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Waar ben je veilig? 
(Lessenserie 2008) dit hoeft niet opgenomen te worden , komt op 

het kaft.  
 
 
Voorwoord 
 
Als thema van de lessen is gekozen: Waar ben je veilig? 
 
Het thema ‘veiligheid’ speelt in onze tijd een heel belangrijke rol. Waar zijn we nog 
veilig? Op straat, in huis, in de winkel, in de kerk, enzovoorts. Terroristische 
dreigingen op grote en kleine schaal zijn aan de orde van de dag. Ruzies eindigen 
vaak in moorden en brengen eveneens veel onveiligheid en angst met zich mee. 
Voor kinderen is in veel thuissituaties veiligheid ver te zoeken. Ruziënde ouders, 
ruziënde kinderen brengen bij veel kinderen een vorm van onveiligheid met zich mee. 
Dit zou kunnen worden aangevuld met seksueel misbruik. Er zijn kinderen, die al op 
jonge leeftijd een trauma hebben opgelopen vanwege een verregaand reëel gevoel 
van onveiligheid. Ze dragen het hun leven lang mee.  
Aan dit maatschappelijk probleem moet uiteraard veel worden gedaan. Daar mag de 
maatschappij niet aan voorbij gaan. Wanneer echter Gods heilzame geboden niet in 
acht genomen worden, moet gevreesd worden dat het dweilen met de kraan open is. 
Bovenstaand stukje zou volgens mij ook weggelaten kunnen worden. Beslis er zelf 
over 
Vanuit bovenstaande maatschappelijke gegevens kwam bij de werkgroep dit thema 
in beeld. Natuurlijk hebben we maatschappelijk voor veiligheid te zorgen, ook binnen 
de gezinnen Wat een voorrecht als je mag opgroeien in een veilig gezin, in een 
veilige straat, in een veilige wijk, enzovoorts. 
Toch is daarmee niet alles gezegd. Want we zijn alle dagen in gevaar! Zonder God 
dreigt het eeuwige verderf. Daar hebben we zelf voor gekozen. Een leven zonder 
God, zonder Jezus is onveilig. Alleen door wedergeboorte, als een wonder Gods, 
komt een veilig leven en een veilige haven in beeld. Dat kan alleen door Hem, Die 
gezegd heeft: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”.  
Die veiligheid staat centraal bij de lessen: 
Les 1. Veilig in onveilige situaties: in de ark is Noach veilig;  
Les 2. Met de Heere wordt het volk Israël veilig uit Egypte geleid 
Les 3. In de storm zijn de discipelen veilig, want Jezus is aan boord 
Les 4. Met de Heere kunnen de apostelen de gevangenis in  
Les 5. Met de Heere kan Johannes op Patmos verblijven. 
 
Als ons evangelisatiewerk zo gezegend mag worden dat jongeren bij de Heere de 
blijvende veiligheid gaan zoeken, is voor ons het doel bereikt. De Heere krijgt dan de 
eer en buitenkerkelijke kinderen de veiligheid. 
 
Gods Zegen bij het kinderevangelisatiewerk! 
 
Namens de commissie, 
 
N.J. Teerds 
P.S. Achter de lessen kunnen de vindplaatsen in de Bijbel nog gezet worden. 



WAAR BEN JE VEILIG? 
 
 
 
Vertelling 1: NOACHS OPROEP 
 
 
Thema 
1. Gods geduld 
2. Veilig door Gods trouwe zorg 
 
Vindplaats 
Genesis 6, 7, 8 en 9:1 t/m17 
  
Kerntekst 
Gen. 6:8  Vond genade in de ogen van de Heere 
Gen. 7:5  Noach deed naar al wat de Heere hem geboden had 
Gen. 9:9  Ik, zie, Ik richt Mijn verbond op met u en met uw zaad na u 
 
(Kies de tekst waar je in de vertelling de nadruk op legt) 
 
Aantekeningen bij de tekst 
 
Genesis 6: 
vs. 2 Gods zonen: de nakomelingen van Seth.   
 De dochteren van de mensen: de nakomelingen van Kaïn.  
  Seths nakomelingen, de kinderen Gods, vermengen zich met Kaïns 

nakomelingen met het gevolg dat zij de Heere steeds minder gaan 
dienen en eren.  

vs. 3 Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens: Hiermee geeft 
de Heere aan, dat Hij niet altijd zal blijven waarschuwen. Het leven van 
de mensen zal op deze aarde een einde hebben.  

vs. 5 Het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos 
was: Elke gedachte die opkwam, wanneer dan ook, was boos en niet 
goed.  

vs. 6 en 7 Het berouwde de Heere: God kent geen berouw, maar hiermee wordt 
tot uitdrukking gebracht, dat zoals de mensen leefden (en leven!) niet te 
verenigen is met een heilige God. Mens en dier zullen dan ook 
meegenomen worden in de straf op de zonde. 

vs. 8 en 9 Noach vond genade in de ogen van de Heere: Hier wordt duidelijk dat 
God in Noach heeft gewerkt en hij daardoor doen kan wat goed en 
rechtvaardig is in de ogen van de Heere. 

 Noach wandelde met God: Noach leefde naar Gods geboden. Hij kende 
Hem; hij betrouwde met een volkomen hart op Hem. Noach leefde dicht 
bij God in denken, doen en laten  

vs. 11 en 12  De aarde: De mensen die leefden op de aarde 
vs. 15          De genoemde maten van de ark: 150 m lang, 25 m breed en 15 m 

hoog.  
vs. 18   met u zal ik Mijn verbond oprichten: God verzekert Noach dat Hij zijn 

gezin zal behouden en verzorgen.  



vs. 22 Noach deed naar al wat God bevolen had: Ondanks bespotting en 
waarschijnlijk tegenwerking voldeed Noach geheel aan Gods gebod. Hij 
geloofde God onvoorwaardelijk en gehoorzaamde 

 
Genesis 7 
vs. 2 en 3 Van alle rein vee, enz: Gods trouw en grootheid laat hier zien dat Hij 

ook de macht heeft om de beesten te laten gehoorzamen. Ze komen 
allen, precies zoveel als God wilde. 

vs. 11 in het zeshonderdste levensjaar: 1656 na de schepping 
vs. 16 De Heere sloot achter hem toe: God verzekert zo Zelf de ark. De deur 

zit echt goed dicht. De genadetijd voor de andere mensen is voorbij. 
vs. 17 En die vloed was veertig dagen: Veertig dagen kwam er van zowel uit 

de hemel als vanuit de aarde water, totdat alles bedekt was 
vs. 24 honderd en vijftig dagen: vanaf dat het begon te regenen. 
 
Genesis 8: 
vs. 1  God gedacht aan Noach en aan al het gedierte: God houdt zich aan Zijn 

woord. Hij maakt opnieuw een begin met mens en dier.  
vs. 4 berg Ararat: In Noord-Mesopothamië . De hoogste top is ruim 5000 m 
vs. 7   Raaf: een aaseter - deze vogel zal als eerste iets te eten kunnen  

  vinden. 
vs. 8  duif: een zaadeter - voor deze vogel is het nog onmogelijk om eten te 

vinden.  
vs. 14  Was de aarde opgedroogd: na een jaar en tien dagen was de aarde 

weer droog en hard geworden. 
vs. 20 offerde brandofferen: Noach dankt God door middel van een offer. Hij  

erkent God als de Schepper en de Bewaarder van hem, zijn gezin en 
uiteindelijk ook de aarde. 

vs. 21 en 22 Ik zal: God belooft hier dat Hij de wereld zal laten bestaan tot aan het 
laatste oordeel. Dit terwijl de gedachten van de mensen niet veranderd 
zijn; deze zijn nog steeds boos en slecht. Toch belooft God opnieuw dat 
de seizoenen zullen blijven bestaan. 

 
Genesis 9 
vs. 1  God zegende: God hernieuwt de zegen. Van die zegen is alles 

afhankelijk. 
vs. 2 Uw vrees en verschrikking: God maakt dat de mens het dier schrik 

aanjaagt. Dit opdat de mens niet door de wilde beesten verslonden zal 
worden. 

vs. 3 Al wat levend is zij u tot spijze: Voor de zondvloed mocht de mens 
alleen plantaardig voedsel eten 

vs. 4 Het vlees met zijn ziel zult gij niet eten: De Heere verbiedt hiermee het 
eten van rauw en bloederig vlees. Waarschijnlijk wil de Heere hiermee 
voorkomen dat wij ons bezighouden met magische praktijken waarbij 
men denkt dat men bijzondere levenskrachten (de ziel) verkrijgt als men 
bloed drinkt.  

vs. 6 Wie des mensen bloed vergiet: De Heere bevestigt hier nog een keer 
dat de mens naar Zijn beeld gemaakt is en dat God opnieuw de mens 
opdraagt om zorg voor elkaar te hebben. 



vs. 9 Maar Ik, zie, Ik: Hiermee onderstreept de Heere dat dit verbond door 
Hem gesloten wordt. Door Hem naar de mensen toe. God Zelf die 
getrouw en machtig is om Zijn verbond na te komen. 

vs. 12  Dit is het teken:God weet dat wij mensen maar een klein geloof hebben. 
Daarom geeft Hij naast Zijn woord ook nog een teken (de regenboog), 
dat nog steeds als een trouw verbond aan de hemel staat. God doet 
wat Hij belooft. 

 
Verband met de belijdenisgeschriften 
 
Vleselijke natuur (D. L. hoofdstuk 3 en 4, artikel 3): 
Alle mensen worden in zonden ontvangen en als kinderen des toorns geboren, 
onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot alle kwaad, dood in zonden en 
slaven van de zonde. Zij willen noch kunnen tot God niet wederkeren noch door hun 
verdorven natuur verbeteren, noch zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, 
zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest. 
Die natuur wordt in de Schrift “vlees“ genoemd 
 
Genade (D.L. hoofdstuk 3 en 4, artikel 15): 
Noach vindt genade bij God 
Deze genade is God aan niemand schuldig; want wat zou Hij schuldig zijn degenen 
die Hem niet eerst geven kan, opdat het hem vergolden worde? Ja, wat zou God 
dien schuldig zijn, die van zichzelven niet anders heeft dan zonden en leugen? 
Diegene dan, die deze genade ontvangt, die is Gode alleen daarvoor eeuwige 
dankbaarheid schuldig, en dankt Hem ook daarvoor; diegene, die deze genade niet 
ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen gans niet, en behaagt zichzelf in het 
zijne; of zorgeloos zijnde, roemt hij ijdel, dat hij heeft wat hij niet heeft. 
 
Schuld (D.L. hoofdstuk 1,artikel 1 en H.C. vraag en antwoord 13 en 14): 
Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en de vloek en de eeuwige dood 
zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan indien Hij het 
ganse menselijk geslacht in de zonde en de vervloeking had willen laten en om de 
zonde zou verdoemen. 
 
Middelaar (H.C. vraag en antwoord 15 en 18): 
Christus is de Ark Die God bereid heeft en in Wie we alleen behouden worden tegen  
de toekomende toorn. Als wij niet in Christus gevonden worden zijn we voor eeuwig 
verloren. 
God sluit de deur achter hem. Als de Heere ons tot Christus brengt, verzekert Hij ons 
van onze zaligheid in Hem. We kunnen ons zelf geen moment bewaren, maar 
Christus bewaart ons. 
Wat moeten wij dan voor een Middelaar en Verlosser zoeken? 
Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en 
rechtvaardig mens is?  
 
Oudheidkundige aantekeningen 
 
Reine en onreine dieren: 
De reine dieren zijn de kloofhoevige zoogdieren die zaad eten en herkauwen. Ook de 
gevinde en geschubde vissen zijn reine dieren. 



