? Een niet onbelangrijke vraag in ons leven. Wat kan er veel verdriet, veel zorg, veel onbegrip in de onderlinge verhouding zijn. Dat is er nu en dat was vroeger ook zo. Zo denken we met elkaar naar over jij en de ander. Een veel belangrijker vraag is wel: hoe staan wij tegenover de Heere? En dan denken we met elkaar na over jij en de ANDER. 

In de Bijbel worden we gewezen op twee mogelijkheden: het is met de ANDER (de Heere God) of zonder de ANDER (de Heere God). Dát staat centraal op de evangelisatiebijeenkomsten in de zomer van 2013.

Deze bundel geeft suggesties ter voorbereiding van de vertelling of het gesprek met de jongeren. U kent uw eigen doelgroep en kunt 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. 

Zoals u gewend bent staan er ook suggesties voor de verwerking in, verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen. 

Van harte wensen we Gods zegen toe over het vakantiebijbelwerk en de vakantiebijbelweek in 2013!
 

Namens de commissie,

N.J. Teerds, voorzitter



Les 1:
Kaïn en Abel

Van jaloezie komt haat, nijd, moord…



Les 1: Kaïn en Abel • Van jaloezie komt haat, nijd, moord…

Thema
Twee mensen doen om te zien hetzelfde, maar met een geheel andere bedoeling

Vindplaats
Genesis 4: 1-17

Kerntekst
1 Samuël 16: 7b Genesis 4: 4b en 5a  
En de HEERE zag Abel en zijn offer aan; maar Kaïn en zijn offer zag Hij niet aan.

Aantekeningen bij de tekst
vs. 1: Adam bekende Eva: heeft gemeenschap met haar
 Ik heb een man van de HEERE verkregen: mogelijk ziet Eva in hem al het beloofde 
 Kind, dat de kop van de slang zal vermorzelen.
vs. 4: de HEERE zag Abel aan: Hij is hem genadig gezind, neemt hem aan als Zijn   
 kind. Als de HEERE onze persoon niet aanneemt, neemt Hij ook onze werken,  
 offers en gebeden niet aan.
 de HEERE zag Abels offer aan: Abel offert in het geloof met een oprecht  hart en  
 daarom heeft de HEERE een welgevallen in zijn offer en neemt Hij het aan.
vs. 5: Kaïn en zijn offer zag Hij niet aan: Kaïn dient God niet oprecht. Hij offert voor de  
 vorm, zonder geloof en berouw. Het offer van de goddelozen is de HEERE een  
 gruwel.
 Toen ontstak Kaïn zeer: hij wordt woedend. Hier zien we al de door God gestelde  
 vijandschap. Die naar het vlees geboren is, vervolgt degene die naar de Geest  
 geboren is.
 zijn aangezicht verviel: zijn gelaat betrekt onheilspellend.
vs. 6: Waarom zijt gij ontstoken: daar is toch geen reden voor? Ligt de schuld niet bij uzelf?
vs. 7: Is er niet, indien gij weldoet, verhoging: zal Ik niet ook u aannemen en uw offer,  
 indien gij het kwade nalaat en het goede gaat doen en in Mij gelooft?
 de zonde ligt aan de deur: de ene zonde lokt de andere uit. De zonde die  je reeds in 
 de zin hebt, is zeer dichtbij en welhaast voltrokken. 
 Zijn begeerte is toch tot u en gij zult over hem heersen: Abel eert en onderwerpt zich  
 aan u als zijn oudste broer.
vs. 9: Ik weet het niet: de verdorvenheid van Kaïn is al veel groter dan van zijn ouders, die  
 zich nog verontschuldigen. Hij loochent alle schuld en doet alsof er niets aan de  
 hand is. 
 ben ik mijns broeders hoeder: hij tart God met deze zeer onverschillige  uitspraak. 
 Hij voelt zich voor niemand verantwoordelijk, zelfs niet voor zijn eigen broer.
vs. 10: Wat hebt gij gedaan?: God stelt hem met deze woorden zijn gruwelijke zonde voor 
 ogen.
 een stem des bloeds roept: het vergoten bloed van Abel roept tot de HEERE in de 
 hemel om vergelding.
vs. 11: gij zijt vervloekt van de aardbodem: de aarde zal Kaïn bijzonder vijandig gezind zijn. 
 Zijn arbeid zal geen resultaat hebben. Hij zal nergens rust vinden.
vs. 13: Mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worde: Kaïn kan niet geloven dat er nog 
 vergeving bij God mogelijk is voor wat hij gedaan heeft. Hij is wanhopig.
vs. 14: verdreven van de aardbodem: uit de streek waar hij woont.
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 ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn: U zult Zich niet meer om mij bekommeren 
 of mij beschermen.
vs. 15: zevenvoudig gewroken: veelvoudig vergolden.
 de HEERE stelde een teken aan Kaïn: wat dit teken geweest is, weten we niet.  
 Het eenvoudigst is de opvatting, dat de HEERE Zijn gegeven Woord door een 
 bewijsteken bevestigt.
vs. 17: hij bouwde een stad: hij is zo benauwd, dat hij zijn leven tracht te  beveiligen achter 
 een versterkte muur.

Verband met de belijdenisgeschriften
Erfzonde
DL 3,4 artikel 2: Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij 
ook voortgebracht, namelijk hij, verdorven zijnde, verdorvene; zodat de verdorvenheid, naar 
Gods rechtvaardig oordeel, van Adam op al zijn nakomelingen (uitgenomen alleen Christus) 
gekomen is, niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door 
voortplanting van de verdorven natuur. 

Uitverkiezing
NGB artikel 16: Wij geloven, dat het gehele geslacht van Adam door de zonde van de eerste 
mens in verderfenis en ondergang zijnde, God Zichzelf zodanig bewezen heeft als Hij is, te 
weten: barmhartig en rechtvaardig.
Barmhartig: doordat Hij uit deze verderfenis trekt en verlost degenen die Hij in Zijn eeuwige, 
onveranderlijke raad, uit enkel goedertierenheid, uitverkoren heeft in Jezus Christus, onze 
Heere, zonder enige aanmerking van hun werken.
Rechtvaardig: doordien Hij de anderen laat in hun val en verderf, waar zij zichzelf in 
geworpen hebben.

De HEERE ziet Abel aan, maar Kaïn niet.

Wet
HC vr. 4: Wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom: Gij zult 
liefhebben de HEERE, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw 
verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, aan dit 
gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
HC vr. 5: Kunt gij dit alles volkomen houden? Neen ik; want ik ben van nature geneigd God en 
mijn naaste te haten.

Joh. 8: 44 Kaïn is de eerste moordenaar. Hij is uit de vader de duivel en doet de begeerte van 
zijn vader, die een mensenmoorder van den beginne is.

De wet is geestelijk: eist niet alleen uitwendige, maar ook inwendige hartelijke 
gehoorzaamheid.
HC vr. 106: God houdt ook de wortel van de doodslag, als nijd, haat, toorn, wraakgierigheid en 
zulks alles voor doodslag. 

Kenmerk van een kind van God
1 Joh. 3: 10-14 Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk 
die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet liefheeft. Want dit 
is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben. 
Niet gelijk Kaïn, die uit den boze was en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij 
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hem dood? Omdat zijn werken boos waren en van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u 
niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het 
leven, dewijl wij de broeders liefhebben; die zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood.

Judas: 11 Voor deze weg van Kaïn waarschuwt de HEERE ons.

IJdelheid
Ps. 39: 6, 12 Abel betekent ‘ijdelheid’. In zijn naam wordt de mensheid getekend. De mens is 
enkel ijdelheid.

Rechtvaardig
Matth. 23: 35 Christus noemt Abel een rechtvaardig man. Dat is hetzelfde als gelovig. Want 
alleen het geloof rechtvaardigt en maakt rechtvaardig.

Hebr. 11:4 Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kaïn, door 
hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave 
getuigenis gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.

God heeft de mens van meet af aan geleerd dat hij alleen door het geloof in het offer van een 
Ander weer met Hem verzoend kan worden en heeft met het oog op Zijn Zoon de offerdienst 
ingesteld.
In het offer van Abel ligt de erkenning van zijn zonden, van de straf op de zonden, van de 
noodzaak van en behoefte aan een Middelaar.

Afval van God
Kaïn gaat uit van het aangezicht des HEEREN. Gaandeweg verlaat hij God en Zijn dienst. 
Zijn godsdienstige opvoeding geeft hij prijs. Hoe hij bemerkt dat God hem en zijn offer niet 
aanziet, weten we niet. Maar als we niet oprecht in Christus geloven, hoeven we er niet op te 
rekenen dat de HEERE ons offer zal aanzien. 

Oudheidkundige aantekeningen
Beroep: Kaïn was landbouwer en Abel schaapherder. In het zweet huns aanschijns moesten 
ze werken. De aarde bracht na de zondeval niet alleen eetbare kruiden, gewassen en 
vruchten voort, maar ook doornen en distels. 

Offer: Vanaf de vroegste tijden bracht de mens onbloedige offers (zoals Kaïn - van de 
vruchten van het land) en bloedige offers (zoals Abel - van de eerstgeborenen van zijn 
schapen en van hun vet). 
Waarschijnlijk moeten we hier denken aan een dankoffer. Bij Noach lezen we in de Bijbel 
voor het eerst van een altaar, maar ook vóór de zondvloed zal men wel een soort altaar (een 
aardhoop of een steenhoop) gemaakt hebben. 
Men denkt, dat Kaïn en Abel hun dankoffer in de vorm van een brandoffer brachten. Daarbij 
werd het offer helemaal verbrand.

Vertelsuggesties
Algemeen:

Vertelschets:
1. Kaïn en Abel worden geboren.
2. Hun dagelijks werk.
3. Beiden offeren.
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4. De HEERE verkiest Abel en verwerpt Kaïn.
5. Kaïn slaat zijn broer dood.
6. Kaïn ontkent schuld.
7. De straf is te zwaar volgens Kaïn.
8. God neemt hem in bescherming tegen bloedwraak.
9. Kaïn verlaat de HEERE en Zijn dienst.

Onderbouw: Gen. 4: 1-17 De afgunst van Kaïn. De lankmoedigheid en barmhartigheid van de 
HEERE.

Bovenbouw: Gen. 4: 1-17 De oprechtheid van Abel en de boosheid van Kaïn. Het onoprechte 
berouw van Kaïn.

Voor 4-8 jarigen:
Inleiding:
Jan heeft voor zijn verjaardag een mooie trein gekregen. Hij is er erg zuinig op en heeft op 
zijn kamer alles netjes uitgelegd. Zijn jongere broer Hans wil die trein ook wel hebben en er 
meespelen. Als Jan niet thuis is, gaat hij naar de kamer van zijn broer en … maakt de trein 
kapot. Als Jan thuis komt, is hij boos. 
Was Hans misschien een beetje jaloers? 
Wie kent nog zo’n verhaal? 

Voor 8-12 jarigen:
Marieke woont met haar vader en moeder in een mooi huis. Haar vader heeft werk en haar 
moeder zorgt goed voor haar. Ze heeft een eigen kamer en ze krijgt mooie cadeaus voor haar 
verjaardag. Maar toch is Marieke niet zo blij. Kijk eens naar haar vriendin Janneke! Wat heeft 
zij mooie kleren. Haar kamer is leuker. Ook gaat Janneke veel vaker op vakantie. Marieke is 
jaloers…
En wat kan er dan gebeuren? 

Voor +12 jarigen:
Probeer met de +12 een gesprek op gang te brengen over jaloezie en afgunst. Misschien 
kennen ze wel een voorbeeld uit hun eigen omgeving. Wat kunnen de gevolgen zijn?
Verbind deze begrippen met het begrip zonde.

Om met de kinderen te lezen
1 Johannes 3 

Liederen
Ps. 105: 3
Ps. 139: 1
Gebed des Heeren: 6
Themalied

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
Houd een bijbelstudie over deze geschiedenis en bespreek met elkaar de volgende punten:
1. In deze geschiedenis staan de begrippen jaloezie en afgunst centraal. Breng ze wat 

dichterbij en spreek met elkaar concreet over de mogelijke gevolgen van jaloezie en 
afgunst.

2. Denk met elkaar na, hoe het komt dat kinderen in bepaalde situaties ontevreden zijn. Hoe 
kunnen ze gestimuleerd worden om meer tevreden te zijn?
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3. Je kunt zonde belijden met je mond en met je hart. Hoe was dat bij Kaïn? Wat miste hij? 
Wat was de oorzaak hiervan?

4. Hoe kun je de begrippen zonde - belijden van zonde – vergeving in dit verhaal een plaats 
geven?

Verwerking +12
De Bijbel er bij:
Genesis 4:1–17 

Zeg het maar:
Zoek deze geschiedenis op in de Bijbel (Genesis 4 vers 1-17).  
Probeer antwoord op de volgende vragen te geven:
1. Hoe heetten de zonen van Adam en Eva? (vers 1 en 2)
2. Welk beroep hadden ze? (vers 2)
3. Welk offer bracht Kaïn? En Abel? (vers 3 en 4)
4. Waarom zag de Heere het offer van Abel aan? 
5. Waarom zag de Heere het offer van Kaïn niet aan?
6. Wat kwam er in Kaïns hart? (vers 5)
7. Hoe waarschuwde de Heere Kaïn? (vers 6 en 7)
8. Maar wat deed Kaïn? (vers 8)
9. Wat vroeg God hem? (vers 9)
10. Wat was Kaïns antwoord? (vers 9)
11. Wat zei God tegen hem? (vers 10, 11 en 12)
12. Waar is Kaïn bang voor? (vers 13 en 14)
13. Wat beloofde de Heere? (vers 15)
14. Waar ging Kaïn wonen? (vers 16)
15. Hoe heette Kaïns zoon? (vers 17)

Puzzelen maar:
Met de Bijbel erbij:
Zoek in de Bijbel Genesis 4 vers 1-17. Alle woorden van deze puzzel kun je daarin opzoeken! 
Ze staan in de volgorde, zoals je vanaf vers 1 leest.
Heb je alle woorden gevonden en in figuur A geschreven?
Neem dan van elk woord de letter die tussen haakjes staat. Als er (3) staat, betekent het, dat 
je de derde letter van dat woord neemt.
Schrijf de 19 letters in figuur B. Wat lees je? Je vindt die woorden ook in Genesis 4 (vers 6-10).

1. En zij werd … (2) en baarde Kaïn
2. … (1) werd een schaapherder
3. Dat … (2) van de vrucht des lands
4. En Abel die … (2) ook van de eerstgeborenen
5. Kaïn en zijn offer zag Hij … (2) aan
6. Waarom zijt gij … (4) 
7. En waarom is uw … (1) vervallen?
8. Zijn … (1) is toch tot u
9. Als zij in het … (2) waren, dat Kaïn
10. Tegen zijn broeder Abel opstond en … (2)
11. Waar is Abel, … (1) broeder?
12. En Hij zeide: … (1) hebt gij gedaan?
13. Om uws broeders … (1) van uw hand
14. Gij zult … (4) en dolende zijn
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15. Mijn misdaad is … (3) dan dat zij 
16. Zie, Gij hebt mij … (2) verdreven
17. Daarom, al wie Kaïn … (1)
18. In het land Nod, ten oosten van … (1)
19. Ging uit van het aangezicht des … (4)

Figuur A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Figuur B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

?

11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Nog een puzzel!

Wie zei het? Wie deed het?
In welk vers van Genesis 4 staat dat?
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Oplossingen

Puzzel 1
1. zwanger  (vers 1)  = w
2. Abel   (vers 2)  = a
3. Kaïn  (vers 3)  = a
4. bracht  (vers 4)  = r
5. niet  (vers 5)  = i
6. ontstoken (vers 6)  = s
7. aangezicht (vers 6)  = a
8. begeerte (vers 7)  = b
9. veld  (vers 8)  = e
10. sloeg  (vers 8)  = l
11. uw  (vers 9)  = u
12. wat  (vers 10) = w
13. bloed  (vers 11) = b
14. zwervende (vers 12) = r
15. groter  (vers 13) = o
16. heden  (vers 14) = e
17. doodslaat (vers 15) = d
18. Eden  (vers 16) = e
19. HEEREN (vers 17) = r

Uitkomst:
Waar is Abel, uw broeder? 

De tekst staat in Genesis 4 vers 9

Puzzel 2:
1. De Heere - Genesis 4 vers 15
2. Abel  - Genesis 4 vers 4
3. De Heere - Genesis 4 vers 6
4. Kaïn  - Genesis 4 vers 9
5. Eva  - Genesis 4 vers 1
6. Abel  - Genesis 4 vers 2
7. Kaïn  - Genesis 4 vers 13
8. Adam  - Genesis 4 vers 1
9. De Heere - Genesis 4 vers 10
10. Kaïn  - Genesis 4 vers 16
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Kleurplaat: Kaïn en Abel - Van jaloezie komt haat, nijd, moord…
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Les 1: Kaïn en Abel   •  werkblad 2a - uitleg

Werkje jongere kind: offer van Kaïn en Abel van klei
Verband met de vertelling:
Het kleiwerkje beeld het offer van Abel uit. Hij bracht zijn dank aan God en had Hem lief met 
heel zijn hart. En vanuit de liefde tot God zijn naaste als zichzelf.De vlammetjes beelden het 
gebed uit tot God of Hij in ons hart liefde tot hem en de naaste wil geven.

Materiaal per kind: 
•	 100 gram zelfhardende witte klei  

(bijvoorbeeld HEMA/Kruidvat,   
meestal zit er 500 gram in een pakje)

•	 kliederschorten
•	 Takjes (evt. snoeischaar)
•	 Touw
•	 Bierviltje of rondje van stevig karton 10,5 cm 
•	 Gekleurd papier: oranje/rood/geel
•	 Print van les1 werkblad 2c
•	 Schaar / lijm / stiften

Voorbereiding:
•	 Print het werkblad en knip vast  alle rondjes uit (plak ze evt. al op de bierviltjes)
•	 Verdeel de klei in porties van 100 gram en bewaar in een vochtige theedoek in een plastic 

zak/bak.

Tips:
•	 Het is handig om een kleitafel en een knutseltafel te maken. Zodat de kinderen òf eerst 

gaan kleien of eerst gaan plakken/kleuren.

Uitvoering:
Onderzetter en de takjes:
•	 Knip de rondjes uit, kleur de letters en plak de rondjes op de bierviltjes.
•	 Bind een touwtje om een bosje takjes.
•	 Knip ‘vlammetjes’ uit  het gekleurde papier en schrijf op elk vlammetje iets waaraan je 

kunt zien dat je je naaste wilt liefhebben. Het is meteen een gebedspunt. Bijvoorbeeld: 
geen ruzie maken met mijn broertje, mijn snoepjes delen, helpen opruimen etc.. Steek de 
vlammetjes tussen de takjes als het werkje klaar is.