Voorbeelden van reine dieren: rund, schaap, geit, hert, das en sprinkhaan 
Onreine dieren zijn: de overige zoogdieren en vissen, ook de roofvogels en vele 
kleine dieren. 
Voorbeelden van onreine dieren: kameel, arend, havik, varken 
De reine dieren mocht men offeren en eten, maar de onreine niet 
 
Altaar: 
Het altaar is een verhoging van aarde en stenen. 
 
Vertelsuggesties 
 
Algemeen 
Bedenk vooraf waarop je de nadruk in je vertelling wil leggen. Er zijn diverse 
mogelijkheden. Hieronder staan er twee genoemd. 
1. Je kunt de nadruk leggen op Gods geduld. Hoe lang heeft Hij Noach laten 

prediken. Hoe zichtbaar was de ark als prediking. 
2. De veiligheid die Noach en zijn gezin ervaren vanwege Gods trouw, die 

onuitsprekelijk groot is. Noach is veilig in Gods plan. Over Gods niet te 
doorgronden wijze waarop Hij deze aarde bestuurt, kunnen we alleen maar 
verwonderd zijn. Noach is veilig, omdat God betrouwbaar is. Hij kon en mocht dat 
geloven waardoor hij trouw doorging met het werken aan de ark. Noach en zijn 
gezin waren veilig in de ark, toen het noodweer werd en God de ganse aarde 
verdelgde. God bevestigt elke keer weer Zijn verbond. Hierin kan Gods teken van 
het verbond ook behandeld worden. 

 
Verlies je niet in de hoeveelheid stof. Het is fijner en zinvoller om een thema uit te 
werken en de rest er omheen niet al te gedetailleerd te vertellen.  
Veel kinderen zullen een video/ tv-serie gezien hebben over de ark. Er is ook veel 
speelgoed op de markt, dat betrekking heeft op de ark en al die beesten. Het is goed 
om te benadrukken dat dit verhaal echt waar gebeurd is en dat God zo machtig, 
groot en genadig is.  
De kinderen zullen allemaal weten dat er ook nu nog overstromingen zijn. Bereid je 
voor op vragen rond dit thema. 
 
Thema: 
Veilig bij God omdat God trouw is! 
In deze vertelling zien we Gods trouw ten opzichte van Noach maar ook van de hele 
mensheid. Noach roept, terwijl hij aan het werk is, de andere mensen op om zich te 
bekeren van hun goddeloosheid. Hij had Gods opdracht goed begrepen en deed wat 
de Heere van hem had gevraagd. Hij was gehoorzaam aan de Heere.  
Noach weet ook dat allen die in de ark zullen komen, behouden worden Dat heeft 
God beloofd en wat Hij belooft, zal Hij ook doen.  
Degene die in de ark zullen komen, zijn veilig. Als de ark klaar is, zorgt God ervoor 
dat Noach en zijn gezin aan boord komen. Daarbij zorgt God ook dat van alle dieren 
er twee of zeven in de ark komen.  
De Heere is ook trouw naar de andere schepselen toe. Hij zorgt ook voor de dieren.  
Als dan de deur gesloten wordt, is Gods geduld met de andere mensen op en komt 
er ontzettend veel water. Water uit de aarde en water uit de hemel. Na verloop van 
tijd is de aarde geheel bedekt met water.  



Noach en zijn gezin mogen de ark weer uit als de aarde droog geworden is .Noach 
dankt de Heere dat Hij zo goed voor hen heeft gezorgd. Dan belooft de Heere aan 
Noach en aan ons allemaal dat dit nooit meer zo zal gebeuren. Als bewijs geeft Hij 
de regenboog. De boog die wij altijd nog kunnen zien als de zon schijnt en het 
regent.  
 
Vertelschets 
1. De zonde neemt steeds meer toe (het is onveilig op deze aarde). 
2. God zegt het oordeel aan. 
3. Noach vindt genade in de ogen van God (trouw). 
4. Noach krijgt de opdracht om de ark te bouwen. 
5. God sluit een verbond met hem (trouw). 
6. Noach bouwt de ark en predikt aan de mensen dat zij nog zalig kunnen worden. 

(nog wordt aan hen de veiligheid aangeboden). 
7. De ark is klaar. 
8. Nog een keer de laatste oproep om in de ark te komen (trouw). 
9. Noach gaat met zijn gezin de ark in (daar is het veilig). 
10. Alle dieren komen in de ark. 
11. God doet de deur Zelf dicht (wie in de ark is, is veilig). 
12. Het regent 40 dagen en 40 nachten. 
13. Alle mensen en dieren die niet in de ark zijn sterven. 
14. De ark drijft al die tijd, maar God denkt wel aan hen (trouw). 
15. Het water gaat zakken; de ark loopt vast op de berg Ararat. 
16. Noach laat een raaf en daarna drie keer een duif uitgaan. 
17. De aarde is droog.  
18. Noach en zijn gezin mogen uit de ark. 
19. Noach offert de Heere een dankoffer voor Zijn trouw. 
20. De Heere belooft dat er nooit meer zo’n wereldramp zal komen. 
21. Deze belofte wordt onderstreept met het teken (de regenboog) van Gods trouw. 
 
Voor 4-8 jarigen 
Wie heeft er weleens zo’n mooie boog met kleuren in de wolken gezien? Hoe heet 
die boog? Weten jullie wat die boog betekent? Niet, luister dan! Noach was een man 
die heel veel van God hield. Hij wilde graag dat de mensen om hem heen ook van de 
Heere gingen houden. Maar dat deden ze niet. Noach werd daar verdrietig van. Niet 
alleen Noach werd daar verdrietig van, maar de Heere werd daar nog veel 
verdrietiger van. Hij had zo goed voor de mensen gezorgd en nu wilde niemand dan 
alleen Noach meer naar Hem luisteren. De Heere werd er ook boos om. Hij zei: “Ik 
stop met deze wereld. Als niemand naar Mij wil luisteren dan wil Ik ook niet meer 
naar hen luisteren. Alleen Noach luistert, van hem houd Ik wel. Hij mag blijven leven. 
Ik ga hem een taak geven en misschien luisteren de anderen mensen nog wel naar 
hem”.  
Vervolgens kun je de taak die Noach kreeg, uitleggen. Je kunt hen dan wijzen op hoe 
onveilig het was buiten de ark en hoe veilig het wel niet was in de ark. De ark was zo 
veilig omdat God Zelf mee ging. Je kunt zo voortborduren tot aan de regenboog. 
Maak de vertelling niet te lang en denk aan hun voorstellingsvermogen bij het stukje 
wanneer al de mensen en kinderen verdrinken. Sta daar met schroom en soberheid 
bij stil. Wijs meer op Gods trouw en ontferming, die vandaag aan de dag ook nog te 
verkrijgen is bij een rechtvaardig, maar ook een barmhartig God.  
Vertel hen dat je, wanneer je God mag kennen, altijd veilig zult zijn, waar je ook bent. 



 
Voor 8-12 jarigen 
In de inleiding zou je stil kunnen staan bij: Waar bouw je een schip? Op een 
scheepswerf, bij water enz. In de bijbel staan soms wonderlijke, maar echt gebeurde 
verhalen. Vandaag horen jullie een verhaal dat wel heel wonderlijk is, maar toch de 
waarheid is.  
Vandaar uit kun je starten met de opdracht die Noach krijgt. Probeer in het verhaal uit 
te leggen wat de andere mensen moesten doen om toch in de ark te komen. Anders 
gezegd: Verwerk het kernbegrip bekering in je verhaal. Laat door het verhaal heen 
zien dat het hun eigen schuld was dat dit vreselijke gebeurde. Dat God hun een weg 
ter ontkoming aanwees, een weg waar men veilig was, waar zij konden ontkomen 
aan de straf, maar dat zij dat zelf niet wilden of geloofden. Vertel vervolgens de 
geschiedenis. Maak de vertelling niet te lang. 
Het zou kunnen dat deze jongeren al komen met vragen over de huidige 
overstromingen en over de rechtvaardigheid Gods. Probeer hier een eerlijk en 
duidelijk antwoord op te geven. Leg ook uit dat God zo groot en machtig is dat wij 
Hem niet altijd begrijpen, maar dat Hij ook heilig en rechtvaardig is en dat Hij ons hart 
helemaal wil hebben; niet een klein beetje, maar helemaal. God heeft recht op ons 
en als wij niet luisteren, zal Hij ook eens aan ons vragen wat wij gedaan hebben met 
Zijn oproep tot bekering. Wanneer wij Hem echter toebehoren, zal Hij ook voor ons 
zorgen en zijn wij voor altijd veilig. In dit leven - hoe het ook gaan zal -, maar bovenal 
in het eeuwige leven (Gods trouw, zelfs als wij ontrouw zijn). 
  
Voor +12 jarigen 
Met +12 jarigen zou je een korte bijbelstudie kunnen doen naar aanleiding van 
Genesis 8 en 9. Vooraf zul je de geschiedenis (de voorgaande hoofdstukken) kort 
moeten vertellen. 
De volgende begrippen zullen uitgelegd moeten worden: genade, offer, geloven, 
geduld en gehoorzamen. Bij al deze begrippen is het goed om een praktisch 
voorbeeld te gebruiken.  
Genade: iets krijgen wat je niet verdient.  
Offeren: iets inleveren wat je zelf graag wilt houden, maar dat je aan die ander geeft, 
omdat je van hem/haar houdt of omdat je weet dat de ander dat nodig heeft. 
Geloven: ook al zie je iets niet, dan toch geloven omdat een ander het zegt. In deze 
situatie omdat God het zegt.  
Na de bijbelstudie kun je terugvragen wat Noach nu geloofde, waarom hij 
gehoorzaamde en wat Gods trouw was en is. Ook kun je vragen waar je nu veilig 
bent in deze wereld. Ben je veilig als je alles zelf mag beslissen? Ben je veilig aIs je 
doet wat je zelf wil? Of ben je pas veilig, als je steeds weer vraagt: “Heere, wat wilt 
Gij dat ik doen zal?” 
Wat houdt die veiligheid dan in? Veilig zijn is: in Hem geborgen zijn. 
Daarna kun je dit doortrekken naar hun eigen situatie en wat deze geschiedenis hun 
vandaag nog te zeggen heeft.  
 
Om met de kinderen te lezen  
Maak een keuze uit onderstaande hoofdstukken: 
Genesis 6:1 t/m 7 
Genesis 7: 1 t/m10 
Genesis 8: 1 t/m19 of 16 t/m 22 
Genesis 9: 1 t/m 7 



 
Liederen 
Ps. 2:7 Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer 
Ps. 17:4 Maak Uwe weldaân wonderbaar  
Ps. 33:7 De grote Schepper aller dingen 
Ps. 33:8 ’t Is God, aan tijd noch plaats verbonden 
Ps. 33:9 Het briesend paard moet eind’lijk sneven 
Ps. 33:10 Zijn machtig’ arm beschermt de vromen 
Ps. 93:2 Gij hebt Uw troon van eeuwigheid gegrond 
Ps. 93:3 Maar, HEER’, Gij zijt veel sterker, dan ‘t geweld 
Ps. 93:4 Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan 
Ps. 111:5 ’t Is trouw, al wat Hij ooit beval 
 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 
 
- Houd een bijbelstudie over deze vertelling. Het liefst met elkaar, maar dit kan ook 

alleen.  
- De kernbegrippen zijn: trouw, bekering, gehoorzaamheid. Hoe ga je daar zelf mee 

om? Wat betekenen deze begrippen in je eigen leven? 
- De Heere spreekt direct tot Noach. Hoe zit dat bij ons? Wat heeft deze 

geschiedenis jou, de clubmedewerkers, onze kerkelijke gemeente te zeggen? 
- Probeer met elkaar de moeilijke woorden te vereenvoudigen. In je vertelling kun je 

dan teruggrijpen op de eigengemaakte definities 
- Maak in je stille tijd ruimte voor het kinderwerk en vraag om Gods Geest bij het 

vertellen, om Zijn leiding om de kinderen te bereiken. Dit lijkt een open deur maar 
het is van zo’n groot belang dat het toch wel genoemd mag worden . 
 