Klei:
•	 Kneed de klei goed door. Als de klei te droog is kan het met een paar druppels water (niet 

te veel!) weer kneedbaar worden gemaakt.
•	 Maak 10 balletjes van klei ter grote van een knikker/ flinke kers.
•	 Knijp de balletjes een klein beetje plat zodat het grote stenen lijken.
•	 Stapel op het bierviltje/deksel 6 ‘stenen’ in een cirkeltje en 4 er bovenop. Duw ze 

voorzichtig tegen elkaar aan zodat ze aan elkaar plakken.
•	 Leg de takjes met de vlammetjes erop. Je werkje is klaar!



Werkje 1 jongere kind: offer van Kaïn en Abel van klei 
Verband met de vertelling: Het kleiwerkje beeld het offer van Abel uit. Hij bracht zijn dank aan 
God en had Hem lief met heel zijn hart. En vanuit de liefde tot God zijn naaste als zichzelf. 
De vlammetjes beelden het gebed uit tot God of Hij in ons hart liefde tot hem en de naaste wil 
geven. 
 
Materiaal per kind: 
• 100 gram zelfhardende witte klei (bijvoorbeeld 

HEMA/Kruidvat,  meestal zit er 500 gram in een 
pakje) 

• kliederschorten 
• Takjes (evt. snoeischaar) 
• Touw 
• Bierviltje of rondje van stevig karton ∅10,5 cm  
• Gekleurd papier: oranje/rood/geel 
• Print werkblad A 
• Schaar / lijm / stiften 
 
Voorbereiding: 
• Print het werkblad en knip vast  alle rondjes uit 

(plak ze evt. al op de bierviltjes) 
• Verdeel de klei in porties van 100 gram en bewaar in een vochtige theedoek in een plastic 

zak/bak. 
 
Tips: 
∗ Het is handig om een kleitafel en een knutseltafel te maken. Zodat de kinderen òf eerst gaan 

kleien of eerst gaan plakken/kleuren.  
 

Uitvoering: 
Onderzetter en de takjes 
• Knip de rondjes uit, kleur de letters en plak de rondjes op de bierviltjes. 
• Bind een touwtje om een bosje takjes. 
• Knip ‘vlammetjes’ uit  het gekleurde papier en schrijf op elk vlammetje iets waaraan je kunt 

zien dat je je naaste wilt liefhebben. Het is meteen een gebedspunt. Bijvoorbeeld: geen ruzie 
maken met mijn broertje, mijn snoepjes delen, helpen opruimen etc.. Steek de vlammetjes 
tussen de takjes als het werkje klaar is. 

Klei: 
• Kneed de klei goed door. Als de klei te droog is kan het met een paar druppels water (niet te 

veel!) weer kneedbaar worden gemaakt. 
• Maak 10 balletjes van klei ter grote van een knikker/ flinke kers. 
• Knijp de balletjes een klein beetje plat zodat het grote stenen lijken. 
• Stapel op het bierviltje/deksel 6 ‘stenen’ in een cirkeltje en 4 er bovenop. Duw ze voorzichtig 

tegen elkaar aan zodat ze aan elkaar plakken. 
• Leg de takjes met de vlammetjes erop. Je werkje is klaar! 

 
Werkblad A 
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Voorbeeld: Offer van Kaïn en Abel van klei



 
Werkblad A 
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Werkje: Memory + Mapje
Verband met de vertelling:
Op de kaartjes van het memoryspel zie je het verschil tussen Kaïn en Abel. Abel heeft de 
Heere lief, Kaïn gaat zijn eigen weg. En dat kun je ook zien in de omgang met elkaar.

Memoryspel
Materiaal:
•	 Wit A4-papier;
•	 Stevig gekleurd A4-papier of  karton;
•	 Kleurpotloden of stiften;
•	 Lijm (het beste is een Pritt-stift);
•	 Schaar.

Voorbereiding memoryspel:
•	 Druk van les1 werkblad 3d en 3e af op wit A4-papier.

Uitvoering memoryspel:
•	 Kleur de plaatjes. Ook de plaatjes met tekst kun je mooi versieren als je dat wilt.
•	 Plak de werkbladen daarna op het stevige papier of karton. (Het hele vel gelijkmatig 

bestrijken met lijm!)
•	 Knip de plaatjes allemaal uit.

Je hebt nu 20 kaartjes waarmee je memory kunt spelen. Maar nu zoek je geen twee gelijke 
plaatjes bij elkaar, maar een plaatje dat hoort bij de tekst.

Met dit spel kun je ook 4 kaartjes in één beurt bij elkaar proberen te zoeken, de sets zijn dan: 
•	 Kaïns gezicht en Abels gezicht met de afbeeldingen daarvan,
•	 Kaïns handen en Abels handen met de afbeeldingen daarvan,
•	 Kaïns beroep en Abels beroep met de afbeeldingen daarvan,
•	 Kaïns offer en Abels offer met de afbeeldingen daarvan,
•	 Kaïns zwerven en Abels thuiskomst met de afbeeldingen daarvan.

Mapje
Materiaal:
•	 Wit A4-papier;
•	 Stift;
•	 Schaar;
•	 Stuk tafelzeil van 20x20 cm (per kind);
•	 Glitterlijm of ander versiermateriaal.

Voorbereiding:
•	 Druk van les 1 werkblad 3f af op wit A4-papier.

Uitvoering:
•	 Knip het model van het mapje uit werkblad 1c.
•	 Leg het model op het tafelzeil en trek het model met de stift om.
•	 Knip het mapje uit. Knip de twee streepjes in.

Les 1: Kaïn en Abel  •  werkblad 3a - uitleg



•	 Je kunt het mapje nog versieren met de glitterlijm (is erg leuk maar heeft wel droogtijd 
nodig) of met ander materiaal.

•	 Leg het stapeltje memorykaartjes midden op het mapje.
•	 Vouw de zijkanten over het stapeltje heen.
•	 Vouw daar de onderkant van het mapje naar boven toe daar overheen.
•	 Vouw het bovenste deel als laatste daaroverheen en schuif het lipje door de twee knipjes.

Zo kun je de memorykaartjes netjes bewaren.

Les 1: Kaïn en Abel  •  werkblad 3b - vervolg uitleg



Les 1: Kaïn en Abel  •  werkblad 3c - voorbeeld

Voorbeeld: Memory + Mapje
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Les 2: Het geloof van een joods meisje bij Naäman
Thema
Je naaste, ook al is het je vijand, in nood heenwijzen naar God, Zijn Woord en Jezus.

Vindplaats
2 Koningen 5: 1-15a

Kerntekst
2 Koningen 5: 3 Deze zeide tot haar vrouwe: Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van 
den profeet, die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen.

Aantekeningen bij de tekst
vs. 1: een groot man: een beroemde generaal. Melaats: zweren op de huid.
vs. 2:  benden: die rooftochten ondernemen.
vs. 3:  van zijn melaatsheid ontledigen: genezen.
vs. 5:  tien talenten zilvers enz: als tegenprestatie. Wisselklederen: een kostbaar boven- of 
 opperkleed, dat bij speciale gelegenheden wordt gedragen.
vs. 6: dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid: Benhadad denkt dat de profeet in dienst 
 van de koning is.
vs. 7:  dat hij zijn klederen scheurde: van ellende. Dat deze tot mij zendt: de koning denkt 
 niet eens aan Elisa. En levend te maken: een melaatse genezen wordt net zo 
 onmogelijk geacht als het levend maken van een dode. 
 Dat hij oorzaak tegen mij zoekt: een aanleiding zoekt om een oorlog tegen mij te 
 beginnen. Hij beseft toch wel dat dit een onmogelijk verzoek is?
vs. 8:  waarom hebt gij u klederen gescheurd?: dat is toch nergens voor nodig? U had mij 
 dat toch kunnen vragen?
vs. 10:  uw vlees zal u wederkomen: uw huid zal weer gezond worden.
vs. 11:  zijn hand over de plaats strijken: over het aangetaste lichaamsdeel heen en weer 
 bewegen. De melaatsheid is nog in het beginstadium.
vs. 12:  zijn niet Abana en Farpar beter: schoner dan de Jordaan. Naäman denkt dat het in 
 de kwaliteit van het water zit.
vs. 13:  mijn vader: met eerbied en ontzag. Een grote zaak: iets heel moeilijks.
vs. 15:  zijn ganse heir: de hele stoet die hem volgt. Een zegen: een geschenk.

Verband met de belijdenisgeschriften
Verlossing
Door Naäman heeft de Heere de Syriërs verlost uit de hand van hun vijanden. God geeft niet 
alleen aan Zijn volk Israël de overwinning of de nederlaag, maar Hij geeft die net zo goed aan 
elk ander volk.

Geloof
Hoewel het niet beschreven staat dat Elisa ooit een melaatse heeft genezen, heeft het meisje 
een onbegrensd vertrouwen in (de God van) Elisa. Als hij het ene kan, kan hij het andere 
ook. Net als dat meisje behoren wij overal, maar vooral onder degene die God niet kennen, 
vertrouwen te kweken in God en Zijn dienstknechten.

Kennis van God
2 Kon. 5:7 Joram roept uit: Ben ik dan God, om te doden en levend te maken? De koning weet 
wel dat er maar één God is, Die beschikt over leven en dood. Die ziek maakt en geneest, en 
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toch dient en eert hij deze God niet. Waarom niet? Omdat hij niet gelooft in Gods goedheid. 
Zolang we er niet van verzekerd zijn dat de HEERE ons goedgezind is, zullen we Hem niet 
oprecht dienen.

Reiniging
Natuurlijk wordt Naäman niet gereinigd door het wassen in de Jordaan als zodanig. Het 
water is maar een teken en middel. Hij wordt rein door te geloven in de belofte van Elisa. 
Het wassen is een beeld van de vergeving van de zonden. Hand. 15:9, 1Joh.1:7 Wij worden 
alleen rein door het geloof in het verzoenend bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. 
Zevenvoudig moeten we ons wassen. Zach. 13:1 Telkens als we ons weer verontreinigen door 
de zonde, moeten we de toevlucht nemen tot deze, tegen de zonde en onreinheid geopende, 
Bloedfontein.

Genademiddel
Het Evangelie is een eenvoudig middel tot ons behoud. We hoeven er niets meer voor te 
doen. Alles is volbracht. Dat heeft Jezus gedaan. Juist daarom ergeren de mensen zich aan 
het Evangelie. Ze willen er wat meer voor doen om zalig te worden dan alleen geloven. Ieder 
houdt er zo zijn eigen ‘Abana en Farpar’ op na. Maar er is maar één ‘Jordaan’, maar één 
Zaligmaker.
NGB art 22 Want het moet noodzakelijk volgen, òf dat niet al wat tot onze zaligheid van 
node is, in Jezus Christus zij; òf, zo het alles in Hem is, dat degene die Jezus Christus 
door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Nu, dat men zeggen zou dat Christus 
niet genoegzaam is, maar dat er nog benevens Hem iets meer toe behoeft, ware een al te 
ongeschikte godslastering; want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve Zaligmaker 
ware.

Genezing van een melaatse
Dit is de enige keer in het OT dat er van de genezing van een melaatse sprake is. Jezus, Die 
gekomen is om melaatsen te reinigen, verwijst naar deze geschiedenis, Luk. 4:27: Er waren 
vele melaatsen in Israel, ten tijde van de profeet Elisa; en geen van hen werd gereinigd dan 
Naäman de Syriër. Als de Joden dat horen, worden ze woedend en trachten Hem te doden. 
Naäman is een voorbeeld van de aanneming van de heidenen, na de verwerping van Jezus 
door de Joden.

Geloofsbelijdenis
2 Kon. 5:15 Nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde, dan in Israël! Naäman heeft aan 
de lijve ervaren dat er niemand is die kan verlossen van melaatsheid, dan alleen God. Velen 
komen zover dat ze belijden dat er maar één God is en nemen zich ook voor deze God te 
dienen. Maar niemand kan twee goden dienen. Daarom vallen velen mettertijd weer van hun 
geloof af.

Vertelsuggesties
Algemeen:
De kern van dit verhaal is een jong meisje met een groot geloof. Met tere, lieve en zachte 
woorden is ze een getrouwe getuige van God!

Vertelschets:
1. De beroemde Naäman is melaats.
2. Het jonge meisje spreekt met zijn vrouw over haar God en Zijn knecht.
3. Benhadad zendt Naäman met geschenken naar Joram.
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4. De koning schrikt geweldig als hij het verzoek leest.
5. Elisa komt hem te hulp.
6. Hij geeft Naäman de opdracht zich in de Jordaan te wassen.
7. Naäman laat zich gezeggen door zijn knechten.
8. Hij wordt genezen en belijdt dat de HEERE alleen God is.

Voor 4-8 jarigen:
Inleiding:
Marit en Joris zijn aan het kleuren. Opeens zet Joris een grote kras over de tekening van 
Marit. Marit wordt boos en wil een kras zetten op de tekening van Joris maar dat lukt haar 
niet. Even later gaat Joris naar de wc. Marit kijkt naar zijn tekening, nu heeft zij haar kans…
Wat zou jij doen? 
Ik ga jullie nu een verhaal vertellen over een jong meisje die deed wat de Heere ook van jou 
en mij vraagt, luister maar goed.

Voor 8-12 jarigen:
De Heere zegt in Zijn Woord, dat is de Bijbel: als mensen je kwaad doen, moet je geen kwaad 
terugdoen.
Wat vinden jullie hiervan? Zijn er situaties waarvoor dit niet geldt? Ik hoor graag aan het eind 
van het Bijbelverhaal wat het jonge meisje deed bij Naäman?

Voor +12 jarigen:
Probeer met de +12 een gesprek op gang te brengen over ‘voor je overtuiging/geloof uit 
komen’ ook bij vreemden, niet alleen binnen je eigen veilige wereld. Welke overtuiging heb je 
en durf je die ook te zeggen tegen mensen die totaal anders denken en doen?
Laat hier ook de vrijmoedigheid en het geloof van het meisje in naar voren komen.

Om met de kinderen te lezen
2 Koningen 5: 1-15a

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

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
1. In deze geschiedenis gaat het over de vrijmoedigheid van het jonge Joodse meisje 

tegenover een volwassene met een ander geloof. Bedenk hoe jij hierin staat. Waar loop je 
tegenaan?  Waar moet een getuigenis van het geloof uit bestaan?

2. De Heere zegt in Zijn Woord: ‘Als mensen je kwaad doen, moet je geen kwaad terug 
doen.’  Wat vind jij van deze opdracht? Hoe leg je deze opdracht uit aan de kinderen op de 
bijbelclub?

3. Wat kunnen wij als jufs en meesters leren van de knechten van Naäman ten aanzien van 
de kinderen van de bijbelclub?

4. Wordt Naäman gereinigd door het water van de Jordaan?
5. Hoe kun je het begrip vergeving van zonde en de reiniging van Naäman aan elkaar 

verbinden in je vertelling.
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Verwerking +12
De Bijbel er bij:
2 Koningen 5: 1-15a

Zeg het maar:
Zoek deze geschiedenis op in de Bijbel (2 Koningen 5 vers 1-15a). Probeer antwoord op de 
volgende vragen te geven:
1. Zoek een goed en een slecht bericht over Naäman. (vers 1)
2. Hoe kwam het jonge meisje bij Naäman en zijn vrouw terecht? (vers 2)
3. Wat geloofde zij? (vers 3)
4. Wat kreeg Naäman van de koning mee? (vers 5)
5. Waarom scheurde de koning zijn kleren? (vers 7)
6. ‘Koning, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat Naäman bij mij komen. Dan zal hij 

weten dat er een profeet in Israel is.’ Wie is die profeet? (vers 8, 9)
7. Wat is een profeet? (vers 8)
8. Wat moet Naäman doen om rein, dat is genezen, te worden? (vers 10)
9. Doet hij het? (vers 11, 12)
10. Wie weten hem te overtuigen het toch te doen? (vers 13)
11. Wat gebeurt er dan? (vers 14)
12.  Waar is hij eindelijk van overtuigd? (vers 15)

Vertel het maar:
Het jonge meisje is ontvoerd naar een ander land. Ver van haar familie vandaan. Ze is in 
het huis van Naäman en zijn vrouw terecht gekomen. Daar is ze nu hulp in de huishouding. 
Naäman wordt ziek en blijkt melaats te zijn. Dit is een ongeneeslijke ziekte. Als het jonge 
meisje dit hoort vertelt zij aan de vrouw van Naäman over de profeet Elisa. Deze profeet Elisa, 
is een boodschapper van God en zal haar man beter maken.
>> Wat zou jij doen als je het ontvoerde meisje of jongen was?
>> Van Dam zegt het zo: Het meisje zegt niet: Net goed voor Naäman. Want zijn soldaten 
 hebben mij meegenomen. Nee dat zegt ze niet. Zij is juist goed voor Naäman.
>> En dan vragen stellen: Zoiets: Wat zou jij hebben gedaan in zo’n situatie?
>> In de Bijbel staat: Als mensen je kwaad doen, moet je geen kwaad terugdoen.  
 Wat vind je daarvan?
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Puzzelen maar:
Met de Bijbel erbij

Is het waar of niet waar?

Is de zin waar, die in de eerste kolom staat? Zet een rondje om de letter in de kolom ‘ja’ als de 
zin waar is. En als de zin niet waar is, zet je een rondje om de letter in de kolom ‘nee’.
Weet je het niet goed? Je vindt alle antwoorden in 2 Koningen 5 vers 1 - 15a.

nr. Zijn de zinnen hieronder waar of niet waar? Ja Nee

1 Naäman was een koning m k

2 Er was een kleine jongen gevangen genomen e r

3 Er woonde een profeet in Samaria ij l

4 Naäman mocht niet weg van de koning van Syrië a g

5 Er was een brief voor de koning van Israël s a

6 De koning van Israël scheurde zijn klederen o t

7 De man Gods heette Elia s v

8 Elisa zond een bode tot Naäman e h

9 Naäman werd helemaal niet boos e r

10 Abana en Farpar waren rivieren van Damaskus s i

11 De knechten zeiden: Mijn vader t d

12 Naäman doopte zich zesmaal in de Jordaan ! e

Nu heb je om 12 letters een rondje getekend. Wat lees je van boven naar beneden?

........................................................................................................................................

Wie was dat? ..................................................................................................................

Er zijn ook letters die géén rondje kregen. Lees die letters ook eens van boven naar  
beneden? Wat staat daar?

........................................................................................................................................

Wie had dat?  ..................................................................................................................
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Nog een puzzel

In 2 Koningen 5 vers 1 tot en met 14 kun je alle woorden vinden, die je moet invullen. In elk 
vers staat een woord.

1. Naäman nu, de … des konings van Syrië
2. En hadden een kleine jonge … uit het land Israël
3. Dan zou hij hem van zijn … ontledigen
4. De jonge dochter gesproken, die uit het land van …
5. En nam in zijn hand tien … zilver en zes duizend
6. En hij bracht den … tot den koning van Israël
7. Dat hij zijn … scheurde en zeide: Ben ik dan God
8. Maar het geschiedde als …, de man Gods
9. Alzo kwam Naäman met zijn … en met zijn wagen
10. Ga heen en was u … in de Jordaan
11. Maar Naäman werd zeer … en toog weg
12. Zijn niet … en Farpar, de rivieren van Damaskus
13. Mijn …, zo die profeet tot u een grote zaak 
14. Zo klom hij af en … zich in de Jordaan

Heb je alle woorden gevonden? Streep ze dan door in het figuur. Je vindt ze van links naar 
rechts en van rechts naar links; van boven naar onder en van onder naar boven. 
Als alle woorden doorgestreept zijn, blijven er 32 letters over. Lees ze van links naar rechts. 
Wat staat er? Het is een stukje van een tekst uit 2 Koningen 5:1-14

n e t n e l a t m g

a t r e d a v h e e

e s n e n a s i l e

w r p a s m u s a z

r e a b a n a r a e

e v a v e e n a t m

t o r a e v f e s a

h s d l t e e l h i

c g e n p z i d e e

o ij n t o o r n i g

d r j o o r b d d a

a k l e d e r e n n
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Oplossingen 

Eerste puzzel:
1. nee  Letters in de rondjes: krijgsoverste - Naäman
2. nee  Overgebleven letters: melaatsheid! - Naäman
3. ja
4. nee
5. ja
6. ja
7. nee
8. ja
9. nee
10. ja
11. ja
12. nee

Tweede puzzel:
1. krijgsoverste
2. dochter
3. melaatsheid
4. Israël
5. talenten
6. brief
7. klederen
8. Elisa
9. paarden
10. zevenmaal
11. toornig
12. Abana
13. vader
14. doopte

Uitkomst: “Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan” - 2 Kon. 5:10
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Kleurplaat: Het geloof van een joods meisje bij Naäman
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Werkje jongere kind: Zonnebloemen zaaien
Verband met de vertelling:
Het dienstmeisje van Naäman vertelt hem over de profeet van God in haar eigen land. Zij 
deelde wat ze had, zonder direct aan zichzelf te denken (zoals Gehazi). Naäman gaat na zijn 
genezing blij terug naar huis en wil de Heere ook gaan dienen. Wanneer de kinderen zelf het 
Woord hebben gehoord mogen ze dat ook doorgeven. Dan verspreidt het Woord zich als de 
zaden van een zonnebloem!

Markus 4:20 En dezen zijn, die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het Woord horen 
en aannemen, en dragen vruchten, het ene dertig-, en het andere zestig-, en het andere 
honderd voud. 
Handelingen 12: 24 En het Woord Gods wies, en vermenigvuldigde. 

Materiaal per kind: 
•	 Scherp voorwerp, bijvoorbeeld een priem, (of een hamer en een grote spijker)
•	 Stroken (gekleurd) papier van 5,5 cm breed
•	 Lege	boterbakjes	 •	 Potgrond
•	 Koffiefilter	 •	 Zonnebloemzaadjes
•	 Lepel	 •	 Stiften/krijt
•	 Lijm/schaar	 •	 Kopy	van	les	2	werkblad	2c

Voorbereiding:
•	 Werkbladen kopieëren op wit papier.
•	 Stroken papier snijden
•	 Boterbakjes verzamelen en gaatjes in de onderkant maken met een priem.

Tip:
•	 Neem een zonnebloem mee, en vertel dat de bloem uit een zaadje komt  dat in de grond 

zat.. Als de bloem groot is en het herfst wordt, komen er heel veel zaadjes in het hart van 
de bloem. Die kun je weer in de grond stoppen enz. 

In de bijbel wordt het Woord van de Heere vergeleken met een zaadje. En dat de Heere Jezus 
wil dat we het Woord doorgeven. Niet alleen aan onze vrienden, maar zelfs aan onze vijanden! 
Misschien kun je in de herfst wel zaadjes uitdelen van jouw zonnebloem en er bij vertellen 
van het dienstmeisje van Naaman, dat een ‘zonnebloem’ was in het huis van haar meester!

Uitvoering:
•	 Plak de stroken om het boterbakje. (in een keer kan niet, vanwege de vorm van het 

boterbakje, dus het moet in 4 stukken)
•	 Kleur de plaatjes van de wagen in, knip ze uit en plak ze in de goede volgorde op het 

boterbakje.
•	 Leg de koffiefilter op de bodem en vul het bakje voorzichtig met een lepel met aarde en 

zaai de zonnebloempitjes.
•	 Geef de zaadjes een klein beetje water en zet ze op een beschutte, warme plek in de zon.
•	 Als het plantje minstens vier blaadjes heeft kan het voorzichtig in de volle grond – in de 

zon-  of een grote pot worden gepoot. Wees heel voorzichtig met de worteltjes! Als je 
plant groot wordt steun hem dan met een bamboe stok. Als de zaadjes goed zichtbaar zijn 
kun je de bloem afknippen met een stukje steel van 10 cm. er aan en op z’n kop ophangen 
om te drogen.

•	 Je kunt de zaadjes uitdelen, opeten, roosteren, of bewaren voor de vogels in de winter!
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Voorbeeld: Zonnebloemen zaaien

Werkje 2 jongere kind: Zonnebloemen zaaien 
Verband met de vertelling: Het dienstmeisje van Naäman vertelt hem over de profeet van God in 
haar eigen land. Zij deelde wat ze had, zonder direct aan zichzelf te denken (zoals Gehazi). Naäman 
gaat na zijn genezing blij terug naar huis en wil de Heere ook gaan dienen. Wanneer de kinderen 
zelf het Woord hebben gehoord mogen ze dat ook doorgeven. Dan verspreidt het Woord zich als 
de zaden van een zonnebloem! 
 
Markus 4:20 En dezen zijn, die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het Woord horen en 
aannemen, en dragen vruchten, het ene dertig-, en het andere zestig-, en het andere honderd 
voud.  
Handelingen 12: 24 En het Woord Gods wies, en vermenigvuldigde. 
 
Materiaal: 
• Scherp voorwerp, bijvoorbeeld een priem, (of een hamer 

en een grote spijker) 
• Lege boterbakjes 
• Potgrond 
• Koffiefilter 
• Zonnebloemzaadjes 
• Lepel 
• Stiften/krijt 
• Lijm/schaar 
• Stroken (gekleurd) papier van 5,5 cm breed 
• Kopy werkblad  B  
 

 
Voorbereiding: 
• Werkbladen kopieëren op wit papier. 
• Stroken papier snijden 
• Boterbakjes verzamelen en gaatjes in de onderkant 

maken met een priem. 
 
 
 
 

Tip: 
∗ Neem een zonnebloem mee, en vertel dat de bloem uit 

een zaadje komt  dat in de grond zat.. Als de bloem groot 
is en het herfst wordt, komen er heel veel zaadjes in het 
hart van de bloem. Die kun je weer in de grond stoppen 
enzv.  
In de bijbel wordt het Woord van de Heere vergeleken 
met een zaadje. En dat de Heere Jezus wil dat we het 
Woord doorgeven. Niet alleen aan onze vrienden, maar 
zelfs aan onze vijanden! Misschien kun je in de herfst wel 
zaadjes uitdelen van jouw zonnebloem en er bij vertellen 
van het dienstmeisje van Naaman, dat een 
‘zonnebloem’ was in het huis van haar meester! 

  Er komen soms wel meer dan 100 zaadjes uit één bloem! 

Werkje 2 jongere kind: Zonnebloemen zaaien 

Verband met de vertelling: Het dienstmeisje van Naäman vertelt hem over de profeet van God in 

haar eigen land. Zij deelde wat ze had, zonder direct aan zichzelf te denken (zoals Gehazi). Naäman 

gaat na zijn genezing blij terug naar huis en wil de Heere ook gaan dienen. Wanneer de kinderen 

zelf het Woord hebben gehoord mogen ze dat ook doorgeven. Dan verspreidt het Woord zich als 

de zaden van een zonnebloem! 

 
Markus 4:20 En dezen zijn, die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het Woord horen en 

aannemen, en dragen vruchten, het ene dertig-, en het andere zestig-, en het andere honderd 

voud.  
Handelingen 12: 24 En het Woord Gods wies, en vermenigvuldigde. 

 
Materiaal: 
• Scherp voorwerp, bijvoorbeeld een priem, (of een hamer 

en een grote spijker) 

• Lege boterbakjes 

• Potgrond 
• Koffiefilter 
• Zonnebloemzaadjes 

• Lepel 
• Stiften/krijt 
• Lijm/schaar 
• Stroken (gekleurd) papier van 5,5 cm breed 

• Kopy werkblad  B  

  
Voorbereiding: 
• Werkbladen kopieëren op wit papier. 

• Stroken papier snijden 

• Boterbakjes verzamelen en gaatjes in de onderkant 

maken met een priem. 

 
 
 
 

Tip: 
∗ Neem een zonnebloem mee, en vertel dat de bloem uit 

een zaadje komt  dat in de grond zat.. Als de bloem groot 

is en het herfst wordt, komen er heel veel zaadjes in het 

hart van de bloem. Die kun je weer in de grond stoppen 

enzv.  
In de bijbel wordt het Woord van de Heere vergeleken 

met een zaadje. En dat de Heere Jezus wil dat we het 

Woord doorgeven. Niet alleen aan onze vrienden, maar 

zelfs aan onze vijanden! Misschien kun je in de herfst wel 

zaadjes uitdelen van jouw zonnebloem en er bij vertellen 

van het dienstmeisje van Naaman, dat een 

‘zonnebloem’ was in het huis van haar meester! 
  Er komen soms wel meer dan 100 zaadjes uit één bloem! 

Werkje 2 jongere kind: Zonnebloemen zaaien 
Verband met de vertelling: Het dienstmeisje van Naäman vertelt hem over de profeet van God in 
haar eigen land. Zij deelde wat ze had, zonder direct aan zichzelf te denken (zoals Gehazi). Naäman 
gaat na zijn genezing blij terug naar huis en wil de Heere ook gaan dienen. Wanneer de kinderen 
zelf het Woord hebben gehoord mogen ze dat ook doorgeven. Dan verspreidt het Woord zich als 
de zaden van een zonnebloem! 
 
Markus 4:20 En dezen zijn, die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het Woord horen en 
aannemen, en dragen vruchten, het ene dertig-, en het andere zestig-, en het andere honderd 
voud.  
Handelingen 12: 24 En het Woord Gods wies, en vermenigvuldigde. 
 
Materiaal: 
• Scherp voorwerp, bijvoorbeeld een priem, (of een hamer 

en een grote spijker) 
• Lege boterbakjes 
• Potgrond 
• Koffiefilter 
• Zonnebloemzaadjes 
• Lepel 
• Stiften/krijt 
• Lijm/schaar 
• Stroken (gekleurd) papier van 5,5 cm breed 
• Kopy werkblad  B  
 

 
Voorbereiding: 
• Werkbladen kopieëren op wit papier. 
• Stroken papier snijden 
• Boterbakjes verzamelen en gaatjes in de onderkant 

maken met een priem. 
 
 
 
 

Tip: 
∗ Neem een zonnebloem mee, en vertel dat de bloem uit 

een zaadje komt  dat in de grond zat.. Als de bloem groot 
is en het herfst wordt, komen er heel veel zaadjes in het 
hart van de bloem. Die kun je weer in de grond stoppen 
enzv.  
In de bijbel wordt het Woord van de Heere vergeleken 
met een zaadje. En dat de Heere Jezus wil dat we het 
Woord doorgeven. Niet alleen aan onze vrienden, maar 
zelfs aan onze vijanden! Misschien kun je in de herfst wel 
zaadjes uitdelen van jouw zonnebloem en er bij vertellen 
van het dienstmeisje van Naaman, dat een 
‘zonnebloem’ was in het huis van haar meester! 

  Er komen soms wel meer dan 100 zaadjes uit één bloem! 

Uitvoering: 

• Plak de stroken om het boterbakje. (in een keer kan niet, vanwege de vorm van het 

boterbakje, dus het moet in 4 stukken) 

• Kleur de plaatjes van de wagen in, knip ze uit en plak ze in de goede volgorde op het 

boterbakje. 

• Leg de koffiefilter op de bodem en vul het bakje voorzichtig met een lepel met aarde en zaai 

de zonnebloempitjes. 

• Geef de zaadjes een klein beetje water en zet ze op een beschutte, warme plek in de zon. 

• Als het plantje minstens vier blaadjes heeft kan het voorzichtig in de volle grond – in de zon-  

of een grote pot worden gepoot. Wees heel voorzichtig met de worteltjes! Als je plant groot 

wordt steun hem dan met een bamboe stok. Als de zaadjes goed zichtbaar zijn kun je de 

bloem afknippen met een stukje steel van 10 cm. er aan en op z’n kop ophangen om te 

drogen. 
Je kunt de zaadjes uitdelen, opeten, roosteren, of bewaren voor de vogels in de winter! 

 
 

 

Uitvoering: 

• Plak de stroken om het boterbakje. (in een keer kan niet, vanwege de vorm van het 

boterbakje, dus het moet in 4 stukken) 

• Kleur de plaatjes van de wagen in, knip ze uit en plak ze in de goede volgorde op het 

boterbakje. 

• Leg de koffiefilter op de bodem en vul het bakje voorzichtig met een lepel met aarde en zaai 

de zonnebloempitjes. 

• Geef de zaadjes een klein beetje water en zet ze op een beschutte, warme plek in de zon. 

• Als het plantje minstens vier blaadjes heeft kan het voorzichtig in de volle grond – in de zon-  

of een grote pot worden gepoot. Wees heel voorzichtig met de worteltjes! Als je plant groot 

wordt steun hem dan met een bamboe stok. Als de zaadjes goed zichtbaar zijn kun je de 

bloem afknippen met een stukje steel van 10 cm. er aan en op z’n kop ophangen om te 

drogen. 
Je kunt de zaadjes uitdelen, opeten, roosteren, of bewaren voor de vogels in de winter! 

 
 

 

Uitvoering: 
• Plak de stroken om het boterbakje. (in een keer kan niet, vanwege de vorm van het 

boterbakje, dus het moet in 4 stukken) 
• Kleur de plaatjes van de wagen in, knip ze uit en plak ze in de goede volgorde op het 

boterbakje. 
• Leg de koffiefilter op de bodem en vul het bakje voorzichtig met een lepel met aarde en zaai 

de zonnebloempitjes. 
• Geef de zaadjes een klein beetje water en zet ze op een beschutte, warme plek in de zon. 
• Als het plantje minstens vier blaadjes heeft kan het voorzichtig in de volle grond – in de zon-  

of een grote pot worden gepoot. Wees heel voorzichtig met de worteltjes! Als je plant groot 
wordt steun hem dan met een bamboe stok. Als de zaadjes goed zichtbaar zijn kun je de 
bloem afknippen met een stukje steel van 10 cm. er aan en op z’n kop ophangen om te 
drogen. 
Je kunt de zaadjes uitdelen, opeten, roosteren, of bewaren voor de vogels in de winter! 
 

 
 

Er komen soms wel meer dan  
100 zaadjes uit één bloem!



Les 2: Het geloof van een joods meisje bij Naäman  •  werkblad 2c



Les 2: Het geloof van een joods meisje bij Naäman  •  werkblad 3a - uitleg

Werkje: Lichtje in een huisje van klei
Verband met de vertelling:
Het dienstmeisje van Naäman liet haar licht schijnen voor de mensen in een heidense 
huishouding. De Heere stelde haar tot een rijke zegen voor haar naaste.

Materiaal:
•	 Stuk karton van ± 20x15 cm (bijv. van een doos);
•	 Nog een stuk karton van ± 30x30 cm;
•	 Vel bakpapier;
•	 Stuk aluminiumfolie;
•	 Stuk klei van ongeveer 600 gram (bijv. oefenklei, zelfdrogend, pak van 10 kg voor ongeveer 

4 euro; verkrijgbaar bij groothandels voor hobby- of schoolspullen, bijv. Heutink);
•	 Satéprikker;
•	 Theelepeltje;
•	 Blikje van frisdrank;
•	 Schelpengrit of aquariumsteentjes en/of (water-)verf en kwasten;
•	 Waxinelichtje.

Voorbereiding:
•	 Druk van les 2 werkblad 3d één keer af, en knip het huisje uit het werkblad.
•	 Trek het huisje voor elk kind over op een stuk karton en knip het uit. Knip ook de 

raampjes en de deur uit: dit is de mal. (Het is handig als de mallen van te voren klaar zijn, 
anders is het te veel werk voor de kinderen).

Uitvoering:
•	 Gebruik het stuk karton van 30x30 cm als ‘place-mat’ om op te werken en het werkje 

straks makkelijker te vervoeren.
•	 Maak een bal van een groot deel van de klei, ongeveer zo groot als een tennisbal en leg 

die op het bakpapier.
•	 Duw die bal tot een platte plak van een centimeter dik, zodat de mal er ruim op past.
•	 Leg de mal op de plak klei.
•	 Trek de satéprikker vlak langs de mal door de klei (prikker goed rechtop houden).
•	 Haal de klei die nu over blijft buiten de mal voorzichtig weg.
•	 Snij de raampjes en de deur uit op dezelfde manier, en haal de overtollige klei uit de 

raampjes en de deur weg m.b.v. de theelepel.
•	 Haal voorzichtig de mal van het huisje af en versier het met het schelpengrit, de 

aquariumsteentjes en/of de verf.
•	 Maak als volgt een potje voor het waxinelichtje. 

 



Les 2: Het geloof van een joods meisje bij Naäman  •  werkblad 3b - vervolg uitleg

Rol hele lange sigaren van de overige klei (afb. 1) en 
rol die als een slakkenhuis op, zodat er een plat rondje 
ontstaat, zo groot dat het blikje er ruim oppast (afb. 2). 
Vouw een stuk aluminiumfolie een paar keer dubbel 
en frommel dat om de onderkant van het blikje, en 
zet het blikje dan op de het rondje (de bodem) van 
klei (afb. 3). Het stuk folie zorgt ervoor dat je de klei 
niet te strak om het blikje doet, klei krimpt namelijk 
iets als het droogt, en dan gaat het te vast om het 
blikje heen zitten, zodat je het blikje later niet kunt 
weghalen zonder dat het bakje van klei stukbreekt. Ga 
door met sigaren-slierten vanaf de bodem omhoog 
rond het blikje te draaien (afb. 4), zorg dat de sliert 
goed blijft aansluiten. Maak de rand van het bakje wat 
nu ontstaat ongeveer 3 cm hoog. Maak het bakje glad 
door met natte vingers de slierten aan elkaar vast te 
wrijven zodat de kieren tussen de sigarenslierten als 
het ware dichtgekneed worden en niet meer te zien 
zijn (afb. 5). 
 
Haal nu voorzichtig je huisje van het bakpapier af en 
zet het rechtop tegen het potje en duw het vast tegen 
het potje, laat het huisje tegen het blikje steunen (afb. 
6). Snij met de satéprikker je onderraampje en de 
deur weer open, haal het klei weg uit de openingen 
met de theelepel.

Laat de klei een paar dagen (!) thuis goed drogen, dan kun 
je het blikje weghalen en er een waxinelichtje inzetten. 
Steek die aan en je ziet het licht gezellig naar buiten 
stralen!

Alternatief: 
•	 Geef ieder kind een flink stuk klei en laat ze zelf een 

waxinelichtjeshouder verzinnen en versieren met 
verf en/of steentjes en schelpengrit. Klei leent zich 
uitstekend om eigen fantasie uit te beelden.
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worden en niet meer te zien zijn (afb. 5). 
 