Verwerking +12 
 
De Bijbel erbij    
1. Wat moest Noach doen? 
2. Waarom moest hij dat doen? 
3. Hoe groot moest de ark worden? 
4. Wie kwamen er uiteindelijk in de ark? 
5. Hoe zorgde God voor de dieren? 
6. Wat gebeurde er met al die anderen mensen? 
7. Op welke berg kwam de ark terecht? 
8. Hoe liet Noach blijken dat hij dankbaar was, omdat hij mocht blijven leven? 
9. Hoe liet God weten dat Hij nooit meer de aarde zo in zijn geheel zou vernietigen? 
 
Zeg het maar: 
1. Op wie was God boos? 
2. Wie vond genade in Gods ogen?  
3. Ben jij veilig zoals je nu leeft? 
4. Nog een keer zal de aarde veranderen. Weet jij wanneer? 
5. Wat denk je, zou jij dan in de ark zijn of hoor je bij de mensen die buitenstaan? 
6. Hoe kan jij in de ark komen? 

 
 



WAAR BEN JE VEILIG? 
 
 
 

Vertelling 2: UITTOCHT UIT EGYPTE 
 
 
Thema 
1. Veilig achter het bloed 
2. De wolk- en vuurkolom, veilige Gids op de reis 
 
Vindplaats 
Exodus 12:1 t/m 13 en 22, 23 en 26 t/m 40, Exodus 13:21 en 22 
  
Kerntekst 
Exodus 12:13: Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan 
 
Aantekeningen bij de tekst 
 
Exodus 12:1-13 
vs. 3  naar de huizen der vaderen: de families worden naar hun vader genoemd. 
vs. 5 volkomen: zonder enig gebrek. 
vs. 6   in bewaring hebben: afzonderen. 
 tussen twee avonden: vanaf het moment dat de zon over haar hoogste punt 

heen is en weer gaat dalen (de eerste avond) tot aan haar ondergang (de 
tweede avond). 

vs. 8 ongezuurd: ongegist. Er is geen tijd voor het laten gisten, het brood moet met 
haast gebakken worden. 

 bittere saus: ter herinnering aan de bittere verdrukking en tot afschrik om niet 
naar die tijd terug te verlangen.  

vs. 9 gezoden: gekookt. 
 zijn hoofd met zijn schenkelen en zijn ingewand: helemaal.  
vs.10 Gij zult daarvan ook niet laten overblijven: dit heilig eten mag niet als gewoon 

voedsel gegeten worden. Ook mag er geen bijgelovig gebruik van worden 
gemaakt.           

vs.11 uw lenden zullen opgeschort zijn: reisvaardig zijn. 
 Pascha: betekent ‘voorbijgang’. God gaat aan de huizen van Zijn volk voorbij 

als Hij het bloed ziet aan de posten van de deur. 
vs.12 in deze nacht: de Heere heeft het dus de dag ervoor gezegd. 
 Ik zal gericht oefenen aan al de goden der Egyptenaren: laten zien dat ze niet 

bestaan. 
vs. 13 dat bloed zal ulieden tot een teken zijn: om aan Mijn beloften te gedenken tot 

versterking van uw geloof. 
vs. 22 hysop: een kruid met lange stengels, die uitlopen in drie tot vijf steeltjes, met 

kleine, donzige blaadjes. Praktisch geschikt als kwast. 
 bekken: kom of schaal. 
 niemand zal uitgaan: ze mogen zich niet vermengen met de Egyptenaren, 

maar moeten schuilen achter het bloed, dat alleen bescherming biedt. 
vs. 23 om de Egyptenaren te slaan: om hen te doden. 
 de verderver: de daarvoor aangestelde engel. 



vs. 27 een paasoffer: het lam dat God en Zijn volk verzoent. 
vs. 31 toen riep hij Mozes en Aäron in de nacht: niet dat de farao hen persoonlijk 

ontbiedt, maar hij laat hen door zijn hovelingen aanzeggen en dwingen te 
vertrekken. 

 maakt u op: de farao maakt geen enkel voorbehoud meer. Hij durfde zich niet 
langer te verzetten. 

vs. 32 gelijk gijlieden gesproken hebt: de farao denkt nog steeds alleen maar aan het 
bewuste feest in de woestijn, hij verwacht hen daarna terug. 

 zegent mij ook: bid dan voor mij, dat de Heere mij weldoet. 
vs. 33 wij zijn allen dood: ten dode gedoemd, als we hier blijven. 
vs. 36 zij beroofden de Egyptenaren: zo bevreesd zijn de Egyptenaren voor hun 

leven en gebrand op hun vertrek. Maar de hoofdoorzaak is de 
onweerstaanbare hemelse aandrang. Het is een soort compensatie voor de 
onrechtvaardige onderdrukking. 

vs. 37 omtrent zeshonderd duizend te voet: de mannen. Vrouwen en kinderen zijn 
niet meegerekend. 

vs. 38 veel vermengd volk: van verschillende afkomst. 
vs. 39 tering: eten voor onderweg. 
 
Exodus 13:21 en 22 
vs. 21 een wolkkolom: die hen overschaduwt en bescherming geeft tegen de hitte 

van de zonnestralen. 
 een vuurkolom: die hen beschermt tegen de koude van de nacht en leidt door 

het nachtelijk duister. 
  
Verband met de belijdenisgeschriften 
 
Sacrament (NGB. art 34 en H.C. vraag en antwoord 74): 
Egypte is een beeld van het diensthuis van de zonde en de farao van de 
heerschappij van de duivel. Door het sacrament van de doop, dat in de plaats van de 
besnijdenis gekomen is, worden wij volgens art. 34 in de Kerke Gods ontvangen en 
van alle andere volken  en vreemde religiën afgezonderd, om geheellijk Hem 
toegeëigend te zijn, zijn merk- en veldteken dragende.  
  
Pascha (NGB art 35): 
Het Pascha is een eeuwigdurende inzetting. Dat wil zeggen tot Christus’ komst, Die 
de vervulling en het einde van de wet is. Dan wordt het Pascha voleindigd en 
verkrijgt het pas echt zijn geldigheid. Het Heilig Avondmaal is in de plaats gekomen 
van het Pascha.  
Het wezen van het verbond is hetzelfde gebleven, de vorm is veranderd.  
 
Christus: 
Christus is de betekenis van het Pascha: 
- Hij is het ware Paaslam (1 Kor. 5:7) 
- Het is in Hem vervuld dat geen been van het lam mag gebroken worden; Zijn 

kracht is ongebroken gebleven (Joh. 19:33 en 36) 
- Alleen het bloed van het lam of het offer van Christus maakt onderscheid tussen 

Egyptenaren en Israëlieten, tussen ongelovigen en gelovigen. (1 Joh. 1:7) 
- Alleen door Zijn dierbaar bloed, dat is Zijn lijden en sterven, worden zondaren met 

God verzoend (Joh. 1:29) 



 
Verharding:  
De Heere verhardt het hart van farao. Dat wordt vele keren gezegd, opdat we ons 
niet zouden verwonderen over de ongelovigheid van de mens, ook in onze tijd. God 
zorgt Zelf voor de verheerlijking van Zijn rechtvaardigheid. 
(Rom. 10:16 en Joh. 12:37 en 38) 
 
Oudheidkundige aantekeningen 
 
Pascha: 
Het Pascha is door de Heere ingesteld ter herdenking van het feit, dat Hij in de nacht 
van de uittocht de eerstgeborenen van de Israëlieten heeft gespaard. We moeten 
onderscheid maken tussen de viering van het Pascha aan de vooravond van de 
uittocht en de jaarlijks terugkerende viering. Bij de herdenking ontbreken het 
bloedstrijken en het reisvaardig zijn. Zie ook Leviticus 23 
 
Omgorden van de lenden: 
Bij het omgorden van de lenden wordt het opperkleed, een grote vierkante doek die 
op de onderkleding wordt gedragen, wat over de gordel omhooggetrokken, zodat 
men ongehinderd kan lopen. 
 
Vreemdelingschap: 
Het volk Israël heeft 430 jaar in Egypte gewoond. Daar is de vreemdelingschap in 
Kanaän van de aartsvaders bij inbegrepen: 215 jaar in Kanaän en 215 jaar in Egypte. 
 
Rameses: 
Rameses is de eigenlijke woonplaats van het volk Israël, dat over een groot deel van 
Egypte verspreid is. Zij ontmoetten elkaar waarschijnlijk in Sukkoth en vervolgden 
samen hun reis. 
 
Vertelsuggesties 
 
Algemeen 
Er is een brochure kernbegrippen te bestellen bij Jannie van Sluijs-Rosendaal, email: 
j.rosendaal@kliksafe.nl. Deze zou van dienst kunnen zijn bij de voorbereiding van de 
vertellingen. Hoe leg ik de kernwoorden uit? 
 
Thema 
In deze vertelling kan het thema: “Waar ben je veilig?” op een bijzondere manier 
uitgediept worden door het voorbeeld van het Israëlietische huis te nemen. In het 
huis was veiligheid en vrede, buiten het huis heerste de dood en de ellende. De 
reden hiervan was: het bloed. Wanneer Ik het bloed zie, het teken van de dood van 
de Zondeloze, zal ik ulieden voorbijgaan. God is voldaan door de verzoening van 
Christus. In de vertelling moet doorklinken dat ook wij gered moeten worden uit het 
slavenhuis van de zonde en dat dit alleen kan door het verzoenend bloed van 
Christus. HijZelf gaf deze weg ter ontkoming. In Hem is veiligheid en vrede voor het 
hart te verkrijgen. De eerste negen plagen dienden vooral om te schrikken en tot 
berouw te komen, de tiende plaag was er één van enkel oordeel. 
Israël werd niet van het oordeel uitgesloten, ze werden er wel op voorbereid door 
middel van de instelling van het Pascha.  



 
Vertelschets 
1. Mozes kondigt de tiende plaag aan. 
2. Mozes licht het volk in over het te houden Pascha. 
3. Het volk bereidt en eet het Pascha. 
4. De Heere doodt de eerstgeborenen van de Egyptenaren. 
5. De farao en zijn volk smeken de Israëlieten te vertrekken. 
6. Het volk vertrekt, beladen met buit. Velen gaan mee. 
7. Ze hebben 430 jaar in Egypte gewoond. 
8. God leidt Zijn volk door de wolk- en vuurkolom. 
 