Haal nu voorzichtig je huisje van het bakpapier af en zet het rechtop 
tegen het potje en duw het vast tegen het potje, laat het huisje tegen 
het blikje steunen (afb. 6). Snij met de satéprikker je onderraampje en 
de deur weer open, haal het klei weg uit de openingen met de 
theelepel. 
 

Laat de klei een paar dagen (!) thuis goed drogen, dan kun je het blikje 
weghalen en er een waxinelichtje inzetten. Steek die aan en je ziet het licht 
gezellig naar buiten stralen! 
 
Alternatief:  
 Geef ieder kind een flink stuk klei en laat ze zelf een 

waxinelichtjeshouder verzinnen en versieren met verf en/of steentjes en 
schelpengrit. Klei leent zich uitstekend om eigen fantasie uit te beelden. 

 
 



Les 2: Het geloof van een joods meisje bij Naäman  •  werkblad 3c - voorbeeld

Voorbeeld: Lichtje in een huisje van klei



Les 2: Het geloof van een joods meisje bij Naäman  •  werkblad 3d - werkblad
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Werkblad 2 



Les 3:
Vier mannen brengen hun  

zieke vriend bij de Heere Jezus



Les 3: Vier mannen brengen hun zieke vriend bij de Heere Jezus •  blad 1

Les 3: Vier mannen brengen hun zieke vriend bij 
de Heere Jezus
Thema
Vier vrienden brengen een verlamde man aan de voeten van de Heere Jezus. Zij weten dat de 
verlamde Hem nodig heeft. Zij geloven in de Heere Jezus. Hij kan zieken genezen. Wat het 
belangrijkst is: de Heere Jezus vergeeft de zonden van de verlamde man. Daarna geneest de 
Heere Jezus hem.

Vindplaats
Mattheüs 9:1-8, Markus 2:1-12, Lukas 5:17-26

Kerntekst
Markus 2:3 en 5 En er kwamen sommigen tot Hem, brengende een geraakte, die van vier 
gedragen werd. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte: Zoon, uw zonden zijn u 
vergeven.

Aantekeningen bij de tekst
Mattheüs 9
vs. 1: in Zijn stad: waar Jezus is gaan wonen.
 Een geraakte: die door een beroerte ‘geraakt’ is, een verlamde.
vs. 2: wees welgemoed: de Heere Jezus ziet dat deze gelovige man tobt over zijn zonden 
 en spreekt hem moed in: ze zijn vergeven.
vs. 5: wat is lichter: gemakkelijker te zeggen. Het is gemakkelijker te zeggen dat iemands 
 zonden vergeven zijn, want dat is niet te controleren.
vs. 6: de Zoon des mensen: zie hierna onder ‘Verband met de belijdenisgeschriften’.
 macht heeft op de aarde de zonden te vergeven: Christus heeft volmacht daartoe 
 ontvangen van God de Vader.
vs. 8: Die zodanige macht de mens gegeven had: ze begrijpen niet dat Jezus zegt dat Hij God  
 is. Ze denken dat Hij een mens is die van God deze bijzondere gaven gekregen heeft.

Markus 2
vs. 1: dat Hij in huis was: Zijn woonhuis
vs. 2: het Woord: van God, Wet en Evangelie. Jezus legt de Schriften uit.
vs. 4: ontdekten zij het dak: ze nemen de bedekking van het platte dak weg. Zie ook hierna 
 onder ‘Oudheidkundige aantekeningen’.
vs. 7: Wat spreekt Deze aldus Godslasteringen?: het is Godonterend wat Hij zegt Godslastering 
 wordt later de aanklacht die leidt tot de veroordeling van Jezus tot de dood.
 Wie kan de zonde vergeven dan alleen God?: dat is als zodanig wel waar, maar ze 
 hadden moeten onderzoeken Wie Jezus is: God is geopenbaard in het vlees.

Lukas 5
vs. 17: er zaten Farizeeën en leraars der Wet: van heinde en ver zijn ze op Jezus afgekomen 
 om een onderzoek naar Hem in te stellen, om een aanklacht tegen hem te vinden, 
 zodat ze Hem kunnen beschuldigen.
 De kracht des Heeren was er om hen te genezen: de Heere Jezus is bereid alle 
 zieken onmiddellijk te genezen.
vs. 19: tichelen: tegels van leem of klei, die in de zon gedroogd en gehard worden.



Les 3: Vier mannen brengen hun zieke vriend bij de Heere Jezus • blad 2

Verband met de belijdenisgeschriften
De Zoon des mensen
De Heere Jezus noemt Zichzelf ‘de Zoon des mensen’. Daarmee wil Hij zeggen dat Hij 
die Mensenzoon is Die Daniël in een gezicht gezien heeft: de Heerser, de Rechter en de 
Vernieuwer van de hemel en de aarde. Daniël 7: 13, 14.

Vergeving van zonden
In deze geschiedenis leert de Heere Jezus dat de vergeving van onze zonden het 
allerbelangrijkste is, omdat de zonde de hoofdoorzaak is van alle ziekte en lijden.
Hij doet dat wonder van genezing met het doel dat men gelooft dat Hij de Zoon van God 
is, Die gekomen is om ons van onze zonden te verlossen. Als de ziel gezond wordt, volgt 
de gezondmaking van het lichaam vanzelf op de dag van de opstanding der doden. Op de 
nieuwe aarde zal geen inwoner meer zeggen: Ik ben ziek, want het volk dat daarin woont, zal 
vergeving van ongerechtigheid hebben (Jesaja 33:24)

Geloof
Alleen God kan zien of we oprecht geloven. Wij mensen kunnen alleen aan de vruchten van het 
geloof of de goede werken van een gelovige zien of hij echt gelooft. En zelfs dan kunnen we ons 
nog vergissen. De Heere Jezus ziet dit ware geloof bij die vijf mannen.
Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor 
ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een 
vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet 
alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van 
God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus’ wil. (H.C. vraag/
antwoord 21)

Geloof in de vergeving van de zonden
Vergeving van de zonden is het deel van allen die geloven dat de Heere Jezus ook voor hun 
zonden gestorven is. Het wordt toegezegd aan allen die berouw hebben over hun zonden 
en zich daarvan bekeren, maar we ontvangen het alleen door het geloof. Berouw op zich 
is niet voldoende. Het geloof dat zich de vergeving toe-eigent, is onmisbaar. Elk christen 
belijdt persoonlijk met de gehele christenheid: Ik geloof (…) de vergeving der zonden. (Twaalf 
artikelen)
Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat God om des genoegdoens van Christus’ 
wil, al mijn zonden, ook mijn zondigen aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, 
nimmermeer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, 
opdat ik nimmermeer in het gericht Gods kome. (H.C. vraag/antwoord 56)

Verzekering van vergeving
De Heere Jezus verzekert de verlamde man dat zijn zonden vergeven zijn. Door de prediking 
van het Evangelie wordt het hemelrijk ontsloten: Alzo, als, volgens het bevel van Christus, 
aan de gelovigen, allen en een iegelijk, verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo 
dikwijls zij de beloftenis des Evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun 
zonden van God, om der verdiensten van Christus’ wil, vergeven zijn. (H.C. vraag/antwoord 84)

Alwetendheid van Christus
De Heere Jezus weet wat er in het hart van de wetgeleerden omgaat. Niemand kan de 
gedachten van een ander mens lezen dan God. Want wie van de mensen weet hetgeen des 
mensen is dan de geest van de mens, die in hem is? (1 Kor. 2:11). Jezus bewijst ook hierdoor 
dat Hij God is: Hijzelf wist wat in de mens was (Joh. 2:25). Dat had de Wetgeleerden aan het 
denken moeten zetten met Wie zij te doen hadden.



Les 3: Vier mannen brengen hun zieke vriend bij de Heere Jezus •  blad 3

Oudheidkundige aantekeningen
Het dak van het huis
Het dak bestaat uit een laag boomstammen op de muren; daarover ligt een vlechtwerk van 
stevige twijgen, opgevuld met leem; het geheel wordt afgewerkt met lemen tegels. Een 
buitentrap geeft toegang tot het dak, dat gebruikt wordt om ’s avonds op te zitten. 
Tip: laat de kinderen een grote plaat zien waarop een huis met zo’n dak staat afgebeeld.

Kapérnaüm
Kapérnaüm was een stad aan de oever van het meer van Gennésaret. Het was de woonplaats 
van de Heere Jezus. In Kapérnaüm heeft de Heere Jezus veel wonderen en tekenen gedaan.

Vertelsuggesties
Algemeen:
Het thema is: Jij en de ander; Jij en de ANDER. In de geschiedenis van de genezing van de 
verlamde man komt heel mooi naar voren dat de vier vrienden voor de verlamde man zorgen. 
Ze brengen hem bij de Heere Jezus. Bij Hem moeten ze zijn. Ze geloven in de Heere Jezus. 
Hij kan zieken genezen. Maar nog veel belangrijker, de Heere Jezus vergeeft de zonden van 
de verlamde man. Ook wij en alle mensen hebben de Heere God nodig. Beseffen wij dat? Hoe 
kunnen wij tot Hem komen? Hoe kunnen wij anderen tot Hem brengen?

Vertelschets:
1. Na een reis komt Jezus terug in Zijn woonplaats Kapernaüm.
2. Mensen verdringen zich bij de deur om Hem te horen.
3. Vier mannen met een verlamde kunnen niet door de mensenmassa heenkomen.
4. Ze breken het dak open en laten de verlamde voor Jezus neerzakken.
5. Jezus verzekert de verlamde dat zijn zonden vergeven zijn.
6. De aanwezige Wetgeleerden vinden dit Godslastering.
7. Jezus weet wat ze denken en laat hun zien dat Hij God is.
8. Hij geneest de man ook nog van zijn verlamming.
9. Alle mensen zijn verbaasd over wat Jezus doet en prijzen God.

Voor 4-8 jarigen:
Ben je wel eens ziek geweest? Dan ben je zo naar en akelig dat je niet voor jezelf kunt zorgen. 
Wat ben je dan blij dat er iemand bij je is die jou helpt met aankleden, eten en drinken. En 
dan is het ook fijn als je vriendjes of vriendinnetjes aan jou denken. Als ze een kaart sturen of 
eventjes bij je op bezoek komen. 
Heel lang geleden waren er vier vrienden die zorgden voor een man die niet kon lopen. 
Luister maar hoe ze dat deden….

Voor 8-12 jarigen:
In de Bijbel staat geschreven hoe vier vrienden een verlamde man helpen. Lees samen 
Markus 2:3 en 5. We lezen hier dat vier mannen de geraakte, de verlamde, bij de Heere Jezus 
brengen. Jezus ziet hun geloof en Hij zegt tegen de verlamde: uw zonden zijn vergeven.
Je kent misschien wel iemand die in een rolstoel zit. Die persoon kan niet lopen. Een 
gebroken been of misschien verlamd. Verlamd zijn is erg. Op welke manieren kun je zo 
iemand helpen? (deur open houden, in de winkel iets wat hoog staat voor die persoon 
pakken, voor hem/haar bidden)
Ik ga vertellen hoe die vier vrienden gingen helpen en wat de Heere Jezus heeft gedaan voor 
die verlamde man.



Les 3: Vier mannen brengen hun zieke vriend bij de Heere Jezus •  blad 4

Voor +12 jarigen:
Schrijf een aantal stellingen op. Bijvoorbeeld: Ik heb een lichaam en een ziel. Mijn lichaam en 
ziel sterven allebei. Ik vind mijn lichaam belangrijker dan mijn ziel.
Vraag naar de meningen en laat in het gesprek het volgende naar voren komen.
Ieder mens heeft een lichaam en een ziel. Als je een gezond lichaam hebt is dat fijn. Mensen 
die ziek zijn hebben allemaal dezelfde wens: beter worden. 
De ziel van alle mensen is vol boosheid, vol zonden. Besef je dat? Hoe kun je van zo’n zwarte, 
zondige ziel genezen? Bij Wie moet je daarvoor zijn?
Het lichaam van de mens sterft. Maar de ziel van een mens blijft eeuwig bestaan. Dus het is 
ontzettend belangrijk om te weten waar je ziel bij het sterven naar toe gaat. Bij de Heere God 
of bij Zijn vijand, de duivel. 
Lees met elkaar Markus 2:1-12 en vraag of ze elk vers in eigen woorden kunnen weergeven. 
Doe daarna de verwerking +12.

Om met de kinderen te lezen
Markus 2:1-12

Liederen
Ps. 75:1
Ps. 81:12
Ps. 100:4
Ps. 116:1
Ps. 136:1
Themalied

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
1. Hoeveel moeite doe je zelf om je naaste tot Christus te brengen?
2. Neem een leeftijdsgroep in gedachten (kinderen van 4-8 jaar of 8-12 jaar of ouder). 

Hoe zou jij hun uitleggen dat vergeving van zonden belangrijker is dan van een ziekte 
genezen?

3. Welke vragen stel jij aan de kinderen/tieners om er achter te komen of ze de vertelling 
goed hebben begrepen?

Verwerking +12
De Bijbel erbij:
Zoek deze geschiedenis op in de Bijbel in Markus 2 vers 1-12. Probeer de volgende vragen te 
beantwoorden.
1. Wie wordt bedoeld met ‘Hij’? (vers 1)
2. Waarover sprak Hij? (vers 2)
3. Wat is een geraakte? (vers 3)
4. Hoe brengen de vier mannen de geraakte bij de Heere Jezus? (vers 4)
5. Wat zegt de Heere Jezus tegen de verlamde man? (vers 5)
6. Wie zijn er ook in het huis? Wat zijn dat voor soort mensen? (vers 6)
7. Ze beschuldigen de Heere Jezus van godslastering. Wat is dat? (vers 7)
8. Wat zegt de Heere Jezus tegen de schriftgeleerden? (vers 8 en 9)
9. Hoe noemt de Heere Jezus Zichzelf? (vers 10)
10. Wat zegt de Heere Jezus tegen de verlamde? (vers 11)
11. Wordt de verlamde man genezen? (vers 12)
12. De mensen in het huis zien het gebeuren. Wat zeggen ze daarover? (vers 12)
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Zeg het maar:
1. Wat kun je leren van deze Bijbelse geschiedenis?
2. Wat doe jij voor zieke mensen?
3. Heb jij de Heere Jezus ook nodig? Waarvoor?

Gesprek:
•	 over het 6e gebod: Gij zult niet doodslaan
•	 over de 6e bede van het Onze Vader: Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den 

boze
•	 Het kwaad overwinnen door het goede te doen
•	 God zal uiteindelijk oordelen en niet de mens
•	 Het liefhebben van onze vijanden

Puzzelen maar:
Paspuzzel
Vul de woorden in de witte vakjes. Elk vakje voor 1 letter. Het mag horizontaal of verticaal. 
Om je te helpen zijn er al letters ingevuld.

G

E

K

S

Z
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Oplossing 

G E L O O F J E Z U S G

E P E T O M

D V E R G E V E N A A R D E

R I N R N

A E D I K M A R K U S

G E R A A K T E A E

E K N O D I G P N

N Z B D E

S O M M I G E N W O O R D

N J N E N

B E D B T O T A

E E E H U I S

W A N D E L Z O O N M



Les 3: Vier mannen brengen hun zieke vriend bij de Heere Jezus  •   werkblad 1

Kleurplaat: Vier mannen brengen hun zieke 
    vriend bij de Heere Jezus
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Werkje jongere kind: 
schilderij verlamde man en vier vrienden & 
het goede-vrienden-helpen-elkaar-spel 
Verband met de vertelling:
Omdat het thema is: jij en de ander en dit bijbelverhaal erg tot de verbeelding van jonge 
kinderen spreekt, is gekozen voor de verwerking in de vorm van een schilderij.
De vier vrienden hielpen elkaar en werkten samen om hun verlamde vriend bij Jezus te 
brengen. Daarom kan als afsluiting  het ‘goede-vrienden-helpen-elkaar-spel’ gespeeld 
worden, waarbij goede samenwerking tussen de kinderen nodig is.

Schilderij
Materiaal:
•	 Verf, kwasten, kliederschorten
•	 Grote vellen papier of schilderdoeken (voor jonge kinderen niet te klein, ten minste 25x25)

Uitvoering:
•	 Laat de kinderen heel kort het verhaal terugvertellen. Laat de rol van de vrienden naar 

voren komen. 
•	 Opdracht: maak een schilderij over de vier vrienden die hun verlamde vriend naar Jezus 

brengen. 

Spel
Materiaal (per groepje):
•	 Bak met ballen (groot/klein) / knikkers /of waterballonnen( 5, 8)
•	 Opgeblazen	ballon	(1,	3,	4,	8)	 •	 Lepel	+	grote	knikker	(2)
•	 Theedoek	(3,	7)	 •	 Emmer	(5,	6,	8)
•	 Plastic	bekertjes	(6)	 •	 Kleine	emmertjes	oid	(6,	8)
•	 Bal	(7,	8)	 •	 Springtouw	(8)

Voorbereiding:
•	 Kaartjes met opdrachten afdrukken van les 3 werkblad 2c  

+ groepskaartjes van les 3 werkblad 2d
•	 Ballonnen opblazen
•	 Materialen klaar zetten

Uitvoering:
•	 Verdeel de kinderen in groepjes van 4 kinderen. (of als er te weinig zijn in drietallen, maar 

dat is het minimum)
•	 Zoek een geschikte ruimte waar de kinderen in groepjes steeds heen en weer kunnen om 

de opdracht te doen. (Buiten, in een ruime hal, zaaltje)
•	 Als er veel hele jonge kinderen zijn, is een wedstrijdelement niet geschikt. Wel kan er een 

krul of een blij gezichtje op de kaart getekend worden als de opdracht gedaan is. 
•	 NB: Wanneer er oudere kinderen meedoen kan er evt. wel op snelheid worden gespeeld.
•	 De leidster geeft elk groepje de materialen die bij de opdracht horen en geeft het startsein 

voor het uitvoeren van de opdracht. Gelukt? Een krul of een blij gezichtje op de kaart 
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Voorbeeld: schilderij verlamde man en vier vrienden 

Voorbeeld: het goede-vrienden-helpen-elkaar-spel 

Werkje 3 jongere kind: schilderij verlamde man en vier vrienden &        
het goede-vrienden-helpen-elkaar-spel  
Verband met de vertelling:  Omdat het thema is: jij en de ander en dit bijbelverhaal erg tot de 
verbeelding van jonge kinderen spreekt, is gekozen voor de verwerking in de vorm van een 
schilderij. 
De vier vrienden hielpen elkaar en werkten samen om hun verlamde vriend bij Jezus te brengen. 
Daarom kan als afsluiting  het ‘goede-vrienden-helpen-elkaar-spel’ gespeeld worden, waarbij 
goede samenwerking tussen de kinderen nodig is. 
 
Schilderij 
Materiaal: 
• Verf, kwasten, kliederschorten 
• Grote vellen papier of schilderdoeken 

(voor jonge kinderen niet te klein, ten 
minste 25x25) 

 
Uitvoering: 
• Laat de kinderen heel kort het verhaal 

terugvertellen. Laat de rol van de 
vrienden naar voren komen.  