Voor 4-8 jarigen 
Vind je het fijn om jarig te zijn? “Natuurlijk!” zeg je, “want dan krijg ik cadeautjes!” 
Waar denk je eigenlijk aan als je jarig bent? Nou, dat het net zoveel jaar geleden is, 
dat je geboren werd als dat je nu oud bent. Je vergeet je verjaardag natuurlijk niet, zo 
mochten de Israëlieten de nacht van de uittocht uit Egypte ook nooit vergeten. In die 
bijzondere nacht ging er een verderfengel door het land en waar geen bloed van het 
geslachte lam op de deurposten te zien was, ging hij naar binnen en doodde de 
oudste zoon. Ook het eerstgeboren dier in de stallen, op de straten en in de velden 
werd gedood. Mozes had vier dagen eerder al verteld, dat dit ging gebeuren. Hij had 
het bevel van God om alles klaar te maken voor de reis doorgegeven.  
Het lam is uitgezocht en apart gezet, de hele familie is bij de slachting van het lam. 
Het bloed wordt met hysopbladeren aan de deurposten gestreken. De verderfengel 
mag daar niet binnenkomen, de dood is daar al geweest. In dat huis zijn allen veilig 
achter het bloed van het lam, de staande viering van het Pascha, niemand maakt 
lawaai of gaat naar bed. Het vertreksein, de opstelling van de groep, de geschenken 
van de Egyptenaren. Door God uitgeleid, uit Egypte, op weg naar het beloofde land. 
Ze trekken onder Gods leiding, dat is te zien in de vuur- en wolkkolom.   
 
Voor 8-12 jarigen 
De lijn in de vertelling is dezelfde als voor de 4-8 jarigen. Bij deze kinderen kan 
uitgebreider op de viering en betekenis van het Pascha ingegaan worden. Na een 
lange nacht van verdrukking en lijden, gloort het morgenlicht van de nieuwe dag in 
de belofte nog één plaag en dan zullen ze vrij zijn. Ze moeten op Gods bevel goud 
en zilver van de Egyptenaren eisen. Ze hadden zonder loon voor de Egyptenaren 
gewerkt, nu wilde God hen niet arm laten wegtrekken. Het paaslam is het teken van 
hun verlossing, het zal de laatste nacht in Egypte geslacht worden, en dan zal de 
morgen van de vreugde aanbreken. 
  
Voor +12 jarigen 
Neem zelf wat foto’s mee van mensen die moeten vluchten door oorlogsgeweld of 
natuurrampen. Ze weten niet waar ze heen moeten, want ze zijn nergens veilig. De 
Israëlieten waren ook niet veilig in Egypte; ze gingen onder Gods geleide op weg 
naar het beloofde land. 
Het thema (zie hierboven) kan met deze leeftijdsgroep uitgediept worden aan de 
hand van een Bijbelstudie. Eerst de viering van het Pascha (Exodus 12:1 t/m 13) en 
daarna het bevel voor de jaarlijkse viering (Exodus 12:14 t/m 20 en 24 t/m 26). Zij, 
die het eerste feest gevierd hadden, moesten dan naar de betekenis vragen. Ze 
kregen drie antwoorden:  
1. Dat God hen gespaard had, vers 27 



2. Dat God hen uit Egypte geleid had, Ex.13:3 
3. Dat zij aan Gods dienst gewijd waren, Ex. 13:8 en 9.  
Het feest was niet slechts een herinnering aan het verleden, maar ook een 
afschaduwing van de dingen die komen zouden. De Israëlieten slachten een lam, 
Christus is het Lam, Joh. 1:29 en Jes. 53:7 en Hebr. 9:28.  
 
Om met de kinderen te lezen  
Een gedeelte uit Exodus 12 bijv. 21 t/m 28; 29 t/m 33; 34 t/m 39 
Een gedeelte uit Exodus 13 bijv. 17 t/m 22 
 
Liederen 
Ps. 34: 2 Komt, maakt God met mij groot  
Ps. 81: 11 Ik, Ik ben de HEER’ 
Ps. 130: 4 Hoopt op den HEER’, gij vromen 
Ps. 105: 20 God deed Zijn volk met wisse treden 
Gez. 180:1  Beveel gerust uw wegen 
 

 

Gedichten - Het bloed aan de deurpost  
 

'HET BLOED AAN DE DEURPOST' 
 
In de nacht, toen 't volk van Isrel 
uit het diensthuis werd gevoerd, 
lag een knaapje ziek terneder, 
't hoofd bewonden, 't hart ontroerd. 
 
Naast zijn bedsteê zat zijn vader, 
diep bewogen .., 't was zijn zoon. 
't Was zijn oudste, die daar neerlag. 
Vaders trots en moeders kroon! 
 
Hete koortsgloed gloeit door d' ad'ren; 
en de koorts steeg altijd weer, 
en al zwakker werd de lijder, 
haast was er geen hope meer. 
 
Vader had bijna vergeten 
't bloed als teken van 't verbond 
aan de deurpost aan te brengen, 
schoon Gods mond het had verkond'. 
 
't Uur van middernacht kwam nader; 
daar waakt uit zijn diepe slaap 
plots de knaap op: "O, mijn vader," 
Kermt hij, "dacht u aan 't gebod? 
 
Is het bloed wel aan de deurpost? 
Als straks d' Engel komt voorbij, 
mist het bloed ..., hij zou mij doden, 
mij wegscheuren van uw zij." 
 
"Wees maar stil" was 't kalme antwoord, 
"'k droeg het op aan onze buur 
't bloed daar buiten aan te brengen 
tegen 't middernacht'lijk uur." 
 
Dankbaar lei de knaap zich neder; 
nochtans blijkbaar niet voldaan, 
want onrustig sliep hij weder, 
werd weer wakker, zeer ontdaan. 
 
Angstig vroeg hij: "Lieve vader, 
wat u zeide, is dat waar? 
Is het bloed wel aan de deurpost, 

 



't teken van 't verbond, wel daar?" 
 
"Kind", sprak vader, "leg je neder, 
wees toch rustig, hoor mij aan: 
'k zag het bloedig teken glanzen 
bij het zilver licht der maan." 
 
Dit bracht 't arme kind tot zwijgen. 
Doch maar even ... 't Waakt weer op. 
't Woelt en woelt en kermt en kreunt maar, 
Gauw stijgt d' onrust tot de top. 
 
't Zal zo aanstonds twaalf uur zijn. 
Angstig ziet hij naar de deur ... 
En hij wil, maar durft niets zeggen; 
van 't gelaat wijkt alle kleur. 
 
Eind'lijk vat hij moed en roept het, 
schrééuwt het zijnen vader toe: 
"Vader, vader, 't geldt mijn leven, 
duld dat ik één vraag nog doe! 
 
Laat mij zien, ik moet het weten 
dat het bondsbloed niet ontbreekt. 
'k Bid u: laat ik m' overtuigen, 
't is uw zo ziek kind, die 't smeekt!" 
 
En de vader, die zijn buurman 
op zijn woord steeds had vertrouwd, 
moet bemerken, dat hij vrucht'loos 
op een schepsel had gebouwd. 
 
't Was wel laat, maar niet té laat nog 
om te doen wat God beval; 
om het bondsbloed aan te brengen 
dat behoud'nis brengen zal. 
 
Vader grijpt een bundel hysop, 
doopt die in het bloed van 't lam, 
en bestrijkt daarmee de deurpost, 
was gereed, eer d' Engel kwam. 
 
En het knaapje werd behouden, 
naar de ziel en lichaam beî. 
En de ouders riepen dankend: 
"Dat de Heer' geprezen zij!" 
 
Vrienden, is het bloed van Christus, 
aan de deurpost van uw hart? 
't Bloed van Hem, Die zondaars nodigt, 
Vreugde brengt in plaats van smart? 
 
't Bloed, dat reinigt van de zonde. 
Van de zonde, klein en groot? 
't Bloed van Hem, Die licht in duister, 
leven wekt, zelfs uit de dood. 
 
Rust niet, als dat Joodse knaapje 
voor gij 't bloed gesprenkeld weet 
aan de deurpost uwer ziele; 
tot de Borg uw schulden kweet. 

 

 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 
 
- Hoe leg je de geestelijke betekenis van de uittocht goed uit aan de kinderen?  
- Het Pascha heeft overeenkomst met het Heilig Avondmaal. Bespreek de 

overeenkomsten en verschillen met elkaar. Hoe leg je dat aan de kinderen uit? 
- De Israëlieten moesten ongezuurde broden bakken. Waarom? Waar was het 

zuurdesem een teken van? En wat was de betekenis van de bittere saus? 



- De Heere verhardt het hart van de farao. Noem nog andere voorbeelden van 
verharding in de Bijbel. Waarom zou de Heere dat hebben laten opschrijven? 

- Wat moet er in ons leven gebeuren om werkelijk veilig te zijn? Betrek hierbij ook 
het kinderevangelisatiewerk. en dan gezien vanuit een natuurlijk (sociaal) en 
geestelijk standpunt. 
 
 

Verwerking +12 
 
De Bijbel erbij 
1. Er waren al negen plagen geweest. Noem er eens een paar (Ex. 7, 8, 9 en 10)  
2. Hoe oud moest het lammetje zijn (Ex. 12:5)? 
3. Waar moest het bloed gestreken worden (Ex. 12:22)? 
4. Waar staat in Exodus 12, dat ook de eerstgeborenen van de dieren gedood 

werden in Egypte? Exodus 12:… 
5. De Heere geleidde hen op de weg, hoe konden ze dat zien? (Ex. 13:21 en 22) 
 
Puzzelen maar 
Zie aparte bijlage 
 
Zeg het maar 
1. Was er in de persoonlijke verhouding tot de Heere verschil tussen de 

Egyptenaren en de Israëlieten? Waarom wel, wat was de reden? Waarom niet, 
wat was de reden?  

2. De Egyptenaren vereren de natuur, de zon, de Nijl, beesten als een stier, kikker, 
slang enz. die ze afbeelden en aanbidden. Ook de farao wordt als god vereerd. 
God toont dat er maar één God is. Hij laat zien, dat Hij met hun zogenaamde 
natuurgoden doet wat Hij wil. Hoe dan? Zijn er in onze tijd nog afgoden? 

3. Het Pascha moest elk jaar gehouden worden, als een herinnering aan de uittocht 
uit Egypte. Welk teken moest niet herhaald worden? Waarom niet? Kun je de 
betekenis van de andere tekenen kort vertellen? Elke week is er door God ook 
een dag apart gezet. Welke dag is dat? Wat is het doel van die dag? 

 



WAAR BEN JE VEILIG? 
 
 
 
Vertelling  3  STORM OP ZEE 
 
 
Thema 
Alleen veiligheid door de Zaligmaker 
Hij is de Redder in de nood 
 
Vindplaats 
Mattheüs 8: 23 t/m 27; Markus 4: 35 t/m 41; Lukas 8: 22 t/m 25 
  
Kerntekst 
Markus 4: 41 Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn? 
 
Aantekeningen bij de tekst 
 
Mattheüs 8 
vs. 23 het schip: een grote open roeiboot. 
vs. 24 er ontstond een grote onstuimigheid in de zee: deze beroepsvissers zijn wel 

wat gewend, maar zoiets hebben ze niet eerder meegemaakt. 
vs. 26  Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen?: ze mogen wel bang zijn onder 

deze omstandigheden, maar hun angst mag niet zo groot worden dat ze in 
vertwijfeling geraken. Juist het geloof in Christus moet hun op zulke momenten 
moed en kalmte geven.  

  Bestrafte de winden en de zee: Hij gebiedt deze schepselen onmiddellijk te 
stoppen met dit geweld. 

vs. 27 de mensen verwonderden zich: de discipelen in dit schip en de mensen in de 
andere schepen; allen die het meemaken. 

 
Markus 4  
vs. 35 Laat ons overvaren aan de andere zijde: naar het land van de Gergasenen of 

Gadarenen. 
vs. 36 gelijk Hij in het schip was: Jezus predikt vanuit het schip tot de schare op 

vasteland. 
vs. 38 bekommert het U niet dat wij vergaan?: hun angst leidt zelfs tot het maken van 

een ergerlijk verwijt. 
vs. 40 Hoe hebt gij geen geloof?: Waar is uw geloof? De discipelen geloven wel in 

Jezus als de Messias en de Zoon van God, maar niet voldoende. Zij hebben 
geen vast vertrouwen op dit kritieke moment. 

vs. 41 zij vreesden met grote vreze: ze worden vervuld met een diepe, eerbiedige 
vrees. 

 
Lukas 8 
vs. 23 zij werden vol waters: het schip dreigt te zinken. 
vs. 24 Meester, Meester: de herhaling toont de grote angst van deze mannen. 
  



Verband met de belijdenisgeschriften 
 
God en mens: 
Christus is God en mens. Als mens is Hij moe van het preken de hele dag. Hij is zo 
uitgeput dat Hij door alles heen slaapt. Hij hoort het geloei van de wind niet, merkt 
niet hoe het schip heen en weer geslingerd wordt en voelt het water niet over Zich 
heen gaan. 
Als God laat Hij deze zware storm opsteken op het meer, ziet Hij hoe angstig Zijn 
discipelen worden, beproeft Hij hun geloof, verhoort Hij hun benauwde bede en doet 
Hij de storm bedaren. 
De tweede Persoon in het Goddelijk Wezen is mens geworden door de ontvangenis 
van de Heilige Geest in het lichaam van Maria. 
 
(NGB art 19) 
Wij geloven dat door deze ontvangenis de Persoon des Zoons onafscheidelijk 
verenigd en te zamen gevoegd is met de menselijke natuur; zodat er niet zijn twee 
Zonen Gods, noch twee Personen, maar twee naturen in een enigen Persoon 
verenigd; doch elke natuur haar onderscheidene eigenschappen behoudende. 
 
(H.C. vraag en antwoord 15) 
Wat moeten wij dan voor een Middelaar en Verlosser zoeken? 
Zulk een, Die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan 
alle schepselen, dat is, Die ook tegelijk waarachtig God is. 
 
Door wat middel God van ons gekend wordt (NGB art 2): 
Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding, 
en regering der gehele wereld; overmits deze voor onze ogen is als een schoon 
boek, in hetwelk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de 
onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk Zijn eeuwige kracht en 
Goddelijkheid, als de apostel Paulus zegt, Rom. 1: 20; welke dingen alle 
genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen, en hun alle onschuld te benemen.  
 
Van de schepping aller dingen (NGB art 10): 
Wij geloven dat de Vader door Zijn Woord, dat is door Zijn Zoon, den hemel, de 
aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen, wanneer het Hem heeft goed 
gedacht, aan een iegelijk schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante, en 
onderscheiden ambten gevende, om zijn Schepper te dienen. Dat Hij ze ook nu alle 
onderhoudt en regeert naar Zijn eeuwige voorzienigheid en door Zijn oneindige 
kracht, om den mens te dienen, ten einde de mens zijn God diene. 
 
Voorzienigheid: 
 
(NGB art 13) 
Wij geloven dat die goede God, nadat Hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft 
laten varen, noch aan het geval of de fortuin overgegeven, maar naar Zijn heiligen wil 
alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder Zijn ordinantie (…) 
Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden 
dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onzen 
goedertieren hemelsen Vader, Die voor ons waakt met een Vaderlijke zorg.  
 



(H.C. vraag en antwoord 27 en 28) 
Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? 
De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, 
mitsgaders alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, 
dat (…) regen (…), en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons 
toekomen. 
Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn 
voorzienigheid onderhoudt? 
Dat wij in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles 
dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onzen getrouwen God 
en Vader, dat ons geen schepsel van Zijn liefde scheiden zal, aangezien alle 
schepselen alzo in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich noch roeren, noch 
bewegen kunnen. 
 
Toevlucht: 
De discipelen nemen tot de Heere Jezus de toevlucht als ze dreigen om te komen. 
Dat moeten wij ook doen onder alle omstandigheden. Wij moeten leren, dat we 
zonder Gods hulp zelf niets kunnen doen. De Heere moet Zelf het geloof in Hem 
schenken. Hoe zwakker het geloof is, des te meer dienen wij tot Hem de toevlucht te 
nemen. 
 
(NGB art 29) 
Alzo nochtans niet, alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij; maar zij strijden 
daartegen door den Geest al de dagen huns levens, nemende gestadiglijk hun 
toevlucht tot het bloed, den dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere 
Jezus, in Dewelken zij vergeving hunner zonden hebben, door het geloof in Hem. 
 
Aanvechting: 
Het ware geloof gaat altijd gepaard met aanvechting. Deze aanvechting kan van 
buiten of van binnen komen. Het zijn uiterlijke of innerlijke aanvallen op onze 
geloofsverzekerdheid, waardoor de gelovige beproefd of verzocht wordt. Deze 
aanvechtingen brengen ons in geloofsstrijd en kunnen ons soms aan het wankelen of 
twijfelen brengen. 
 
(DL 5 art 11) 
Ondertussen getuigt de Schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden 
twijfelingen des vleses strijden, en in zware aanvechting gesteld zijnde, dit volle 
betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar 
God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht 
worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst (1 Kor. 10:13); en wekt in hen 
de verzekerdheid der volharding door den Heiligen Geest wederom op. 
 
Oudheidkundige aantekeningen 
 
Meer van Galilea: 
Het ca 50 m diepe meer van 20 bij 10 km ligt 208 m onder de zeespiegel en is 
omgeven door bergen die tot 300 m hoog zijn. Deze ligging in een diep dal 
veroorzaakt, vaak aan het einde van de dag, een opstekende wind die zich plotseling 
door de kloven van de bergen perst en met geweld op het water valt. 
De afstand van Kapernaüm naar de overkant is ca 20 km of 4 uur roeien. 



 
Vertelsuggesties 
 
Algemeen 
Probeer tijdens de vertelling de les/toepassing naar voren te laten komen. Vaak is 
aan het eind van de vertelling de aandacht van kinderen minder. 
Bijvoorbeeld: De discipelen zijn bang en roepen de Heere Jezus. Ben jij ook wel 
eens bang? Dan mag je, net als de discipelen, de Heere Jezus roepen. Dat doe je 
door te bidden. Hij woont hoog in de hemel, wij kunnen Hem niet zien, maar Hij ziet 
ons wel. Hij wil en kan je helpen. 
 
Thema 
De Heere Jezus is de Redder in nood. Er kunnen soms heel verdrietige en moeilijke 
dingen gebeuren in ons leven. De Heere kan helpen, Hij is almachtig. We moeten 
een hart ontvangen dat in Hem gelooft en op Hem vertrouwt. 
 
Vertelschets 

1. De Heere Jezus heeft de hele dag onderwijs gegeven aan mensen. 
2. Hij vraagt Zijn discipelen Hem van Kapernaüm naar de overkant te varen. 
3. Sommigen volgen Hem in andere schepen. 
4. De Heere Jezus is zo moe dat Hij snel in slaap valt. 
5. Plotseling steekt er een geweldige storm op. 
6. De discipelen denken dat zij vergaan en maken de Heere Jezus wakker. 
7. Hij stilt de wind en de zee en wijst hen op de kleinheid van hun geloof. 
8. Ze zijn vervuld met grote eerbied en verbazing voor Jezus. 

 
Voor 4-8 jarigen 
Laat het voorbeeld van het knutselwerkje (boot op zee) zien of een grote plaat met 
een boot in storm op zee. 
Stel vragen zoals: Wat zie je hier? Wat voor weer is het? 
Leidt het gesprek naar een storm op zee.  
Ben je wel eens bij een echte storm op het strand geweest? De wind waait heel hard, 
het regent heel hard, de lucht is donker en de golven zijn woest en hoog. Dan ben je 
blij je blij als er iemand bij je is. Die dicht bij je staat en je hand stevig vasthoudt. 
Iemand die je beschermt en bij wie je veilig bent. 
In de Bijbel, het boek van God, staat een echt gebeurd verhaal over een storm op 
zee. Luister: 
Het is avond. De Heere Jezus heeft vandaag weer les gegeven aan Zijn leerlingen, 
Zijn discipelen, en aan de mensen die om Hem heen stonden. Nu gaat de Heere 
Jezus weg, Hij gaat met Zijn leerlingen in de boot en zegt: Laten we overvaren naar 
de andere kant. 
Volg de vertelschets vanaf punt 3. 
  
Voor 8-12 jarigen 
Neem wat attributen mee van een vissersboot, bijvoorbeeld een stormlamp, netten, 
peddels, laarzen, regenjas, nep-vissen. En een kussen. 
Vraag een aantal kinderen om de spullen vast te houden, zodat iedereen het goed 
kan zien. Ga een gesprekje aan wanneer je die spullen nodig hebt en stuur het 
onderwerp van gesprek naar een storm op zee.  



Waarom ligt er een kussen bij? Als het stormt heb je toch geen kussen nodig? Dan 
kun je niet eens slapen. Misschien weten we het antwoord nadat ik jullie een verhaal 
verteld heb. Een verhaal dat echt gebeurd is. Het staat in de Bijbel, het Woord van 
God. 
Volg de vertelschets vanaf punt 1. 
Vraag aan het eind nog eens waarom er een kussen bij de spullen ligt. 
  
Voor +12 jarigen 
Neem een krantenknipsel mee over storm (op zee) of documentatie over de 
watersnoodramp van 1953 en laat dat de tieners lezen. 
Stel vragen bij het krantenknipsel, bijvoorbeeld: Waar is het gebeurd? Wat was de 
oorzaak van de ramp? Zijn er slachtoffers? Hoe werkte de hulpverlening? Was er 
angst? En sluit af met een aantal vragen zoals: Wie bestuurt deze natuurkrachten? Is 
het toeval of overmacht? Daarmee kun je een gesprekje beginnen over God onze 
Schepper. Hij is de Koning van de koningen, almachtig en regeert nog. 
Uit de natuur weten we dat er een God is. Uit de Bijbel leren we wie God is. 
Gods macht over de natuur blijkt uit de Bijbel. Lees met elkaar Markus 4: 35-41, om 
beurten een vers. Leg na ieder vers uit wat er staat.  
Laat de tieners zelfstandig de vragen maken die staan bij de verwerking ‘De Bijbel 
erbij’. 
Ga plenair (of in groepjes) de vragen van de verwerking ‘Zeg het maar’ behandelen. 
Als er nog tijd over is kunnen ze de puzzel maken. Anders meegeven voor thuis. Met 
kans op een prijsje voor de tieners die de juiste oplossing van de puzzel inleveren. 
 
 
Om met de kinderen te lezen  
Markus 4: 35 t/m 41 
 
Liederen 
‘k stel mijn vertrouwen op de Heer’ mijn God 
Heer’ wees mijn Gids 
Leer mij Uw weg o Heer’ 
Mijne tijden zijn in Uwe handen 
O God, Die droeg ons voorgeslacht 
Op bergen en in dalen, ja, overal is God 
Wie maar de goede God laat zorgen 
Ps. 46: 6 De HEER’ De God der legerscharen 
Ps. 93: 3 Maar HEER’ Gij zijt veel sterker dan ’t geweld 
Ps. 93: 4 Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan 
Ps. 95: 2 De HEER’ is groot, een heerlijk God 
Ps. 95: 3 Zijn’ is de zee; z’ is door Zijn kracht 
Ps. 107: 12 Zij, die de zee bevaren 
Ps. 107: 15 Hij doet den storm bedaren 
 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 
 

-  Kinderen zien in films veel tovenarij. Misschien denken ze dat de Heere 
Jezus ook een soort tovenaar is die bovennatuurlijke dingen kan doen. Op 
welke manier zou je die gedachte kunnen voorkomen/veranderen?   