• Opdracht: maak een schilderij over de vier 
vrienden die hun verlamde vriend naar 
Jezus brengen. 

 
Spel 
Materiaal (per groepje): 
• Opgeblazen ballon (1, 3, 4, 8) 
• Lepel + grote knikker (2) 
• Theedoek (3, 7) 
• Bak met ballen (groot / klein)/ knikkers /  of waterballonnen( 5, 8) 
• Emmer (5, 6, 8) 
• Plastic bekertjes (6) 
• Kleine emmertjes oid (6, 8) 
• Bal (7, 8) 
• Springtouw (8) 
 
Voorbereiding: 
• Kaartjes met opdrachten afdrukken C1 + 

groepskaartjes C2 
• Ballonnen opblazen 
• Materialen klaar zetten 
 

“De verlamde man ligt bed, op het dak. Hij doet z’n handen voor 
z’n ogen, want hij vind het een beetje spannend!”   -    meisje 4 jaar  

Werkje 3 jongere kind: schilderij verlamde man en vier vrienden &        
het goede-vrienden-helpen-elkaar-spel  
Verband met de vertelling:  Omdat het thema is: jij en de ander en dit bijbelverhaal erg tot de 
verbeelding van jonge kinderen spreekt, is gekozen voor de verwerking in de vorm van een 
schilderij. 
De vier vrienden hielpen elkaar en werkten samen om hun verlamde vriend bij Jezus te brengen. 
Daarom kan als afsluiting  het ‘goede-vrienden-helpen-elkaar-spel’ gespeeld worden, waarbij 
goede samenwerking tussen de kinderen nodig is. 
 
Schilderij 
Materiaal: 
• Verf, kwasten, kliederschorten 
• Grote vellen papier of schilderdoeken 

(voor jonge kinderen niet te klein, ten 
minste 25x25) 

 
Uitvoering: 
• Laat de kinderen heel kort het verhaal 

terugvertellen. Laat de rol van de 
vrienden naar voren komen.  

• Opdracht: maak een schilderij over de vier 
vrienden die hun verlamde vriend naar 
Jezus brengen. 

 
Spel 
Materiaal (per groepje): 
• Opgeblazen ballon (1, 3, 4, 8) 
• Lepel + grote knikker (2) 
• Theedoek (3, 7) 
• Bak met ballen (groot / klein)/ knikkers /  of waterballonnen( 5, 8) 
• Emmer (5, 6, 8) 
• Plastic bekertjes (6) 
• Kleine emmertjes oid (6, 8) 
• Bal (7, 8) 
• Springtouw (8) 
 
Voorbereiding: 
• Kaartjes met opdrachten afdrukken C1 + 

groepskaartjes C2 
• Ballonnen opblazen 
• Materialen klaar zetten 
 

“De verlamde man ligt bed, op het dak. Hij doet z’n handen voor 
z’n ogen, want hij vind het een beetje spannend!”   -    meisje 4 jaar  

“De verlamde man ligt op bed, op het dak. Hij doet z’n handen voor z’n 
ogen, want hij vind het een beetje spannend!”   -    meisje 4 jaar 
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1.
Ga met je groepje in een rijtje achter 
elkaar staan. De achterste heeft een bal-
lon vast. Geef de ballon aan het kind voor 
je door en sluit dan vóóraan in de rij. Lukt 
het om de ballon zonder te laten vallen 
naar de overkant te krijgen?

2. 
Leg een grote knikker op een lepel en loop 
naar de overkant, draai een rondje en loop 
weer terug. Geef de lepel voorzichtig over 
aan de volgende, enzv. Als de knikker valt, 
terug...!

3. 
Hou allemaal een punt van de theedoek 
beet en leg de ballon erop. Breng de 
ballon naar de overkant zonder te laten 
vallen.

4. 
Breng  in tweetallen samen een ballon 
naar de overkant met je handen op de 
rug! (Dus tussen de buiken of schouders 
geklemd, de handen mogen niet gebruikt 
worden...!)

5. 
Ieder groepje krijgt evenveel ballen/ 
waterballonnen/knikkers. Deze ballen 
worden achter een lijn gelegd. Het is de 
bedoeling dat alle ballen zo snel mogelijk 
naar de overkant worden gebracht in een 
doos/emmer. Om de beurt mag een groep-
je ballen naar de overkant brengen. 
Je mag per keer zoveel ballen/ballon-
nen/knikkers meenemen als ze zelf wilt 
maar… pas op: als er onderweg een bal 
valt, moeten alle ballen weer terug naar 
de startlijn en moet je opnieuw beginnen! 
Teveel ballen in één keer meenemen, is 
dus niet altijd een goed idee

6. 
Elk kind in het groepje krijgt een plastic 
bekertje. Achter de lijn staat een emmer 
met water en aan de overkant een leeg 
emmertje/bakje. 
Vul met elkaar het lege emmertje aan de 
overkant.  Maar…. met water in je bekertje 
mag je niet lopen! Hoe doe je dat? (aan 
elkaar doorgeven)

7. 
In tweetallen worden de kinderen met hun 
been aan elkaar vastgemaakt (knoop een 
theedoek of boerenzakdoek om het link-
erbeen van de één en het rechterbeen van 
de ander) als een Siamese tweeling. 
Schop samen de bal naar de overkant. 
(Bij drietallen kan het derde kind in spre-
idstand staan en moet de bal onder hun 
poortje door.)

8. 
Leg een aantal voorwerpen neer (ballen, 
emmers op z’n kop, dozen, springtouw). 
Twee van de vier (of drie) worden geblind-
doekt en moeten naar de overkant lopen, 
zonder de voorwerpen aan te raken. De 
andere kinderen in het groepje moeten 
helpen door aanwijzingen te geven, maar 
mogen het geblinddoekte kind niet aan-
raken. Als er een voorwerp of een geblind-
doekt kind aangeraakt wordt, moet er 
overnieuw begonnen worden.
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Namen: Namen: 

Namen: Namen: 

Werkblad C2 
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Werkje: Diorama
Verband met de vertelling:
De vier mannen brachten hun vriend bij de Heere Jezus. Dat is altijd het allerbeste wat je 
kunt doen voor je vrienden. En dat kan nu nog door voor je vrienden te bidden tot de Heere 
Jezus Die nu in de hemel is bij Zijn Vader. 

Materiaal:
•	 Wit A4-papier;
•	 Kleurpotloden of stiften;
•	 Schaar;
•	 Lijm;
•	 Eventueel priklap en prikpen;
•	 Gekleurd A4-karton.

Voorbereiding:
•	 Kopieer van les 3 werkblad 3c en 3d op wit A4-papier.

Uitvoering:
•	 Kleur de plaatjes mooi in.
•	 Knip de twee mannen en de strook met de verlamde uit (werkblad 3a).
•	 Knip de dikke lijnen op werkblad 3b in, knip de langwerpige vakken van het gat in het dak 

uit. (Misschien is het handiger om de dikke lijn langs de figuur te prikken.)
•	 Vouw de horizontale onderbroken lijnen om zodat er een plooi ontstaat, dit is het dak, lijm 

de plooi dicht.
•	 Vouw het strookje onder aan de twee mannen om en plak ze op het dak.
•	 Schuif de strook met de verlamde zo door de inknippingen dat de verlamde zichtbaar is 

en naar onder en boven kunt schuiven.
•	 Plak het werkstuk op het midden van het karton, en je diorama is klaar.
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Voorbeeld: Diorama
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Werkblad 3a 
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Les 4:
De barmhartige Samaritaan



Les 4: De barmhartige Samaritaan  •  blad 1

Les 4: De barmhartige Samaritaan 
Thema
Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf - Lev. 19: 18

Vindplaats
Lukas 10: 25-37

Kerntekst
Lukas 10: 36 en 37 Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die 
onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan 
heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen en doe gij desgelijks.

Aantekeningen bij de tekst
vs. 25: Hem verzoekende: het is een strikvraag. De wetgeleerde hoort de Heere Jezus 

steeds maar spreken over zalig worden door genade alleen. Alsof  daarvoor 
de Wet niet meer gehouden moet worden! Hij denkt dat de leer van het Evangelie het 
gezag van de Wet ondermijnt. De Wetgeleerde  hoopt dat de Heere Jezus iets zal 
zeggen ten nadele van de Wet van God; dat het niet nodig is de Wet te onderhouden 
om het eeuwige leven te beërven. Dan kan hij Hem beschuldigen.

 wat doende: hij vraagt niet hoe of waar hij het leven kan vinden, maar wat hij ervoor 
moet doen. Hij gelooft in zichzelf. Hij, een zondig mens, denkt  het eeuwige leven te 
kunnen verkrijgen door het opvolgen van regels.

vs. 26: Wat is in de Wet geschreven?: de Heere Jezus geeft antwoord naar zijn vraag. 
 Eigenlijk is de Wetgeleerde nu al uitgepraat.
 Hoe leest gij: hoe vat u dat op? We lezen wel allemaal hetzelfde, maar de uitleg 
 verschilt nogal. Deze vraag was wel gebruikelijk onder de Joden. Zo vroeg men naar 
 bewijsplaatsen, net zoals wij zouden vragen: wat staat er in de Bijbel?
vs. 27: uit geheel uw hart: met al uw gevoelen.
 uit geheel uw ziel: met geheel uw wil.
 uit geheel uw kracht: met al wat in uw vermogen ligt.
 uit geheel uw verstand: met al uw verstandelijke vermogens.
 uw naaste als uzelf: God stelt de naaste op één lijn met onszelf. We moeten hem 
 evenveel liefhebben als onszelf.
vs. 28: doe dat: doe dat voortdurend. het gaat hier niet om de vraag of iemand dat kan, 
 maar om de vaststelling dat op de volkomen onderhouding van Gods Wet het 
 eeuwige leven beloofd wordt. 
vs. 29: hij, willende zichzelf rechtvaardigen: hij wil laten zien dat hij met goed recht de 
 vraag stelt en dat het probleem veel moeilijker is dan Jezus wel denkt. Daar zit nu 
 juist het probleem!

wie is mijn naaste?: deze vraag komt voort uit een verkeerde uitleg van  
Lev. 19: 18: Gij zult niet wreken noch toorn behouden tegen de kinderen van uw 
volk; maar gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.  De Joden houden op grond van 
deze tekst alleen hun volksgenoten voor hun naaste. De farizeeën zelfs alleen 
maar hun mede-farizeeën. De Wetgeleerden leren dat de heidenen, met name 
de Samaritanen, vijanden van God zijn en die moet je haten. Daar hadden ze zelfs 
een Bijbeltekst voor: Zou ik niet haten, HEERE! die U haten? (Ps. 130:21). De 
Heere Jezus maakt radicaal een einde aan deze onzinnige zienswijze en aan dit 
misbruik van de Heilige Schrift. Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste 
liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent 
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ze die u vervloeken; doet wel degenen die u haten; en bidt voor degenen die u 
geweld doen en die u vervolgen; opdat gij moogt kinderen zijn van uw Vader, Die in 
de hemelen is, want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden en regent over  
rechtvaardigen en goddeloze (Matth. 5: 43-45). 

vs. 30: kwam af van Jeruzalem naar Jericho: een eenzame, bochtige, onveilige  weg, met 
 aan weerszijden rotsachtige heuvels, die door de woestijn van Judea loopt.
 uitgetogen: uitgeschud.
vs. 31: bij geval: toevallig. Menselijk gesproken, want God bepaalt alle dingen, ook deze 
 ontmoeting.
 een zeker priester: een dienstknecht van God, van wie men toch hulp mag 
 verwachten. De priester is herkenbaar aan de gekleurde gordel over zijn wit linnen 
 gewaad.
 dezelfde weg af: dit betekent dat zijn weekdienst in de tempel erop zit. Hetzelfde is 
 het geval met de Leviet.
vs. 32: een Leviet: ook een dienstknecht van God, die de priester terzijde staat bij zijn werk 
 in de tempel. De Leviet is herkenbaar aan zijn wit linnen gewaad.
vs. 33: een zeker Samaritaan: van een Samaritaan verwacht een Jood zeker geen hulp.
 reizende: op zakenreis.
 hem ziende: hij ziet geen Jood, maar een mens in nood.
vs. 34: gietende daarin olie: om de pijn te verzachten en de genezing te bevorderen.
 en wijn: om de wond te ontsmetten. De alcohol desinfecteert. Olie en wijn waren 
 gewone huismiddelen, die een reiziger in de regel bij zich had.
 herberg: een eenvoudige gelegenheid, waar men zich kon verfrissen, kon eten en 
 slapen. 
vs. 35: langde hij twee penningen uit: hij haalt ze uit zijn gordel tevoorschijn.
 twee penningen: tweemaal het dagloon van een dagarbeider (Matth. 20:2)
vs. 36: Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn? de Heere Jezus  

keert de vraag van de Wetgeleerde om. Niet: wie is mijn naaste? Aan wie moet ik 
mijn liefde betonen? Wie moet het voorwerp van mijn liefde zijn? Maar: wiens naast 
ben ik? Van wie heb ik liefde te verwachten? Wie is het onderwerp van de liefde 
jegens mij?

vs. 37: die barmhartigheid aan hem gedaan heeft: de gehate naam Samaritaan komt niet 
 over zijn lippen.

Verband met de belijdenisgeschriften
De eis van de Wet
De Wetgeleerde wil het eeuwige leven verdienen. Dat kan alleen door de Wet volkomen te 
onderhouden. De Heere Jezus confronteert hem met de eis van de Wet om de man aan zijn 
liefdeloosheid te ontdekken. De liefde is de vervulling van de Wet - Rom. 13: 9-10
HC vr. 3 Waaruit kent gij uw ellende? Uit de Wet van God.
HC vr. 4 en Matth. 22: 37-40
Wat eist de Wet van God van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom: ‘Gij zult liefhebben 
de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en 
met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: 
Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse Wet en de 
profeten.’

HC vr. 5 
Kunt gij dit alles volkomen houden? Neen ik; want ik ben van nature geneigd God en mijn 
naaste te haten.
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De naastenliefde
De Wetgeleerde maakt er een probleem van wie zijn naaste is. De Heere Jezus gaat daarover 
niet met hem in discussie. Hij zegt ook niet eenvoudig: iedereen. Hij laat hem zijn eigen 
vonnis uitspreken.
De vraag van de Wetgeleerde is een theoretische vraag. De Heere Jezus maakt er een 
praktische vraag van. Het gaat om het in praktijk brengen van de naastenliefde, niet om 
verschillende opvattingen over de naastenliefde.
De naaste is onze medemens. Het is degene die God op onze weg plaatst om geholpen te 
worden.
Liefde vraagt offers. De Samaritaan loopt groot risico. Hij raakt zijn olijfolie en wijn kwijt, 
die hij onderweg voor zichzelf nodig heeft. Zijn kleren worden vuil. Hij moet zelf lopen in de 
brandende zon. Het kost hem veel tijd, geld, moeite en inspanning. Daar staat hij echter niet 
bij stil. De liefde leeft zich zonder na te denken in het lot van de naaste in. De liefde lijdt mee.
1 Joh. 4 :7
Geliefden! laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk die liefheeft, 
is uit God geboren en kent God.

Eigenliefde
De priester en de Leviet zijn vervuld met eigenliefde. Ze hebben geen oog voor de naaste. 
Ze denken alleen aan zichzelf, aan hun eigen behoud. Zij hebben de mentaliteit van de 
broedermoordenaar Kaïn: ben ik mijns broeders hoeder? - Gen. 4: 6. Eigenliefde is dodelijk 
voor de naaste.
1 Joh. 3: 10-12
Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar. Een iegelijk die de 
rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God en die zijn broeder niet liefheeft. Want dit is de 
verkondiging die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben. Niet 
gelijk Kaïn, die uit den boze was en zijn broeder doodsloeg. 

De priester en de Leviet doen niet onder voor de moordenaars van deze man.

HC vr 107
Maar is het genoeg dat wij onze naaste (…) niet doden? Neen; want God, verbiedende de nijd, 
haat en toorn, gebiedt, dat wij onze naaste liefhebben als onszelf en jegens hem geduld, 
vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel 
als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen.

Liefde van de wereld
Alle liefde die de wereldse mensen elkaar toedragen is niet meer dan een versluierde vorm 
van eigenliefde. Waar de liefde tot God geen heerschappij voert, kan geen sprake zijn van 
onbaatzuchtige liefde, want de liefde is uit God. De wereldse liefde beoogt ten diepste het 
eigen belang. De wereld heeft het hare lief.

Betekenis van de gelijkenis
De Heere Jezus leert door middel van deze gelijkenis dat iedereen onze naaste is, ook onze 
vijand. Hij bestraft tegelijkertijd de harteloosheid van de geestelijken in Israël. Zij hebben 
God niet lief, hoe vroom ze ook doen, want de liefde tot God komt tot uiting in de liefde tot de 
medemens. Dit gebrek aan liefde uit zich vaak in het verachten van de mensen die anders 
leven en denken dan wij.
Helaas komen we op het kerkelijk erf deze haat en nijd tussen Jood en Samaritaan ook 
tegen.
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Oudheidkundige aantekeningen
De weg van Jeruzalem naar Jericho
Deze weg is 28 km lang, dus ruim vijf uur lopen. De weg gaat 1000 meter naar beneden. 
Hij voert vrij spoedig buiten Bethanië door een woeste, rotsachtige streek, onvruchtbaar en 
onbewoonbaar, altijd eenzaam en ’s zomers gloeiend heet.
Jericho, de ‘Palmstad’ ligt in het Jordaandal. Het klimaat is er tropisch en het is er uiterst 
vruchtbaar. Om haar weelderige plantengroei en heerlijke klimaat noemde men de stad wel 
‘het paradijs Gods’. 
Jericho was een flinke stad, belangrijk als grensplaats (tollenaars) en als woonplaats 
van vele priesters en Levieten, die de zorg hadden voor het levensonderhoud van hun 
ambtsbroeders te Jeruzalem. Er heerste dus altijd een betrekkelijk druk verkeer tussen 
beide steden, vooral van priesters en Levieten.

Samaritanen:
Zij waren de bewoners van de oude stad Samaria en omgeving. De Samaritanen zijn ontstaan 
tijdens de Assyrische ballingschap door vermenging van de achtergebleven Joden met 
heidenen, die uit andere landen kwamen (zie 2 Kon. 17: 24, 33).
Door de twist bij de herbouw van de tempel (Ezra 4) en door andere veten waren ze met 
de Joden in vijandschap geraakt en sindsdien was er wederzijds verachting en afstand. De 
Joden achtten de Samaritanen minder dan de heidenen. Een koop of overeenkomst met een 
Samaritaan gesloten was ongeldig. Men zei, dat het Gods vloek over het huis bracht, als men 
daar een Samaritaan ontving.