-  Welke lessen kunnen je trekken uit dit Bijbelgedeelte. Maak één les 
concreet voor evangelisatiekinderen in voor hen begrijpelijke taal. 

 
Verwerking +12 
 
De Bijbel er bij 

1. Welke opdracht geeft de Heere Jezus aan Zijn discipelen? (Markus 8 vs 35) 
2. Wat gebeurt er al ze in het schip zijn? (Markus 8 vs 37) 
3. Waar in de boot slaapt de Heere Jezus? (Markus 8 vs 38)  
4. De discipelen zijn bang en maken de Heere Jezus wakker. Wat zeggen ze 

dan tegen Hem? (Markus 8 vs 38) 
5. Wat zegt de Heere Jezus tegen de zee? (Markus 8 vs 39) 
6. De discipelen zijn verwonderd. Wat zeggen ze tegen elkaar? (Markus 8 vs 41) 

 
Puzzelen maar 
 
Zoek de woorden. Ze staan horizontaal, diagonaal, van boven naar beneden, van 
beneden naar boven, van links naar rechts of van rechts naar links. Streep de 
woorden in de puzzel door. Sommige letters worden meer keren gebruikt. Als je alle 
woorden hebt gevonden blijven er nog letters over. 
Welke zin lees je dan?   
 
A W I D E T G N I S H O Z N I 

J E O N H G E N D A M V W E T 

O O L C A G O O A A K E Y L D 

N E A I G A M L A B W R G E K 

E M V I L A G Z V O I V N P U 

S T L E R A R R N E S A R I S 

C D L K R O G G E T N R E C S 

H E U I O L E N O V N E T S E 

I S D H T L O R A E Z N S I N 

P E E E O S M S H V E P E D L 

M G G O J E Z U S E R L E H E 

O O F R Z R E D D E R E M A B 

V E R T R O U W E N R H E A Y 

M Z I N E P A L S W I N D M B 

E D Y Z R E V O R E T A W J N 
 
BANG 
BYBEL 
DISCIPELEN 
GEHOORZAAM 
GOLVEN 
HELP 
JEZUS 
KUSSEN 

LIGGEN 
MACHT 
MARKUS 
MEER VAN GALILEA 
MEESTER 
NOOD 
ONGELOOF 
OVERVAREN 



OVERZYDE 
REDDER 
SCHIP 
SLAPEN 
STILTE 
STORM 

VERGAAN 
VERLOSSER 
VERTROUWEN 
WATER 
WIND 
ZWYG 

 
Oplossing: wie is Hij dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn? 
 
Zeg het maar 

1. Hoe kwam het dat de discipelen niet op de Heere Jezus vertrouwden? 
2. Er is een spreekwoord, dat zegt: Nood leert bidden. Is dat wel waar? Alleen 

Gods Geest leert bidden en daar gebruikt de Heere vaak nood voor. Probeer 
dat eens uit te leggen naar aanleiding van dit Bijbelverhaal. 

3. De discipelen maakten de Heere Jezus wakker en riepen om Zijn hulp. 
Kunnen wij nu nog aan de Heere Jezus vragen of Hij ons wil helpen? Hoe? 

4. Alles wat in de Bijbel staat heeft ook nu voor ons betekenis. God wil door Zijn 
Woord, de Bijbel, ons iets leren. Wat kun je leren van dit Bijbelverhaal? 

 



 
WAAR BEN JE VEILIG? 

 
 
 
Vertelling 4: DE APOSTELEN IN DE GEVANGENIS 
 
 
Thema 
De gevangenneming en de wonderlijke bevrijding van de apostelen 
 
Vindplaats 
Handelingen 5:12-42 
 
Kerntekst 
Hand. 5:29 Men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen 
 
Aantekeningen bij de tekst 
 
vs. 12 door de handen van de apostelen: door hun dienst. Christus bedient Zich van    
 hen. 
 zij waren allen eendrachtiglijk in het voorhof van Salomo: regelmatig komen zij 
 daar samen om te prediken, te onderwijzen en te genezen. 
vs. 13 van de anderen durfde niemand zich bij hen te voegen: de wonderkracht van 
 de apostelen, vooral sprekend in het strafwonder aan Ananias en Saffira, 
 weerhoudt buitenstaanders die een kwaad geweten hebben, zich op een 
 geveinsde wijze aan te sluiten bij de gemeente. Zij zijn bang dat God hun 
 kwaad zal openbaren en straffen. Er is diep ontzag voor de apostelen. 
 De gemeente vormt een eigen groep. 
vs. 14 er werden meer en meer toegedaan: Jezus breidt Zijn gemeente gestaag uit. 
 die de Heere geloofden: die geloven dat Jezus de Messias is. 
vs. 17 de hogepriester stond op: hij is het moe en gaat tot actie over, nu de invloed 
 van de apostelen op het volk met de dag groter wordt. 
 de sekte van de Sadduceeën: die de opstanding uit de dood loochenen. Zij  
 hadden het toen voor het zeggen. Tal van dwalingen heersten er toen ook al  
 in de Oudtestamentische kerk.   
 en werden vervuld met nijdigheid: omdat de apostelen zich niets aantrekken 
 van het hun opgelegde preekverbod. Zij voelen dat hun positie door het 
 krachtig getuigenis van de opstanding van Jezus uit de dood geheel 
 ondermijnd wordt bij het volk. 
vs. 19 opende des nachts de deuren: de engel sluit ze ook weer toe. Zie vs. 23. 
 leidde hen uit: de bewakers waren met blindheid geslagen. 
vs. 20 Gaat heen, enz.: de engel zegt hun niet te vluchten of voortaan te zwijgen, 
 maar daarentegen gewoon verder te gaan in het openbaar in de tempel het 
 Evangelie te prediken.  
 de woorden dezes levens: het Evangelie predikt de weg naar het eeuwige 
 leven. 
vs. 21 de raad: het sanhedrin of hooggerechtshof 
 de oudsten: de familieoudsten, die het volk vertegenwoordigen 



vs. 28 gij wilt het bloed van deze Mens over ons brengen: u wilt ons verantwoordelijk   
stellen voor de gevolgen van de dood van Jezus. 
deze Mens: het klinkt verachtelijk. De hogepriester vermijdt de Naam van 
Jezus. 

vs. 30 welke gij omgebracht hebt: regelrecht beschuldigen de apostelen het   
sanhedrin van moord op de Messias. 

 hangende Hem aan het hout: als een vervloekte misdadiger. 
vs. 31 door Zijn rechterhand: door Zijn almachtige kracht. 
 tot een vorst: Jezus is Koning over u en ons. 
 om Israël te geven bekering en vergeving van zonden: Christus predikt Zijn 

volk niet alleen geloof en bekering, Hij verdient niet alleen voor hen de 
vergeving van hun zonden en de vernieuwing van hun leven, maar Hij geeft 
deze weldaden ook aan hen. Hij is een volkomen Zaligmaker. 

vs. 32 wij zijn getuigen van deze woorden: van deze heilsfeiten, die we u 
verkondigen. 

 En ook de Heilige Geest: door de kracht die Hij verleent aan onze woorden, 
zodat de mensen ze geloven en zich bekeren; en door Zijn gaven. 

 Welke God gegeven heeft degenen die Hem gehoorzaam zijn: zij doelen hier 
vooral op de bijzondere, wonderlijke gaven van de Heilige Geest. Ook het 
gehoorzaam worden aan God is het werk van de Heilige Geest. 

vs. 33 Als zij nu dit hoorden, enz.: de apostelen zeggen dat zij God ongehoorzaam 
zijn. 

 Zij hielden raad om hen de doden: hoewel het sanhedrin gewaarschuwd is 
door het wonder, trekken zij zich niets van God aan. Het laat zien hoe verblind, 
goddeloos en dwaas zij zijn. 

vs. 34 Gamaliël: de leermeester van Saulus, de latere apostel. 
vs. 35 zeide tot hen, enz.: het is een merkwaardig advies dat Gamaliël geeft. Hij 

probeert op een handige manier onder de moeilijkheden uit te komen, want je 
kunt moeilijk mensen doden die alleen maar goed doen. 

vs. 36 voor deze dagen: zo’n 50 jaar geleden. 
 zeggende dat hij wat was: die zich ook uitgaf voor een groot licht. 
vs. 37 Judas, de Galileër: de stichter van de partij van de Zeloten, die opstand tegen 

Rome predikte. 
 in de dagen ven de beschrijving: tijdens de geboorte van Jezus, meer dan 30 

jaar geleden. 
 maakte veel volks afvallig achter zich: hij bracht hen in opstand tegen de 

Romeinen. 
vs. 38 zo zal het gebroken worden: dan komt er vanzelf een einde aan. 
   
Verband met de belijdenisgeschriften 
 
NGB art 36 
Voorts een ieder, van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij, is schuldig zich aan de 
Overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eer en eerbied toe te 
dragen, en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet strijden tegen Gods Woord. 
God heeft de overheid over ons gesteld en die moeten wij gehoorzamen. Alle ziel zij 
de machten over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God en 
de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd (Rom. 13:1). 
Maar ook de overheid moet God gehoorzamen. Wij mogen de overheid niet 
gehoorzamen als zij ons dwingt in strijd met Gods Wet te handelen. Dan is het geen 



kwestie van ongehoorzaamheid meer. Dat bedoelen de apostelen als zij tegen de 
overheid ingaan en zeggen: Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen. 
 
Oudheidkundige aantekeningen 
 
Farizeeën: 
Zij willen getrouw de wet van God naleven en de oude traditie in stand houden. Ze 
passen het gebod van God concreet toe op het dagelijkse leven en maken er 
zodoende talloze geboden en verboden bij, menselijke geboden en inzettingen, die 
ze hetzelfde gezag verlenen als Gods wet. Ze weten precies wat niet mag en wat 
moet, maar leven aan de eigenlijke bedoeling van de wet: God en de naaste lief te 
hebben, voorbij. Ze vertrouwen door een stipte onderhouding van de Wet 
rechtvaardig voor God te zijn. Ze geloven in zichzelf en in hun eigen gerechtigheid.  
De Farizeeën houden zich zoveel mogelijk afzijdig van het gewone volk dat niet zo 
nauwgezet leeft als zij, om niet door hen besmet te worden. Vanwege deze 
afzondering worden ze de ‘Farizeeën’ of ‘afgezonderden’ genoemd. Desondanks 
hebben ze grote invloed en zijn zeer gezien onder het volk. De beweging van de 
Farizeeën is in de tweede eeuw voor Christus ontstaan. De meeste Schriftgeleerden 
zijn Farizeeën, maar niet elke Farizeeër is een Schriftgeleerde. 
 
Sadduceeën:  
Zij houden zich alleen aan de wet of de vijf boeken van Mozes. Aan de profeten en 
zeker aan de overlevering van de ouden hechten zij minder betekenis. Ze verwerpen 
de 613 voorschriften (248 geboden en 365 verboden) die daarvan door de Farizeeën 
zijn afgeleid. Daarom geloven zij niet in een onsterfelijke ziel, in een leven na dit 
leven, in de opstanding van het lichaam, in het laatste oordeel, in een hel, in geesten 
en evenmin in de voorzienigheid van God. 
Anders dan de Farizeeën geloven ze dat God de mens alleen in dit leven straft of 
beloont. Bij de Sadduceeën staat niet de naleving van de wet en allerlei geboden 
centraal, maar de cultus, de eredienst, die nauwkeurig volgens de voorschriften van 
Mozes verricht moet worden. 
Deze beweging van de Sadduceeën is in de tweede eeuw voor Christus ontstaan 
onder de priesters, de zonen van Zadok genoemd (vandaar hun naam Sadduceeën), 
die te midden van de grote afval trouw willen blijven aan Gods wet. Vooral priesters 
en mannen van de hogere stand behoren bij deze partij. 
 
Vertelsuggesties 
 
Algemeen 
Het thema van deze verhalen is een ‘Waar ben je veilig’. Die veiligheid hadden de 
apostelen in de gevangenis, toen ze er op een wonderlijke manier door God 
uitgehaald werden. Probeer dit daarom ook duidelijk in je verhaal naar voren te 
brengen.  
De tekst die centraal staat moet ook goed worden uitgelegd. Als je God meer 
gehoorzaam moet zijn dan de mensen, betekent dat niet dat je dan niet naar je 
ouders en/of iemand anders hoeft te luisteren.  
 
Vertelschets 
1. De apostelen prediken gewoon door en doen vele wonderen in Jeruzalem. 
2. Zij worden daardoor gevreesd en geacht door het volk. 



3. God voegt duizenden mannen en vrouwen bij Zijn gemeente. 
4. Alle zieken en bezetenen worden door de apostelen genezen. 
5. De hogepriester en de Sadduceeën kunnen het niet langer aanzien. 
6. Zij arresteren alle apostelen en zetten hen gevangen. 
7. ’s Nachts worden zij door een engel bevrijd, die hun zegt door te gaan. 
8. Als ’s morgens de rechtbank samenkomt, blijken ze er niet meer te zijn. 
9. Iemand boodschapt de vertwijfelde Raad dat ze in de tempel prediken. 
10. Vrijwillig gaan de apostelen mee met de gerechtsdienaren. 
11. De hogepriester vraagt hun waarom ze het preekverbod overtreden. 
12. Petrus zegt dat dit geen kwestie van ongehoorzaam zijn is. 
13. God heeft Jezus verhoogd om Zijn volk geloof en bekering te geven. 
14. De Heilige Geest getuigt in allen die God gehoorzamen. 
15. De raadsleden barsten van woede en willen hen ter dood veroordelen. 
16. Gamaliël raadt aan de apostelen even buiten de raadszaal te brengen. 
17. Hij adviseert de Raad vervolgens de mannen te laten gaan. 
18. Want als het werkelijk Gods werk is, is er niets tegen te doen. 
19. De Hoge Raad volgt het advies van de gerespecteerde Gamaliël op. 
20. Ze leggen de apostelen weer een preekverbod op en laten hen geselen. 
21. De apostelen zijn blij te mogen lijden voor Christus. 
22. Zij gaan gewoon door met de verkondiging van het Evangelie. 
 
Voor 4-8 jarigen 
Voor deze leeftijd is dit best een lange geschiedenis. Behandel deze geschiedenis tot 
het punt dat de apostelen door de engel zijn bevrijd. 
Begin met te vertellen over de wonderen die de apostelen allemaal doen en noem 
concrete voorbeelden. Je kunt ook noemen dat de gemeente in die tijd groeide en 
best groot was. De hogepriesters en de andere ‘wijze’ mannen zijn boos op de 
apostelen. De apostelen krijgen veel te veel invloed, meer dan zij en dat kunnen ze 
niet hebben. Ze worden zo boos dat ze de apostelen gevangen nemen en ze in de 
gevangenis opsluiten. Maar dan, midden in de nacht als alle mensen slapen, komt er 
een engel. Door God gestuurd om de apostelen uit de gevangenis te halen. Zonder 
dat de soldaten, die de wacht moeten houden het merken, komen ze de gevangenis 
uit. De engel zegt nog tegen hen dat ze door moeten gaan om de mensen van de 
Heere Jezus te vertellen en hoe ze bekeerd kunnen worden. De volgende morgen 
gaan de apostelen ook weer naar de tempel om dit de mensen te vertellen. 
Ondertussen zijn de mensen van de rechtbank ook wakker geworden en ze willen de 
apostelen halen, maar dan blijkt dat ze er niet meer zijn. Alle deuren zijn nog op slot 
en de soldaten staan er nog voor, maar de apostelen zijn weg! Dat is zo wonderlijk, 
dat kan God alleen. 
Praat er nog met elkaar over, hoe wij zich zouden voelen als we naar de gevangenis 
moesten omdat we van de Heere Jezus vertelden, of alleen maar omdat we naar de 
club gaan? Hoe zouden de apostelen zich gevoeld hebben. Of waren ze veilig in de 
gevangenis? Als de Heere Jezus in je hart mag wonen, is ook de gevangenis een 
veilige plek. 
 
Voor 8-12 jarigen 
Deze leeftijd kan al iets meer begrijpen. Vertel hetzelfde als hierboven beschreven en 
vul dat aan met het laatste gedeelte.  
Iemand komt vertellen dat de apostelen gewoon in de tempel staan en weer 
prediken. De rechtbank stuurt soldaten om de apostelen op te halen, maar de 



apostelen gaan vrijwillig mee. Dan vraagt de hogepriester waarom zij nog gewoon 
van de Heere Jezus vertellen, terwijl het hun verboden was. Petrus zegt, dat ze God 
meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen. De rechtbank heeft het verkeerd en 
niet wij; jullie hebben de Heere Jezus aan het kruis gehangen, terwijl Hij gekomen is 
als de Zaligmaker.  
De mannen van de rechtbank worden nu zo boos dat ze de apostelen eigenlijk willen 
doden. Maar dan staat Gamaliël op en zegt dat de apostelen even buiten de zaal 
moeten wachten. Hij zegt tegen de mannen dat ze de apostelen moeten laten gaan, 
want als het werk van God is dan kunnen we er niets tegen doen. Ze luisteren naar 
hem, maar voordat de apostelen weer mogen gaan worden ze gegeseld, geslagen. 
Weer wordt tegen hen gezegd dat ze niet meer over de Heere Jezus mogen 
vertellen.  
Als de apostelen weer buiten staan zijn ze heel blij, want ze hebben de pijn van het 
geselen kunnen doorstaan. Ze hebben moeten lijden omdat ze in de Heere Jezus 
geloven en van Hem vertellen. Ze gaan gewoon door en lopen weer naar de tempel 
om verder te gaan met hun Werk. 
Met deze kinderen kun je erover praten of zij dit allemaal voor de Heere Jezus over 
zouden hebben. Een andere vraag die misschien ook wel speelt, is: Zijn de 
apostelen nu niet heel ongehoorzaam, dat ze toch weer naar de tempel gaan om te 
prediken? 
 
Voor +12 jarigen 
Vertel hetzelfde als hierboven beschreven; zij begrijpen waarschijnlijk al meer van 
Petrus’ uitleg aan de rechtbank en hoe Gamaliël de rechtbank overtuigt om de 
apostelen te laten gaan.  
Ga hier gerust iets dieper op in. Ook kun je met hen uitgebreid praten over 
bovenstaande vragen. Vooral over ‘God meer gehoorzaam te zijn dan de mensen’. 
Maar wijs ook bij deze jongeren op de ‘veilige plek’; de apostelen mochten weten dat 
God overal voor hen zorgde, ook in de gevangenis en voor de rechtbank. Mag jij dat 
ook al weten? 
 
Om met de kinderen te lezen 
Handelingen 5:2-23 (4-12 jarigen) 
Handelingen 5:12-42 (+12 jarigen) en eventueel tijdens de vertelling Matth. 5:10-12 
noemen. 
 
Liederen 
Ps. 68:3 Springt op van vreugd, verheft Zijn lof (vraagt wel enige uitleg) 
Ps. 110:1 Dus heeft de HEER’ tot mijnen Heer’ gesproken 
Ps. 118:7 De HEER’ is mij tot hulp en sterkte 
Ps. 118:8 Gods rechterhand is hoogverheven 
‘k Stel mijn vertrouwen, op de Heer’ mijn God 
 
Suggesties voor de medewerkers 
 
De vragen die bij de vertelsuggesties genoemd worden, zijn goed om er ook als 
leiding eens over te praten. Hoe gaan we dit aan de kinderen uitleggen? 
Hoe kunnen we door de lijn van het verhaal heen wijzen naar ‘Waar ben je veilig, 
waar vind je de enige veilige Plaats? 
 



Verwerking +12  
 
De Bijbel erbij 
1. Wat was al voldoende voor de mensen om hun zieken te laten genezen? (vs.15) 
2. Hoe heette de ‘sekte’ die zo boos waren op de apostelen? (vs.17) 
3. Wat wordt er in vs. 20 bedoeld met ‘de woorden dezes levens’? 
4. Wat stelde Gamaliël voor aan de rechtbank? (vs. 38, 39) 
 
Puzzelen maar 
Zie bijlage 
 
Zeg het maar 
1. De apostelen zijn God gehoorzaam en blijven preken in de tempel. Wat vind je 

daarvan?  
2. Stel je eens voor dat je geplaagd wordt op school omdat je naar de club komt. 

Wat doe je dan? En als ze vragen wat er allemaal op de club verteld wordt? 
3. De apostelen werden zelfs gegeseld voor hun geloof. Dat heeft heel veel pijn 

gedaan. Toch waren ze blij, toen ze bij de Raad vandaan gingen. Hoe kan dat?  
 



WAAR BEN JE VEILIG? 
 
 
 
Vertelling 5: JOHANNES OP PATMOS 
 
 
Thema 
Jezus bezoekt de eenzame, verbannen Johannes 
 
Vindplaats 
Openbaring 1:9-18 
 
Kerntekst 
Openbaring 1:11b Ik ben de Eerste en de Laatste. 
 
Aantekeningen bij de tekst 
 
vs. 9 Ik, Johannes: de apostel en profeet van Jezus Christus. 
 die ook uw broeder ben: die samen met u een kind van God de Vader ben. 
 en medegenoot in de verdrukking: en met u deel in het lijden om Jezus’ wil. 
 en in het Koninkrijk: en met u een onderdaan ben van het Koninkrijk van 

Christus 
 en in de lijdzaamheid van Jezus Christus: en met u in deze verdrukking 

geduldig wacht op de wederkomst van Christus. 
 was op het eiland, genaamd Patmos: vanuit Efeze daarheen voor straf 

verbannen. Volgens de traditie is Johannes na vijf jaar verbanning weer 
vrijgelaten onder keizer Nerva.  

 om het woord Gods: en met name om de getuigenis van Jezus Christus; 
omdat ik geloof dat Gods Woord de waarheid is en dat Jezus de Weg en de 
Waarheid en het Leven is.  

vs. 10 ik was in de geest: ik kreeg een visioen. De Heilige Geest laat Johannes in de 
geest zien.  

 Visioen: De Heere Jezus openbaart Johannes alles door middel van 
visioenen en gezichten. Het was een van de gebruikelijke openbarings-
middelen van God. Johannes staat aan het strand van de Egeïsche Zee. Daar 
laat de Heere Jezus hem wat zien en horen. Johannes ziet en hoort dat niet 
met zijn lichamelijke ogen en oren, maar met de ‘ogen’ en ‘oren’ van zijn 
geest. Johannes hoort, ziet, praat en beweegt zoals hij het zelf zegt, in de 
geest - een vertrekking of verheffing van zinnen door de Heilige Geest 
geschied. De apostelen Petrus en Paulus hebben dat ook meegemaakt. 

 op de dag des Heeren: op de opstandingsdag van de Heere Jezus, de 
zondag. Dit is de eerste en enige keer in de Heilige Schrift dat de zondag de 
dag des Heeren genoemd wordt. Johannes ontvangt al zijn visioenen op deze 
ene dag. 

vs. 11 ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin: een luide stem. 
 zeggende: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste: Ik ben God. 