Vertelsuggesties
Algemeen:
: Deze gelijkenis heeft een eenvoudige, ernstige en duidelijke boodschap. De Heere Jezus 
gebruikt daarvoor een levendig en spannend verhaal uit het dagelijkse leven in het oosten. 
In dit verhaal is het niet de bedoeling de priester en de Leviet zwart af te schilderen. Hoe 
slechter deze mensen worden voorgesteld, des te eerder kunnen wij denken: “Zo ben ik 
niet…”
De Heere Jezus geeft echter met de priester en de Leviet aan, dat ‘deugdzame’ mensen, van 
wie we zouden verwachten dat ze de ellendige wel zouden helpen, toch aan hem voorbijgaan. 
Ze zien de nood, maar helpen niet. En wij?

Vertelschets:
1. Een Wetgeleerde probeert de Heere Jezus in de val te lokken.
2. Hij vraagt zogenaamd heilbegerig hoe hij het leven kan verdienen.
3. De Heere Jezus wijst hem op de Wet en vraagt hoe hij die verstaat.
4. Als hij goed antwoordt, zegt Jezus hem de Wet te onderhouden.
5. De Wetgeleerde vraagt Hem wie zijn naaste is.
6. De Heere Jezus vertelt de Wetgeleerde een gelijkenis.
7. Godsdienstige Joden laten een stervende volksgenoot liggen.
8. Een Samaritaan ontfermt zich over zijn stervende vijand.
9. Jezus draait de vraag van de Wetgeleerde om: Wie is naaste geweest?
10. Hij raadt de Wetgeleerde aan voortaan net zo barmhartig te zijn.
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Voor 4-8 jarigen:
Jij mag misschien wel eens iemand helpen. Sommige kinderen helpen thuis als er iemand 
ziek is, of gaan ook wel eens op bezoek bij een ziek klasgenootje of familielid. Wat is het 
goed, dat je aan mensen denkt, die ziek zijn en hulp nodig hebben. Maar wat zou je doen als 
die jongen, die jou altijd plaagt, ziek is… Ga je dan ook op bezoek? Of stuur je hem ook een 
kaartje? 

Voor 8-12 jarigen:
Schrijf op het bord of op een flap: Wie is mijn naaste? Laat de kinderen er eens op  reageren.  
Het is je vriend, je vriendin; het zijn de mensen, die goed voor je zorgen. Misschien de 
meester of juf. Die alleen? Wie zijn onze naasten? Jezus Zelf geeft een antwoord….

Voor +12 jarigen:
Allemaal moeten we wel eens iemand helpen, ook als we daar niet zo’n zin in hebben. 
Iemand uit je eigen omgeving, een familielid bijvoorbeeld, kan ziek worden en hulp nodig 
hebben. Wat doe je dan? Sta je voor hem of haar klaar?
Je leest wel eens in de krant, dat iemand aan z’n lot wordt overgelaten. Niemand kijkt naar 
hem of haar om, omdat hij/zij niet aardig is en misschien een beetje vreemd doet. Hoe vind je 
dat? Wat zou jij doen? 

Om met de kinderen te lezen
Mark. 12: 28-34  Het grootste gebod
Rom. 13: 8-10  De liefde is de vervulling van de Wet.

Liederen
Ps. 133: 3
Ps. 142: 2
Ps. 146: 5 en 6
Themalied

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
1. Ga met elkaar na, wie je naaste is. Geef ook concreet aan wat je voor je naaste doet. 
2. Welke drempel moeten we over om ook de minder geliefde naaste te helpen? Hoe komt 

het dat sommige drempels begrijpelijk zijn?
3. Als jij de priester of de Leviet geweest zou zijn, wat zou je dan gedaan hebben?
4. Wat was uiteindelijk de les die Jezus gaf in deze gelijkenis?
5. Moeten de kinderen in alle situaties hun naaste helpen? Ligt er nog een beperking in?

Verwerking +12
De Bijbel er bij:
Lukas 10: 25–37 

Gesprek:
1. De naaste dichtbij en veraf.
2. De liefde als de vervulling van de wet.
3. De liefdeloosheid tussen mensen van verschillende kerken. 
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Zeg het maar:
Zoek in de Bijbel Lukas 10 vers 25-37 op en probeer de antwoorden te vinden.
1. Met welke vraag kwam er een wetgeleerde bij de Heere Jezus? (vers 25)
2. Wat vroeg de Heere Jezus hem? (vers 26)
3. Wat was het antwoord van de wetgeleerde? (vers 27)
4. Was dat goed? (vers 28)
5. Welke opdracht kreeg de wetgeleerde? (vers 28)
6. Wat vroeg de wetgeleerde toen? (vers 29)
7. Welke gelijkenis gaf de Heere hem tot antwoord? (vers 30 en verder)
8. Wat gebeurde er met de reiziger? (vers 30)
9. Wat deden de priester en de Leviet? (vers 31 en 32)
10. Wat deed de Samaritaan? (vers 33, 34, 35)
11. Wat vroeg de Heere Jezus aan de wetgeleerde? (vers 36)
12. Welk antwoord gaf hij? (vers 37)
13. Wat is de les voor de wetgeleerde en voor ons?
14. Wie heeft de wet van de liefde volmaakt gehouden?

Puzzelen maar:
Met de Bijbel erbij
Zoek in de Bijbel Lukas 10 vers 25-37. Alle woorden van deze puzzel kun je daarin opzoeken! 
Ze staan in de volgorde, zoals je vanaf vers 25 leest.
Vul de woorden in figuur 1 in. Zet de letters van het gevonden woord precies in de hokjes! Het 
eerste woord heeft dus zes letters. 

1. Meester, wat … zal ik het eeuwige leven beërven?
2. Wat is in de … geschreven?
3. Gij zult den Heere uw God … uit geheel uw hart
4. Gij hebt recht …; doe dat en gij zult leven
5. En wie is mijn …?
6. Daartoe zware … gegeven hebbende, heengingen
7. En bij geval kwam een … priester dien weg af
8. En … ook een Leviet, als hij was bij die plaats
9. Maar een zeker …, reizende, kwam omtrent hem
10. En … tot hem gaande, verbond zijn wonden
11. En zeide tot …: Draag … voor hem
12. Die onder de … gevallen was?
13. En hij zeide: Die … aan hem gedaan heeft.

Heb je alle woorden gevonden en in de hokjes ingevuld? De letters op de kruisjes heb je niet 
nodig. De andere letters wel. Welke letter heb je bij nr. 32 ingevuld? Zet die letter dan ook in 
het tweede figuur bij nr. 32. Zo doe je met alle letters op de cijfers.
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Figuur 1 

1
x x 32 20 48 x

2
x 45 11

3
53 16 39 33 14 x 4 x 25 x

4
13 41 18 42 x x 44 x x 1

5
40 x 27 x x 22

6
x x 19 51 31 x

7
x 52 55 x 10

8
17 x x 35 38 x 54 x x

9
50 5 x x x 12 34 x 36 x

10
30 47

11
37 15 7 x x x 46

12
23 x x 6 26 3 29 x 9 x 56

13
x 28 x x 21 x x x 2 24 8 49 x 43

Figuur 2

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

Welke tekst staat hier? Je leest die tekst ook in Lukas 10 vers 25-37
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Nog een puzzel!

Zet in de goede volgorde!
Weet je het niet precies? Zoek het dan op in Lukas 10 vers 25-37. Als je begint bij vers 25 kun 
je de goede volgorde vast wel vinden!

1 Een Samaritaan kreeg wel medelijden met de man  n

2 De man zegt: “Gij zult den Heere uw God liefhebben!”  e

3 “Wie van de drie is de naaste?” vraagt Jezus  t

4 Jezus vertelt: “Iemand kreeg zware slagen”  m

5 Toen bracht hij de gewonde man naar de herberg  a

6 “Ga heen en doe gij desgelijks!”  ?

7 Een wetgeleerde vraagt: Wat moet ik doen? w

8 Een priester zag de gewonde man, maar hielp niet  ij

9 Voor alle kosten gaf hij de waard twee penningen  s

10 De Heere Jezus vraagt: “Wat staat er in de wet?”  i

11 Toen kwam er een Leviet. Die hielp ook niet  n

12 “Wie is mijn naaste dan?” vraagt de wetgeleerde  s

13 Hij verbond zijn wonden en zette hem op zijn beest  a

14 “Die barmhartigheid aan hem deed”, zegt de man  e

15 “Doe dat en gij zult leven”, zegt de Heere Jezus  i

Zet in het figuur hieronder in de bovenste rij de goede volgorde van de nummers. Schrijf de 
letter, die achter de zin staat, eronder. Wat lees je, als je klaar bent?

cijfers:

letters:
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Oplossingen 
Puzzel 1
   Lukas 10:
1. doende  - vers 25
2. wet   - vers 26
3. liefhebben  - vers 27
4. geantwoord - vers 28
5. naaste  - vers 29
6. slagen  - vers 30
7. zeker  - vers 31
8. desgelijks  - vers 32
9. Samaritaan - vers 33
10. hij   - vers 34
11. hem zorg  - vers 35
12. moordenaars - vers 36
13. barmhartigheid - vers 37

Tekst: 
Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Ga heen en doe gij desgelijks.

Puzzel 2:

7 Een wetgeleerde vraagt: Wat moet ik doen? w

10 De Heere Jezus vraagt: “Wat staat er in de wet?”  i

2 De man zegt: “Gij zult den Heere uw God liefhebben!”  e

15 “Doe dat en gij zult leven”, zegt de Heere Jezus  i

12 “Wie is mijn naaste dan?” vraagt de wetgeleerde  s

4 Jezus vertelt: “Iemand kreeg zware slagen”  m

8 Een priester zag de gewonde man, maar hielp niet  ij

11 Toen kwam er een Leviet. Die hielp ook niet   n

1 Een Samaritaan kreeg wel medelijden met de man   n

13 Hij verbond zijn wonden en zette hem op zijn beest  a

5 Toen bracht hij de gewonde man naar de herberg  a

9 Voor alle kosten gaf hij de waard twee penningen  s

3 Voor alle kosten gaf hij de waard twee penningen  t

14 “Die barmhartigheid aan hem deed”, zegt de man  e

6 “Ga heen en doe gij desgelijks!”     ?

cijfers: 7 10 2 15 12 4 8 11 1 13 5 9 3 14 6

letters: w i e i s m ij n n a a s t e ?
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Kleurplaat: De barmhartige Samaritaan 
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Werkje jongere kind: EHBO-koffertje
Verband met de vertelling:
De Samartiaan hielp de gewonde man. De kinderen maken een ‘EHBO’koffertje met 
spulletjes om iemand te helpen die verdrietig is of gevallen. Dit sluit aan bij hun 
belevingswereld.

Materiaal kroon:
•	 Hersluitbaar karton doosje (bijvoorbeeld theedoosje of roggebrooddoosje)
•	 Nivea creme miniblikje (of mini bodylotion/handcreme/ proefmonster oid)
•	 Wit en rood papier
•	 Stevige witte stroken van 2 cm. breed
•	 Nietmachine
•	 Mini mentosrolletje
•	 Pakje zakdoekjes
•	 Pleisters
•	 Kopy werkblad van les 4, werkblad 2c
•	 Schaar/lijm

Voorbereiding:
•	 Snij de stroken papier
•	 Verzamel tijdig lege doosjes
•	 Werkbladen kopiëren op wit papier.

Uitvoering:
•	 Scheur wit papier in snippers (niet te klein). Lijm één zijkant van het doosje in, en beplak 

die met het witte papier. Daarna een volgende kant inlijmen en beplakken enzv.
•	 Knip van rood papier een kruis en plak dit op het doosje.
•	 Maak van de stevige strook een handvat en niet het  aan het doosje vast. 
•	 Kleur de  plaatjes in en knip ze uit. Plak plaatje 1 op het pakje zakdoekjes, plaatje 2 op het 

blikje crème (‘zalf’). 
•	 Plaatje 3 om het rolletje mentos (‘troostsnoepje’) en doe alles in het doosje.
•	 Klaar is je EHBO koffertje!

Tip:
•	 Bestel het tekenboekje van de Samaritaan bij de Landelijke Werkgroep 

Jeugdevangelisatie!
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Voorbeeld: EHBO-koffertje

Werkje 4 jongere kind: EHBO-koffertje 
Verband met de vertelling: De Samartiaan hielp de gewonde man. De kinderen maken een 
‘EHBO’koffertje met spulletjes om iemand te helpen die verdrietig is of gevallen. Dit sluit aan bij 
hun belevingswereld. 
 
Materiaal: 
• Hersluitbaar karton doosje (bijvoorbeeld theedoosje of roggebrooddoosje) 
• Nivea creme miniblikje (of mini bodylotion/handcreme/ proefmonster oid) 
• Wit en rood papier 
• Stevige witte stroken van 2 cm. breed 
• nietmachine 
• Mini mentosrolletje 
• Pakje zakdoekjes 
• Pleisters 
• Kopy werkblad D 
• Schaar/lijm 
 
Voorbereiding: 
• Snij de stroken papier 
• Verzamel tijdig lege doosjes 
• Werkbladen kopiëren op wit papier. 

 
Uitvoering: 
• Scheur wit papier in snippers (niet te klein). Lijm één zijkant van het doosje in, en beplak die 

met het witte papier. Daarna een volgende kant inlijmen en beplakken enzv. 
• Knip van rood papier een kruis en plak dit op het doosje. 
• Maak van de stevige strook een handvat en niet het  aan het doosje vast.  
• Kleur de  plaatjes in en knip ze uit. Plak plaatje 1 op het pakje zakdoekjes, plaatje 2 op het 

blikje crème (‘zalf’).  
• Plaatje 3 om het rolletje mentos (‘troostsnoepje’) en doe alles in het doosje. 

Klaar is je EHBO koffertje! 
 

 
 

 
Tip: Bestel het tekenboekje van de Samaritaan bij de 
Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie! 
 
 

Werkje 4 jongere kind: EHBO-koffertje 
Verband met de vertelling: De Samartiaan hielp de gewonde man. De kinderen maken een 
‘EHBO’koffertje met spulletjes om iemand te helpen die verdrietig is of gevallen. Dit sluit aan bij 
hun belevingswereld. 
 
Materiaal: 
• Hersluitbaar karton doosje (bijvoorbeeld theedoosje of roggebrooddoosje) 
• Nivea creme miniblikje (of mini bodylotion/handcreme/ proefmonster oid) 
• Wit en rood papier 
• Stevige witte stroken van 2 cm. breed 
• nietmachine 
• Mini mentosrolletje 
• Pakje zakdoekjes 
• Pleisters 
• Kopy werkblad D 
• Schaar/lijm 
 
Voorbereiding: 
• Snij de stroken papier 
• Verzamel tijdig lege doosjes 
• Werkbladen kopiëren op wit papier. 

 
Uitvoering: 
• Scheur wit papier in snippers (niet te klein). Lijm één zijkant van het doosje in, en beplak die 

met het witte papier. Daarna een volgende kant inlijmen en beplakken enzv. 
• Knip van rood papier een kruis en plak dit op het doosje. 
• Maak van de stevige strook een handvat en niet het  aan het doosje vast.  
• Kleur de  plaatjes in en knip ze uit. Plak plaatje 1 op het pakje zakdoekjes, plaatje 2 op het 

blikje crème (‘zalf’).  
• Plaatje 3 om het rolletje mentos (‘troostsnoepje’) en doe alles in het doosje. 

Klaar is je EHBO koffertje! 
 

 
 

 
Tip: Bestel het tekenboekje van de Samaritaan bij de 
Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie! 
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Werkblad D  
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Werkje: Ezeltje
Verband met de vertelling:
Dit is het ezeltje van de barmhartige Samaritaan. In de mandjes zitten verbandmiddelen die 
je kunt gebruiken om je naaste te helpen.

Materiaal:
•	 Gekleurd A4-papier voor de ezel (grijs is meest gangbaar, maar een andere kleur kan ook 

mooi zijn bijv. lichtblauw);
•	 Gekleurd A4-papier (in een andere kleur) voor de bekleding van de bekertjes;
•	 Strook papier van ongeveer 45 cm lang en 1 cm breed (kun je ook in twee delen uit een 

A4-tje knippen en aan elkaar plakken), om de bekertjes bij elkaar te houden;
•	 Twee schuursponsjes van 8,5 bij 5,5 cm en 2,5 cm dik. (bijv. van de Wibra);
•	 4 strookjes karton van ongeveer 3 bij 15 cm, van bijv. een hagelslagpak;
•	 Twee plastic drinkbekertjes;
•	 Stiften;
•	 Schaar;
•	 Goede lijm (multicol schoollijm gaat goed, kinderlijm werkt niet op de sponsjes);
•	 Verbandmiddelen zoals pleisters, watjes.

Voorbereiding:
•	 Druk van les 4 de werkbladen 3c, 3d en 3e af op gekleurd papier (ezel en staart).
•	 Druk van les 4 werkblad 3f af op gekleurd papier (bekertjes).

Uitvoering:
•	 Knip de twee ezels en een staart uit (werkbladen 4a, 4b en 4c).
•	 Plak de stroken karton aan de binnenkant van de poten van de ezel, en knip het 

overtollige karton rond de poten weer weg. Zo zijn de poten stevig genoeg om op te staan.
•	 Knip 3 cm van één van de sponsjes af, zodat die ongeveer vierkant wordt. Trek de groene 

schuurkant van de sponsjes af (omdat die niet goed te lijmen is) en plak de sponsjes 
horizontaal naast elkaar aan de binnenkant van een ezel. Flink lijm gebruiken. Goed 
lijm doen op de andere kant van de sponsjes en de andere ezel erop plakken, precies 
evenwijdig aan de eerste ezel.

•	 Plak het rug/staart deel over de bovenkant van de sponsjes vast.
•	 Even laten drogen en de ezel rechtop zetten. 
•	 Knip de bekleding voor de bekertjes uit werkblad 4d en plak ze om de bekertjes. Trek met 

stift horizontale en verticale lijnen vlak naast elkaar over het papier rond de bekertjes, 
dan lijken het net rieten mandjes. Of versier ze op een andere manier.

•	 Zet de bekertjes naast elkaar. Plak de lange strook papier rond de bovenkant van de twee 
bekers, zodat de bekers aan elkaar verbonden worden. Laat daarbij zoveel ruimte tussen 
de bekertjes als de breedte van de rug van de ezel. 

•	 Je kunt de twee bekertjes/mandjes nu over de rug van de ezel hangen.
•	 Als je nog tijd over hebt kun je de pleisters versieren met stift.
•	 Doe het verbandmateriaal in de mandjes. Thuis kan er nog een schaartje bij en een flesje 

Betadine.
•	 Je ezeltje staat klaar als verbanddoos bij ongelukjes!
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Voorbeeld: Ezeltje
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Werkblad 4a 
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Werkblad 4b 
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Werkblad 4c 
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Werkblad 4d 



Les 5:
Zachéüs
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Les 5: Zachéüs
Thema
Zachéüs (een tollenaar) wil de Heere Jezus ontmoeten. De Heere Jezus zoekt hem op, want 
‘de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was’. 

Vindplaats
Lukas 19 : 1 - 10

Kerntekst
Lukas 19 : 9 en 10: ‘En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, 
nademaal ook deze een zoon Abrahams is.
Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.

Aantekeningen bij de tekst
vs. 1: ingekomen zijnde: in Jericho, een stad grenzend aan het Overjordaanse.
vs. 2: Zachéüs: een vergrieksing van de Hebreeuwse naam Zakkai, wat een afkorting is 
 van Zacharias.
 Een overste der tollenaren: Hij houdt toezicht op een aantal tollenaren en  
 controleert de inkomsten. Hij is een vertrouwensman van de Romeinen, de bezetters 
 van Israël, en als zodanig zeer gehaat.
 Tollenaren: zij innen voor de Romeinen de indirecte belastingen bij de  
 grenskantoren.
vs. 3: En zocht Jezus te zien wie Hij was: Hij wil graag persoonlijk met Jezus  
 kennismaken, maar ziet daartoe geen kans. Zijn enige hoop is dat Jezus  hem ziet.
 En kon niet vanwege de schare: Die hem niet doorlaat en hem het gezicht op 
 Jezus volledig beneemt.
vs. 4: klom hij op een wilde vijgeboom: Hij stelt zich vanwege zijn leeftijd en positie 
 bloot aan de bespotting van de hele menigte, maar dat deert hem niet. Zo’n kans om 
 Jezus te zien krijgt hij misschien nooit meer. Zijn hart gaat naar Jezus uit.
 Een wilde vijgeboom: een boom waarvan de takken laag bij de grond hangen.
 Hij zou door die weg voorbijgaan: Er is maar één hoofdweg.
vs. 5: Opwaarts ziende, zag Hij hem: Jezus weet dat Zachéüs in die boom zit. Hij  
 heeft hem allang ‘gezien’. Hij kent Zachéüs’ leven en zijn begeerte een ander leven 
 te leiden. Hij kent ons allen en weet wat in de mens is.
 Zachéüs: De goede Herder kent al Zijn schapen bij name.
 Ik moet heden in uw huis blijven: De Heere Jezus weet precies waar Hij  welkom is. 
 Niemand in Jericho nodigt Hem en Zijn discipelen uit voor het eten en voor de 
 overnachting. Eén man wil Hem dolgraag in huis halen, maar durft Hem niet te 
 vragen vanwege zijn zondige verleden en slechte naam. 
 Ik moet: niet ‘Ik wil’, maar ‘Ik moet’. De Heere Jezus vervult als de Zaligmaker de 
 raad van God. Zalig worden is geen kwestie van kans hebben om zalig te worden, 
 maar van een zalig moeten worden. 
 Heden: De door God bepaalde dag van de bekering van Zachéüs.
 In uw huis blijven: De Heilige Geest woont en werkt al in Zachéüs’ hart. Jezus 

komt persoonlijk bij Zachéüs in huis om het verlossende Woord tot hem te spreken. 
Zachéüs gelooft Zijn Woord, dat er voor een zondaar zoals hij, vergeving is. Dat hij 
zijn oude, verzondigde leven achter zich mag laten.

vs. 6: Ontving Hem met blijdschap: zijn hartenwens gaat in vervulling.
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vs. 7: allen (…) murmureerden: in plaats dat zij blij zijn dat Jezus Zich het lot van deze 
zondaar aantrekt, spreken ze er schande van. Dat komt omdat zij hun eigen zondige 
en verdorven hart niet kennen en daarom Jezus zelf niet nodig hebben. Dan denken 
we dat we beter zijn dan een openbare zondaar of een werelds mens.

 Hij is tot een zondige man ingegaan: Ze begrijpen niets van het Evangelie, dat de 
Heere Jezus juist is gekomen om zondaren te behouden in de weg van geloof en 
bekering. Ze weten ook niet dat Zachéüs veranderd is en graag van zijn zonden 
verlost wil worden. 

vs. 8:  En Zachéüs stond: vastbesloten staat hij op en verzekert hij de Heere Jezus dat hij 
 anders zal gaan leven. Jezus heeft hem verlost van zijn geldgierigheid.
 Heere: hij spreekt Jezus eerbiedig aan als de Messias.
 De helft van mijn goederen geef ik de armen: Hoewel hij rijk is, heeft hij al die jaren 
 niet aan de armen gedacht. Hij wil dit verzuim in één keer goedmaken. De helft van 
 het vermogen is een geweldige gift. Wie (van zijn beschuldigers) doet hem dat na? 
 We moeten wel bedenken dat het alleen zin heeft als we het uit liefde tot de armen 
 doen. Al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde (…) en 
 had de liefde  niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven.
 En inden ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb: als dat zo is, zal ik  het 
 teruggeven. Het is misschien wel eens voorgekomen. Ik zal het onderzoeken. Uit 
 deze woorden blijkt dat Zachéüs een eerlijke tollenaar is geweest. 
 Vierdubbel: met 300 procent schadevergoeding. Zoveel schadevergoeding 

is niet nodig, maar Zachéüs voelt het wel zo. De Wet schrijft in dit geval 20 procent 
schadevergoeding voor. Zachéüs wil uit eigen beweging 300 procent vergoeding geven 
bovenop het ontvreemde bedrag dat hij teruggeeft. Dit kan hij alleen zeggen als hij er 
zeker van is dat zulk bedrog weinig is voorgekomen, anders houdt hij niets over.

 Er is sprake van oprechte bekering als we al datgene waar we op  oneerlijke wijze 
aan gekomen zijn, niet gebruiken om er goed mee te doen, maar teruggeven aan de 
wettige eigenaar. Oprecht berouw maakt de zonden zoveel mogelijk goed. Oneerlijk 
verkregen geld kan niet eerlijk gebruikt worden. Zwart geld wordt niet wit in de 
collectezak.

vs. 9: Heden is dezen huize zaligheid geschied: omdat deze man tot inkeer is gekomen.
 Dezen huize: zijn vrouw en kinderen delen in de genade aan hem  bewezen. Er gaat 
 een gezegende invloed uit van een bekeerde vader of moeder of kind op een gezin.
 Nademaal ook deze een zoon van Abraham is: een tollenaar werd door de  

Joden uit de synagoge gebannen en als een heiden beschouwd. De Heere  
Jezus herinnert hen eraan dat Zachéüs desondanks een zoon van Abraham is en 
blijft. Maar wat veel meer is: Zachéüs is niet alleen een vleselijke zoon van Abraham 
zoals zij, maar nu is hij door zijn geloof en bekering ook een geestelijke zoon van 
Abraham geworden.

vs. 10: de Zoon des mensen: zie les 3 onder ‘verband met de belijdenisgeschriften’. 
 is gekomen: uit de hemel naar de aarde.
 Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was: dit zegt de Heere Jezus ter 

verdediging van de beschuldigingen die men tegen Hem uit. Hij zet Zijn goede Naam 
niet op het spel door bij Zachéüs naar binnen te gaan, maar Hij doet die Naam juist 
alle eer aan. 

Verband met de belijdenisgeschriften
Het begin van de bekering
Zachéüs heeft zoveel goeds over de Heere Jezus gehoord. Vooral dat Hij als enige Rabbi 
tollenaren en andere openbare zondaren opzoekt om hen te behouden. Wat zou hij graag 
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met Jezus in contact komen! De Heere Jezus weet wat er in het hart van Zachéüs omgaat 
en vervult zijn wens. Van de ene op de andere dag wordt Zachéüs bekeerd doordat de Heere 
Jezus in zijn leven komt. Hij bewijst het ook meteen door zijn geloften, dat hij van gezindheid 
veranderd is. De Heere Jezus bevestigt dat het oprecht gemeend is wat Zachéüs zegt. Zo dan, 
indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is 
alles nieuw geworden.

Geloof en bekering
Deze geschiedenis wil ons leren dat wij nooit tevergeefs de Heere Jezus zoeken. Als wij in 
ernst de Heere Jezus willen leren kennen als onze persoonlijke Zaligmaker, zal de Heere 
Jezus op Zijn tijd Zich aan ons openbaren. Evenals Zachéüs heeft ervaren, mogen we weten 
dat Hij ons ziet, hoort en roept. Hij is een gewillige Zaligmaker. Ons zondige leven vormt 
voor Hem geen enkel beletsel. Hij is juist gekomen om ons daarvan te verlossen. Laten we 
daarom, door genade, gehoor geven aan Zijn roepstem in het Evangelie, laten we ons in 
het gebed tot Hem wenden. Zodat we door Zijn genade en kracht ons oude leven voorgoed 
vaarwel zeggen. Toon mij uw geloof uit uw werken…

De Zaligmaker
De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat is 
de kern van het Evangelie. Alle mensen zijn door de zondeval verloren. Zij staan allen op 
het punt om voor eeuwig verloren te gaan. De Heere Jezus komt verlorenen redden van 
het eeuwig verderf. Hij maakt hen weer voor eeuwig gelukkig. Als de Heere Jezus ons redt, 
ontdekt Hij ons eerst aan onze verlorenheid. Wij moeten onze verlorenheid recht en grondig 
(HC vr 117) leren kennen en dat we een Redder nodig hebben. De Heere Jezus wil die Redder 
zijn. Tot Hem mogen we vluchten voor ons eeuwig behoud. Het christelijke leven bestaat 
er verder in dat de Heere Jezus ons steeds dieper ontdekt aan onze verlorenheid, opdat we 
meer en meer in Christus alleen leren roemen.

Zaligheid (NGB art 23) 
Tot de zaligheid behoort alles wat de Heere Jezus voor Zijn kinderen heeft verworven. 
Daarvan is de vergeving van zonden het allerbelangrijkste. De Heere Jezus verlost ook van 
alle gevolgen van de zonden en van de boze. Hij geeft het eeuwige leven in de hemel.

Vertelsuggesties
Algemeen:
Hoe maak jij het weer goed als je iets verkeerd gedaan hebt? Dat is een centrale vraag in 
deze vertelling. Zachéüs maakt het weer goed met iedereen die hij verkeerd behandeld heeft. 
In het leven van Zachéüs zijn het vruchten van de dankbaarheid. Het komt voort uit het geloof.

Vertelschets:
1. In Jericho woont een zekere Zachéüs, een rijke oppertollenaar.
2. Op een dag hoort hij dat de bekende Jezus in de stad is.
3. Hij begeert vurig Jezus te ontmoeten, na wat hij van Hem gehoord heeft.
4. Omdat hij nogal klein is, probeert hij door de schare heen te dringen.
5. Als dit niet lukt, klimt hij in een boom om maar wat van Jezus te zien.
6. De Heere Jezus ziet en roept hem en gaat met Zachéüs mee naar huis.
7. Iedereen spreekt er schande van wat Jezus doet.
8. De Heere Jezus onderwijst Zachéüs thuis in de weg der zaligheid.
9. Zachéüs gelooft in Hem als de Messias.
10. Hij wil in één keer zijn zondige, oude leven weer goed maken.
11. De Zaligmaker spreekt Zachéüs zalig.
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Voor 4-8 jarigen:
Gesprekje voeren over dingen die je verkeerd kunt doen ten opzichte van andere jongens en 
meisjes. Als het goed is, krijg je daar spijt van. Hoe ga je het dan weer goedmaken? Vandaag 
luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel over iemand die ook verkeerde dingen gedaan 
had, hij had geld afgepakt van mensen. Nadat Zachéüs met de Heere Jezus heeft gepraat, wil 
hij het weer goed maken, luister maar ….

Voor 8-12 jarigen:
Zie hierboven.
Omdat de Heere Jezus in het leven gekomen is van Zachéüs wil hij uit dankbaarheid het ook 
goed maken met de mensen om hem heen. Dat hebben de mensen zeker gemerkt. Maak jij 
het ook altijd goed met anderen omdat de Heere Jezus dat wil?

Voor +12 jarigen:
Zie hierboven.
Als aanvulling kun je met oudere tieners meer nadenken over het feit dat de omstanders 
Zachéüs tegenhielden om Jezus te zien. Wat heeft ons dat te zeggen? Kunnen wij anderen 
ook in de weg staan om tot Jezus te gaan?

Om met de kinderen te lezen
Matthéüs 18 : 11 – 14; de Heere Jezus is gekomen om zalig te maken dat verloren is.
Lukas 19 : 1 – 10; het Bijbelgedeelte over Zachéüs.

Liederen
Psalm 30 : 1
Psalm 68 : 10
Psalm 130 : 2
Themalied

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
Houd een bijbelstudie over deze geschiedenis en bespreek met elkaar de volgende punten:
•	 Op welke manier past deze vertelling in het thema: Jij en de ander; jij en de ANDER?
•	 In de kerntekst staat dat de Heere Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat 

verloren is. Wat heeft dat voor betekenis voor ons en de kinderen aan wie wij vertellen?
•	 In vers drie staat dat Zachéüs geen plaatsje kon bemachtigen langs de weg. Hij kon niet 

vanwege de schare. Hoe kunnen wij anderen / kinderen in de weg staan om tot de Heere 
Jezus te gaan? (betrek daar eventueel ook vers 7 bij)

•	 Welke vruchten van het geloof zijn terug te vinden in het leven van Zachéüs?
•	 Bespreek met elkaar wat de kern is van je vertelling aan buiten-kerkelijke kinderen.

Verwerking +12
De Bijbel er bij:
Zoek deze geschiedenis op in je Bijbel in Lukas 19 ver 1 - 10 en probeer de volgende vragen 
te beantwoorden.
1. Wat was Zachéüs van beroep? (vers 2)
2. In welke plaats woonde hij? (vers 1)
3. Waarom kon hij Jezus niet zien (vers 3)?
4. In welke boom klimt Zachéüs? (vers 4)
5. Als de Heere Jezus met Zachéüs meegaat naar huis beginnen de andere mensen te 

mopperen, waarom? (vers 7)
6. Hoe gaat Zachéüs het weer goed maken met de andere mensen? (vers 8)
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Zeg het maar:
1. In dit verhaal gaat het over Zachéüs. Hij was een tollenaar. Zij stopten vaak teveel geld in 

hun eigen zak. Hoe ga jij met geld om?
2. Zachéüs wil de Heere Jezus graag (beter) leren kennen. Hoe is dat bij jou? Vind jij dat ook 

belangrijk?
3. Als de Heere Jezus met Zachéüs meegaat wil hij vervolgens het ook goed maken met 

anderen. Doe jij dat ook? Waarom maak je het goed?

Puzzelen maar:
Met de Bijbel erbij

Puzzel 1
Alle woorden staan in Lukas 10 vers 1 tot en met 10. In elke tekst kun je een woord vinden. 
Vul de woorden in en zet de nummers van alle zinnen in de goede volgorde:

Nr Tekst

1 Opwaarts … (4) zag Hij hem

2 Deze was een … (1) der tollenaars

3 Hij … (2) zich en kwam af

4 Heden is dezen huize … (2) geschied

5 Omdat hij … (2) van persoon was

6 Om te zoeken en zalig te maken dat … (3)was

7 Klom hij op een … (3) vijgeboom

8 Zie, de helft van mijn … (3), Heere, geef ik

9 En … (5) ingekomen zijn, ging Hij door Jericho

10 Hij is … (1) een zondig mens ingegaan

Nr Nummers in de goede volgorde Letter Lukas 19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Heb je alle woorden gevonden en de nummers van de zinnen in de goede volgorde gezet?
Neem dan nu van alle woorden de letter die tussen haakjes aangegeven staat.
(3) betekent: de derde letter.
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De letters staan door elkaar. Probeer ze in de goede volgorde te zetten. Welk woord staat er?

Het woord is:

Puzzel 2
De woorden in dit kruiswoordpuzzel staan allemaal in Lukas 19 vers 1 tot en met 10.  

9 10 12

1 11 7

6 14 13

2  

5

3

15

4

8

Horizontaal (van links naar rechts)
1. Met name geheten …   (vers 2)
2. Zocht Jezus te … (vers 3) 
3. Was een … der tollenaars  (vers 2)
4. Deze huize … geschied (vers 9)
5. Tot een zondig … ingegaan (vers 7)
6. Op een wilden … (vers 4)
7. Heden in uw huis … (vers 5)
8. Te zoeken en … te maken (vers 10)

Verticaal (van boven naar beneden)
2. Een … Abrahams (vers 9)
5. De Zoon des … is gekomen (vers 10)
9 Kon niet vanwege de …  (vers 3)
10. In uw … blijven (vers 5)
11. En … Hem met blijdschap (vers 6)
12. Omdat hij klein van … was (vers 3)
13. En ontving Hem met … (vers 6)
14. Dat … ik vierdubbel weder (vers 8)
15. Opwaarts ziende … Hij hem (vers 5)

Heb je alle woorden gevonden en ingevuld?
Welke naam lees je in de lichtgrijze hokjes? (De letters staan door elkaar!)
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Oplossingen 

Puzzel 1

Nr Tekst

1 Opwaarts ziende (4) zag Hij hem

2 Deze was een overste (1) der tollenaars

3 Hij haastte (2) zich en kwam af

4 Heden is dezen huize zaligheid (2) geschied

5 Omdat hij klein (2) van persoon was

6 Om te zoeken en zalig te maken dat verloren (3) was

7 Klom hij op een wilden (3) vijgeboom

8 Zie, de helft van mijn goederen (3), Heere, geef ik

9 En Jezus (5) ingekomen zijn, ging Hij door Jericho

10 Hij is tot (1) een zondig mens ingegaan

Het woord op de letters is: tollenaars

Puzzel 2 

Horizontaal (van links naar rechts)
1. Zachéüs   (vers 2)
2. zien  (vers 3) 
3. overste  (vers 2)
4. zaligheid (vers 9)
5. mens (vers 7)
6. vijgeboom (vers 4)
7. blijven (vers 5)
8. zalig  (vers 10)

Verticaal (van boven naar beneden)
2. zoon  (vers 9)
5. mensen (vers 10)
9. schare (vers 3)
10. huis (vers 5)
11. ontving (vers 6)
12. persoon (vers 3)
13. blijdschap (vers 6)
14. geef (vers 8)
15. zag  (vers 5)

De naam in de lichtgrijze hokjes: Zachéüs
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Kleurplaat: Zachéüs
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Werkje jongere kind: Boom met Zacheus
Verband met de vertelling:
Zacheus klom in de boom om Jezus te zien. En kwam eruit toen Jezus hem riep. In dit werkje 
kan ‘Zacheus’ in en uit de boom dmv een touwtje. Jonge kinderen onthouden zo het verhaal 
en ze vinden de ‘techniek’ in dit werkje erg leuk...

Materiaal:
•	 Keukenrol
•	 Bruin papier A4
•	 ‘Punt’ uit  een eierdoos 
•	 Werkblad boom van les 5 werkblad 2d en 2e(spiegelbeeld!)
•	 Groen waskrijt
•	 Satéprikker
•	 Wijnkurk
•	 Dopje (bijvoorbeeld van een melkpak)
•	 Lapje stof
•	 2 oogjes 
•	 Krijt/viltstiften
•	 Plakband, sterke lijm, schaar
•	 Transparant draad (bijvoorbeeld nylon draad om sieraden te maken)

Voorbereiding:
•	 Druk de werkbladen  af en verzamel bijtijds alle materialen zoals keukenrollen, 

wijnkurken, eierdoos en dopjes.
•	 De kinderen hebben vooral hulp nodig bij het draadje vastmaken aan de wijnkurk en de 

sateprikker. Verder kunnen ze het waarschijnlijk zelfstandig.

Uitvoering:
•	 Kleur met het wasco krijtje de bladerkronen door het krijtje plat te leggen en stevig te 

wrijven over het papier, op deze manier kun je snel een oppervlak in kleuren. Het wordt 
extra mooi door licht- en donkergroen na elkaar te gebruiken... Geef op dezelfde manier 
het bruine papier een groene ‘boomuitstraling’.  
(NB: het kan ook eenvoudig zonder wasco. Kopieër dan  de bladerkronen op stevig groen 
papier.)

•	 Plak het bruine papier om de keukenrol, dit is de stam.
•	 Knip een punt uit een eierdoos en zet de keukenrol hierop, zodat hij blijft staan.
•	 Prik de satéprikker dwars door de keukenrol heen, ongeveer 1 cm van de bovenkant.
•	 Knip de bladerkronen uit. Plak een bladerkroon aan de achterkant op de stam. Zorg dat 

er genoeg ‘blad’ over de satéprikker valt, zodat ‘Zacheus’ straks verstopt zit.
•	 Neem van het transparante draad en knip een stuk af dat twee keer zo lang is als de 

afstand van de kurk op de grond tot de sateprikker + 10 cm extra. 
•	 Schuif een kraal klem op het stokje. Knoop dan het draad -precies in het midden van het 

draad- aan de sateprikker vast, en schuif weer een kraal klem op het stokje, zodat de 
knoop tussen twee kralen zit met een centimeter er tussen zie foto 2. 

•	 Plak de uiteinden van de draad aan weerskanten van de wijnkurk vast met plakband, 
maak aan de onderkant een stevige knoop! Zie foto 1.  

•	 Zodat de wijnkurk vlak naast de keukenrol staat op tafel en het draad goed stevig om de 
satéprikker is geknoopt. Maar zorg dat het draadje een beetje slap hangt en dat het pas 
strak getrokken wordt als er aan de satéprikker wordt gedraaid. 
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•	 Wanneer nu aan het andere uiteinde van de satéprikker gedraaid wordt, gaat de kurk 
omhoog. (Als dit niet gebeurd zit waarschijnlijk het draadje te los en moet het strakker 
geknoopt. Desnoods met een klein stukje plakband vastgezet.) 

•	 Dit is het lastigste klusje. Het kan ook al van te voren voorbereid worden. 
Maak dan de satéprikker met kralen, draad en kurk klaar. Zie foto 3. Prik 
met een andere prikker de gaatjes in de stam en schuif de kant-en-klare 
satéprikker er vanaf de andere kan in. 

•	 Wanneer alles ‘werkt’ kan de wijnkurk verder versierd worden, dit wordt ‘Zacheus’. Plak 
de oogjes erop en teken een neus en een mond. Een klein lapje stof als kleren (plak dit 
met sterke lijm over het plakband heen, zadat dit netjes is afgewerkt) en een dopje als 
hoofddeksel. Zacheus kan in en uit de boom!



Les 5: Zachéüs •   werkblad 2c - voorbeeld

Voorbeeld: Boom met Zacheus

Werkje 5 jongere kind: boom met Zacheus 
Verband met de vertelling: Zacheus klom in de boom om Jezus te zien. En kwam eruit toen Jezus 
hem riep. In dit werkje kan ‘Zacheus’ in en uit de boom dmv een touwtje. Jonge kinderen 
onthouden zo het verhaal en ze vinden de ‘techniek’ in dit werkje erg leuk... 
 
Materiaal: 
• Keukenrol 
• Bruin papier A4 
• ‘punt’ uit  een eierdoos  
• werkblad boom E1 + E2 (spiegelbeeld!) 
• groen waskrijt 
• Satéprikker 
• Wijnkurk 
• Dopje (bijvoorbeeld van een melkpak) 
• Lapje stof 
• 2 oogjes  
• Krijt/viltstiften 
• Plakband, sterke lijm, schaar 
• transparant draad (bijvoorbeeld nylon draad  

om sieraden te maken) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorbereiding: 
• Druk de werkbladen  af en verzamel bijtijds alle materialen zoals keukenrollen, wijnkurken, 

eierdoos en dopjes. 
• De kinderen hebben vooral hulp nodig bij het draadje vastmaken aan de wijnkurk en de 

sateprikker. Verder kunnen ze het waarschijnlijk zelfstandig. 
 
Uitvoering: 
• Kleur met het wasco krijtje de bladerkronen door het 

krijtje plat te leggen en stevig te wrijven over het papier, 
op deze manier kun je snel een oppervlak in kleuren. Het 
wordt extra mooi door licht- en donkergroen na elkaar 
te gebruiken... Geef op dezelfde manier het bruine 
papier een groene ‘boomuitstraling’.  
(NB: het kan ook eenvoudig zonder wasco. Kopieër dan 

 de bladerkronen op stevig groen papier.) 
• Plak het bruine papier om de keukenrol, dit is de stam. 

Foto 1 –  stevige knoop onder de kurk. 

Werkje 5 jongere kind: boom met Zacheus 
Verband met de vertelling: Zacheus klom in de boom om Jezus te zien. En kwam eruit toen Jezus 
hem riep. In dit werkje kan ‘Zacheus’ in en uit de boom dmv een touwtje. Jonge kinderen 
onthouden zo het verhaal en ze vinden de ‘techniek’ in dit werkje erg leuk... 
 
Materiaal: 
• Keukenrol 
• Bruin papier A4 
• ‘punt’ uit  een eierdoos  
• werkblad boom E1 + E2 (spiegelbeeld!) 
• groen waskrijt 
• Satéprikker 
• Wijnkurk 
• Dopje (bijvoorbeeld van een melkpak) 
• Lapje stof 
• 2 oogjes  
• Krijt/viltstiften 
• Plakband, sterke lijm, schaar 
• transparant draad (bijvoorbeeld nylon draad  

om sieraden te maken) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorbereiding: 
• Druk de werkbladen  af en verzamel bijtijds alle materialen zoals keukenrollen, wijnkurken, 

eierdoos en dopjes. 
• De kinderen hebben vooral hulp nodig bij het draadje vastmaken aan de wijnkurk en de 

sateprikker. Verder kunnen ze het waarschijnlijk zelfstandig. 
 
Uitvoering: 
• Kleur met het wasco krijtje de bladerkronen door het 

krijtje plat te leggen en stevig te wrijven over het papier, 
op deze manier kun je snel een oppervlak in kleuren. Het 
wordt extra mooi door licht- en donkergroen na elkaar 
te gebruiken... Geef op dezelfde manier het bruine 
papier een groene ‘boomuitstraling’.  
(NB: het kan ook eenvoudig zonder wasco. Kopieër dan 

 de bladerkronen op stevig groen papier.) 
• Plak het bruine papier om de keukenrol, dit is de stam. 

Foto 1 –  stevige knoop onder de kurk. 

Werkje 5 jongere kind: boom met Zacheus 
Verband met de vertelling: Zacheus klom in de boom om Jezus te zien. En kwam eruit toen Jezus 
hem riep. In dit werkje kan ‘Zacheus’ in en uit de boom dmv een touwtje. Jonge kinderen 
onthouden zo het verhaal en ze vinden de ‘techniek’ in dit werkje erg leuk... 
 
Materiaal: 
• Keukenrol 
• Bruin papier A4 
• ‘punt’ uit  een eierdoos  
• werkblad boom E1 + E2 (spiegelbeeld!) 
• groen waskrijt 
• Satéprikker 
• Wijnkurk 
• Dopje (bijvoorbeeld van een melkpak) 
• Lapje stof 
• 2 oogjes  
• Krijt/viltstiften 
• Plakband, sterke lijm, schaar 
• transparant draad (bijvoorbeeld nylon draad  

om sieraden te maken) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorbereiding: 
• Druk de werkbladen  af en verzamel bijtijds alle materialen zoals keukenrollen, wijnkurken, 

eierdoos en dopjes. 
• De kinderen hebben vooral hulp nodig bij het draadje vastmaken aan de wijnkurk en de 

sateprikker. Verder kunnen ze het waarschijnlijk zelfstandig. 
 
Uitvoering: 
• Kleur met het wasco krijtje de bladerkronen door het 

krijtje plat te leggen en stevig te wrijven over het papier, 
op deze manier kun je snel een oppervlak in kleuren. Het 
wordt extra mooi door licht- en donkergroen na elkaar 
te gebruiken... Geef op dezelfde manier het bruine 
papier een groene ‘boomuitstraling’.  
(NB: het kan ook eenvoudig zonder wasco. Kopieër dan 

 de bladerkronen op stevig groen papier.) 
• Plak het bruine papier om de keukenrol, dit is de stam. 

Foto 1 –  stevige knoop onder de kurk. 

Foto 2 

Foto 3 

• Knip een punt uit een eierdoos en zet de keukenrol hierop, zodat hij blijft staan. 
• Prik de satéprikker dwars door de keukenrol heen, ongeveer 1 cm van de bovenkant. 
• Knip de bladerkronen uit. Plak een bladerkroon aan de achterkant op de stam. Zorg dat er 

genoeg ‘blad’ over de satéprikker valt, zodat 
‘Zacheus’ straks verstopt zit. 

• Neem van het transparante draad en knip een 
stuk af dat twee keer zo lang is als de afstand 
van de kurk op de grond tot de sateprikker + 
10 cm extra.  

• Schuif een kraal klem op het stokje. Knoop 
dan het draad -precies in het midden van het 
draad- aan de sateprikker vast, en schuif weer 
een kraal klem op het stokje, zodat de knoop 
tussen twee kralen zit met een centimeter er 
tussen zie foto 2.  

• Plak de uiteinden van de draad aan 
weerskanten van de wijnkurk vast met 
plakband, maak aan de onderkant een stevige 
knoop! Zie foto 1.   

• Zodat de wijnkurk vlak naast de keukenrol 
staat op tafel en het draad goed stevig om de 
satéprikker is geknoopt. Maar zorg dat het 
draadje een beetje slap hangt en dat het pas 
strak getrokken wordt als er aan de 
satéprikker wordt gedraaid.  

• Wanneer nu aan het andere uiteinde van de 
satéprikker gedraaid wordt, gaat de kurk omhoog. (Als dit niet gebeurd zit waarschijnlijk het 
draadje te los en moet het strakker geknoopt. Desnoods met een klein stukje plakband 
vastgezet.) 

⇒⇒⇒⇒ Dit is het lastigste klusje. Het kan ook al van te voren voorbereid worden. Maak dan de 
satéprikker met kralen, draad en kurk klaar. Zie foto 3. Prik met een andere prikker de gaatjes 
in de stam en schuif de kant-en-klare satéprikker er vanaf de andere kan in.  
 
• Wanneer alles ‘werkt’ kan de wijnkurk verder versierd worden, dit wordt ‘Zacheus’. Plak de 

oogjes erop en teken een neus en een mond. Een klein lapje stof als kleren (plak dit met 
sterke lijm over het plakband heen, zadat dit netjes is afgewerkt) en een dopje als 
hoofddeksel. Zacheus kan in en uit de boom! 
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Draad zit aan weerskanten 
met plakband vast, en aan de 
onderkant stevig geknoopt 
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Werkblad E 1 boom Zacheus – 1 x printen per kind op stevig papier 120 gram 

 
 
 
 
 
 
 
Tip: Wanneer er een bijbeltekst geleerd wordt, kan die nog op het 
blaadje geschreven worden en op de boom geplakt. 

Les 5: Zachéüs •  werkblad 2d 

Boom Zacheus – 1 x printen per kind op stevig papier 120 gram



Werkblad E 2 boom Zacheus – 1 x printen per kind op stevig papier 120 gram 
 Boom Zacheus – 1 x printen per kind op stevig papier 120 gram

Les 5: Zachéüs •   werkblad 2e



Werkje: Portemonnee
Verband met de vertelling:
Zacheüs werd een volgeling van de Heere Jezus. Dat bleek in alle dingen in zijn leven, ook in 
zijn andere manier van omgaan met zijn geld.

Materiaal:
•	 Een stuk karton van A4-formaat;
•	 Wegwerptafelkleed, effen kleur (verkrijgbaar bij bijv. Action);
•	 Siertape (gekleurd plakband met hartjes, streepjes, bloemetjes, bijv. bij Action);
•	 Nietmachine;
•	 Schaar;
•	 Klittenband (verkrijgbaar bijv. bij Xenos);
•	 Stickertjes, glitterstiften of ander versiermateriaal.

Voorbereiding:
•	 Druk van les 5 de werkbladen 3c en 3d één keer af en knip de modellen voor de 

portemonnee uit.
•	 Neem ze voor elk kind over op het stuk karton, dit is de mal.
•	 Leg de mallen op een stuk tafelzeil en teken de omtrek op het zeil.

Uitvoering:
•	 Knip de portemonnee-modellen uit het tafelzeil.
•	 Vouw de verticale linker- en rechterrand van deel 1 op de binnenste vouwlijn naar binnen.
•	 Vouw daarna de verticale linker- en rechter rand op de buitenste vouwlijn weer naar 

buiten.
•	 Er ontstaat nu een verticale, naar binnen vallende plooi aan beide zijden (afb. 1). 
•	 Leg deel 2 op de geplooide deel 1, en niet deel 2 aan de verticale zijden aan de randen van 

deel 1 vast, let op dat je niet de plooien mee vastniet, maar alleen de randen.
•	 Plak tape om de buitenste randen van de plooien (afb. 2). 
•	 Vouw het portemonneetje op de horizontale vouwlijn naar boven, en de klep op de 

horizontale vouwlijn naar beneden (afb. 3). 
•	 Niet dan de binnenste plooi die aan de zijkant ontstaan is vast. Zo ontstaan er twee 

vakken in de portemonnee (afb. 4).
•	 Niet het klittenband vast aan de binnenkant van de klep en aan de voorkant van de 

portemonnee (afb. 5).
•	 Plak de rand van de klep ook af met tape.
•	 Versier de portemonnee met stickertjes, glitterstift e.d.

Les 5: Zachéüs •  werkblad 3a - uitleg 

18 

 

Werkje 5: Portemonnee 
Verband met de vertelling: Zacheüs werd een volgeling van de Heere Jezus. Dat bleek in alle dingen 
in zijn leven, ook in zijn andere manier van omgaan met zijn geld. 
 
Materiaal: 
 een stuk karton van A4-formaat; 
 wegwerptafelkleed, effen kleur (verkrijgbaar bij 

bijv. Action); 
 siertape (gekleurd plakband met hartjes, 

streepjes, bloemetjes, bijv. bij Action); 
 nietmachine; 
 schaar; 
 klittenband (verkrijgbaar bijv. bij Xenos); 
 stickertjes, glitterstiften of ander 

versiermateriaal. 
 
Voorbereiding: 
 Druk werkbladen 5a en 5b één keer af en knip de modellen voor de portemonnee uit. 
 Neem ze voor elk kind over op het stuk karton, dit is de mal. 
 Leg de mallen op een stuk tafelzeil en teken de omtrek op het zeil. 

 
Uitvoering: 
 Knip de portemonnee-

modellen uit het tafelzeil. 
 Vouw de verticale linker- en 

rechterrand van deel 1 op 
de binnenste vouwlijn naar 
binnen. 

 Vouw daarna de verticale 
linker- en rechter rand op 
de buitenste vouwlijn weer 
naar buiten. 

 Er ontstaat nu een verticale, 
naar binnen vallende plooi 
aan beide zijden (afb. 1).  

 Leg deel 2 op de geplooide 
deel 1, en niet deel 2 aan de verticale zijden aan de randen van deel 1 vast, let op dat je niet de 
plooien mee vastniet, maar alleen de randen. 

 Plak tape om de buitenste randen van de plooien (afb. 2).  
 Vouw het portemonneetje op de horizontale vouwlijn naar boven, en de klep op de 

horizontale vouwlijn naar beneden (afb. 3).  
 Niet dan de binnenste plooi die aan de zijkant ontstaan is vast. Zo ontstaan er twee vakken in 

de portemonnee (afb. 4). 
 Niet het klittenband vast aan de binnenkant van de klep en aan de voorkant van de 

portemonnee (afb. 5). 
 Plak de rand van de klep ook af met tape. 
 Versier de portemonnee met stickertjes, glitterstift e.d. 

18 

 

Werkje 5: Portemonnee 
Verband met de vertelling: Zacheüs werd een volgeling van de Heere Jezus. Dat bleek in alle dingen 
in zijn leven, ook in zijn andere manier van omgaan met zijn geld. 
 
Materiaal: 
 een stuk karton van A4-formaat; 
 wegwerptafelkleed, effen kleur (verkrijgbaar bij 

bijv. Action); 
 siertape (gekleurd plakband met hartjes, 

streepjes, bloemetjes, bijv. bij Action); 
 nietmachine; 
 schaar; 
 klittenband (verkrijgbaar bijv. bij Xenos); 
 stickertjes, glitterstiften of ander 

versiermateriaal. 
 
Voorbereiding: 
 Druk werkbladen 5a en 5b één keer af en knip de modellen voor de portemonnee uit. 
 Neem ze voor elk kind over op het stuk karton, dit is de mal. 
 Leg de mallen op een stuk tafelzeil en teken de omtrek op het zeil. 

 
Uitvoering: 
 Knip de portemonnee-

modellen uit het tafelzeil. 
 Vouw de verticale linker- en 

rechterrand van deel 1 op 
de binnenste vouwlijn naar 
binnen. 

 Vouw daarna de verticale 
linker- en rechter rand op 
de buitenste vouwlijn weer 
naar buiten. 

 Er ontstaat nu een verticale, 
naar binnen vallende plooi 
aan beide zijden (afb. 1).  

 Leg deel 2 op de geplooide 
deel 1, en niet deel 2 aan de verticale zijden aan de randen van deel 1 vast, let op dat je niet de 
plooien mee vastniet, maar alleen de randen. 

 Plak tape om de buitenste randen van de plooien (afb. 2).  
 Vouw het portemonneetje op de horizontale vouwlijn naar boven, en de klep op de 

horizontale vouwlijn naar beneden (afb. 3).  
 Niet dan de binnenste plooi die aan de zijkant ontstaan is vast. Zo ontstaan er twee vakken in 

de portemonnee (afb. 4). 
 Niet het klittenband vast aan de binnenkant van de klep en aan de voorkant van de 

portemonnee (afb. 5). 
 Plak de rand van de klep ook af met tape. 
 Versier de portemonnee met stickertjes, glitterstift e.d. 



Les 5: Zachéüs •   werkblad 3b - voorbeeld

Voorbeeld: Boom met Zacheus



Les 5: Zachéüs •  werkblad 3c  

19 

 

Werkblad 5a 



Les 5: Zachéüs •   werkblad 3d
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Werkblad 5b 



Thema
Benodigdheden

Jij en de ander!



Themalied: Thema Jij en de ANDER  • blad 1

Themalied: Iemand naast je in je leven



Naamkaartjes: Thema Jij en de ANDER • blad 1
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Inhoud:
5 lessen over het thema:
‘Jij en de ANDER’
Themalied + bladmuziek 
Naamkaartjes

De lessen bevatten  
onder meer:
•	 Verwerking
•	 Puzzel
•	 Kleurplaat
•	 Knutselwerkje
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