Jezus past op Zichzelf toe wat de eeuwige, onveranderlijke, oneindige God 
van Zichzelf zegt: Ik ben de HEERE, Die de Eerste ben, en met de Laatste 
ben Ik Dezelfde. Ik ben de Eerste en ik ben de Laatste, en behalve Mij is er 



geen God. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde tot in der 
eeuwigheid. Christus noemt Zich het Begin van de schepping van God. De 
Alfa is de eerste en de Oméga is de laatste letter van het Griekse alfabet, de 
taal waarin de brief is geschreven. De Heere Jezus wil hiermee zeggen dat 
Hij de hemel en aarde geschapen heeft en dat Hij ook een einde zal maken 
aan deze schepping. Hij is de Schepper en de Voleinder. In het gedeelte over 
het verdwijnen van de hemel en aarde lezen wij deze woorden weer: En Hij 
sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Oméga, het Begin en het 
Einde. Ik bepaal het begin en de eindbestemming van alle schepselen. 
Johannes heeft het de Heere Jezus tot driemaal horen verzekeren. De Heere 
Jezus heeft het eerste en het laatste woord. Hij is de eeuwige en 
onveranderlijke God, zegt de Heere: de Heere Jezus 

 en hetgeen gij ziet: alles wat Ik u in visioenen zal openbaren. 
 schrijf dat in een boek: op een boekrol. De vorm van het huidige boek was ten 

tijde van Johannes nog niet bekend. 
 en zend het aan de zeven gemeenten, enz.: elk van deze gemeenten van 

Christus moet het gehele boek ontvangen. Openbaring is bestemd voor de 
gehele kerk en elke gemeente. Deze gemeenten ontvangen als eersten het 
boek. De boekrol wordt ter plaatse overgeschreven en verder verzonden. 

vs.12 En ik keerde mij om om te zien: alles geschiedt in de geest in werkelijkheid,   
maar niet lichamelijk. 

 de stem, die met mij gesproken had: Wie tot mij sprak. 
 zag ik zeven gouden kandelaren: het eerste wat Johannes ziet, is het licht van 

kandelaars, die in een cirkel staan. 
 gouden kandelaren: het goud verbeeldt de heerlijkheid van de gemeente. 
vs. 13 en in het midden van de zeven kandelaren Eén: Die te midden van de 

kandelaren wandelt. Het wil zeggen dat Christus tegenwoordig is in al Zijn 
gemeenten. Is dan Christus niet bij ons tot het einde van de wereld, gelijk Hij 
ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar Zijn 
menselijke natuur is Hij niet meer op de aarde, maar naar Zijn Godheid, 
majesteit, genade en Geest wijkt Hij nimmermeer van ons. Daniël ziet een 
soortgelijke verschijning: En ik hief mijn ogen op en zag en ziet, er was een 
Man met linnen bekleed en Zijn lenden waren omgord met fijn goud uit Ufaz. 
En Zijn lichaam was gelijk een turkoois en Zijn aangezicht gelijk de gedaante 
van de bliksem en Zijn ogen gelijk vurige fakkelen en Zijn armen en Zijn 
voeten gelijk de verf van gepolijst koper; en de stem van Zijn woorden  was 
gelijk de stem van een menigte. 

 de Zoon des mensen gelijk zijnde: de verschijning lijkt op Jezus. Johannes 
herkent hem als Jezus, Die Zich de Zoon des mensen noemde. 

 De titel ‘Zoon des mensen’ is ontleend aan een visioen van Daniël: verder zag 
ik en zie in de nachtgezichten en ziet, er kwam Een met de wolken des 
hemels, als eens mensen zoon, en hij kwam tot de Oude van dagen en zij 
deden Hem voor Dezelve naderen. En Hem werd gegeven heerschappij en 
eer en het Koninkrijk dat Hem alle volken, natiën en tongen eren zouden. 

 gelijk zijnde: let op het herhaalde gebruik van het woord ‘gelijk zijnde’, ‘gelijk 
als’,  ‘gelijk’ en ‘als’ in dit visioen. Johannes zoekt naar vergelijkbare dingen 
om het zo goed mogelijk te omschrijven. Verder moeten we daar niets achter 
zoeken. Hij beschrijft de Goddelijke eigenschappen van de Heere Jezus. 

 bekleed met een lang kleed tot de voeten: gekleed in een priesterlijk gewaad. 
Het was het dagelijks werk van de priesters de kandelaar in het heilige te 



verzorgen en brandend te houden. Zo verzorgt Christus Zijn Kerk door Zijn 
Woord en Geest. Deze omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een 
onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomen kan zaligmaken 
degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te 
bidden. 

 en omgord aan de borsten met een gouden gordel: zoals de priesters, zij het 
dat hun gordel niet van goud was. 

vs.14 en Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, enz.: Hij had spierwit haar 
zoals bij een grijsaard. Zoals God dat heeft in een visioen aan Daniël: Totdat 
er tronen gezet werden en de Oude van dagen Zich zette, Wiens kleed wit 
was als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol. De grijsheid is 
een sierlijke kroon; zij wordt op de weg der gerechtigheid gevonden. Het witte 
haar is een beeld van wijsheid. Christus is de Wijsheid Zelf. 

 en Zijn ogen gelijk een vlam van vuur: Hij had vurige, doordringende ogen. De 
ogen symboliseren de alwetendheid van Christus. Christus heeft zeven ogen: 
Hij ziet alles. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. De ogen des HEEREN zijn 
aan alle plaatsen, beschouwende de kwaden en de goeden. Er is geen 
schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor 
de ogen van Degene, met Welke wij te doen hebben. Zijn ogen aanschouwen, 
Zijn oogleden proeven de mensenkinderen. 

vs.15 en Zijn voeten waren blinkend koper gelijk: Hij had vurige voeten. De voeten 
symboliseren de almacht van Christus. Alle dingen hebt Gij onder Zijn voeten 
onderworpen. Hij maakt zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten. 

 en gloeiden als een oven: zij zijn witgloeiend, als gesmolten kopererts  
 en Zijn stem was een stem van vele wateren: Hij spreekt met een donderde 

stem, met het geluid van een waterval. 
vs.16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand: kleine lichtgevende sterretjes, 

zoals wij die aan de hemel waarnemen. Hij houdt ze beschermend vast in Zijn 
hand. 

 en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard: Zijn Woord wordt 
vergeleken met een vlijmscherp zwaard. Het zwaard symboliseert de 
gerechtigheid van Christus, Zijn oordeel. Ziet nu, dat Ik, Ik Die ben en geen 
God met Mij; Ik dood en maak levend; Ik versla en Ik heel; en er is niemand 
die uit Mijn hand redt. Want ik zal Mijn hand naar de hemel opheffen en ik zal 
zeggen: Ik leef in eeuwigheid! Indien ik Mijn glinsterend zwaard wette en Mijn 
hand ten gerichte grijp, zo zal ik wraak op Mijn tegenpartijen doen wederkeren 
en Mijn hateren vergelden. 

 Het woord van God is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig 
tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling van de ziel en van de geest 
en van de samenvoegselen en van het merg, en is een oordeler van de 
gedachten van de overleggingen van het hart. 

 Zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht: het is een 
verblindende vuurgloed. 

vs.17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten: zo geschrokken is 
Johannes van de angstaanjagende verschijning, Zijn hart staat stil. 

 en hij legde Zijn rechterhand op mij: ter geruststelling. 
 zeggende tot mij: Vrees niet: Wees niet bang. Ik ben het, dezelfde Jezus. 
 Ik ben de Eerste en de Laatste: de Eerste en de Enige Die uit de dood is 

opgestaan. Vóór Jezus zijn wel meer mensen uit de dood opgestaan, maar zij 



zijn allemaal weer gestorven. Jezus is de Eerste Die opgestaan is en niet 
meer kan sterven. 

vs.18 En Die leef en ik ben dood geweest: Ik leefde als God, ook toen Ik als mens 
gestorven was. 

 En zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid: Ik ben de onsterfelijke Heere. De 
Zoon van God heeft Zijn menselijke natuur door Zijn verrijzenis onsterfelijkheid 
gegeven. 

 Amen: Zo is het 
 En ik heb de sleutels van de hel en van de dood: Ik heb macht over het graf en 

over de dood. Het is bedoeld als bemoediging. Het wordt gezegd met het oog 
op de martelaren en allen die in de Heere sterven. Christus zal hun lichaam te 
Zijner tijd uit de dood, uit het graf doen opstaan en ook aan hun lichaam 
onsterfelijkheid geven 

 
Ten slotte 
 Aantekening 1: 
 Schrijf hetgeen Gij gezien hebt: schrijf dit visioen op, zoals het staat in 

Openbaring 1. 
 
 Aantekening 2: 
 De zeven kandelaren … zijn de zeven Gemeenten: de kandelaars 

symboliseren de zeven gemeenten  in Klein-Azië. 
 De kandelaar heeft maar één doel: licht geven in de duisternis. De kandelaar 

is het symbool van het licht van Gods Woord en de verlichting door de Heilige 
Geest. Een kandelaar heeft van zichzelf geen licht, maar is afhankelijk van de 
lichtbron. De kerk ontvangt het licht van Gods Woord en van de verlichting van 
Gods Geest. De Heilige Geest houdt het vuur op de kandelaar brandend. 

 De zeven sterren … de sterren symboliseren de voorgangers of de opzieners 
van de zeven gemeenten 

. 
 
Verband met de belijdenisgeschriften / geloofsleer 
 
Verdrukking:  
Johannes was verbannen: Verdrukking hoort bij het christenzijn. Het is goed dit te 
weten, opdat niemand bewogen worde in de verdrukkingen, want gij weet zelf dat wij 
hiertoe gesteld zijn. Het is een gegeven, dat wij door vele verdrukkingen moeten 
ingaan in het Koninkrijk van God. 
 
De grote verdrukking:  
De Heere Jezus had al eerder de grote verdrukking van de Joodse christenen 
voorzegd, die vooraf zouden gaan aan de verwoesting van Jeruzalem. In dit laatste 
Bijbelboek voorzegt de Heere Jezus de grote verdrukking van de kerk door de 
Romeinse overheid. Ook dat is uitgekomen. Eerst beperkt tot Rome; later is de 
verdrukking nog uitgebreid over het gehele Romeinse Rijk. 
 
Troostboek: 
Het boek Openbaring is in elke tijd van vervolging een troostboek voor de christenen. 
Elke verdrukte christen, elke martelaar mag zich in dit boek persoonlijk 
aangesproken en bemoedigd weten. 



De dag des Heeren:  
De ‘zondag’ heet van meet af aan de ‘dag des Heeren’. Johannes kan deze 
benaming zonder nadere aanduiding gebruiken. Elke christen weet welke dag hij 
bedoelt, namelijk de eerste dag van de week, de dag waarop de Heere Jezus is 
opgestaan uit de dood, de dag van de overwinning van het leven op de dood. 
De Nieuwtestamentische kerk onderhoudt het vierde gebod van God op de eerste 
dag van de week, de opstandingdag van Christus. 
 
De betekenis van het eerste visioen:  
De opvallende tekening van de verschijning van de Heere Jezus heeft ten doel de 
gelovigen te bemoedigen in de strijd. De Heere Jezus laat Johannes zien dat Hij de 
eeuwige, alwetende en almachtige God is, Die over Zijn kerk en Zijn gezanten waakt. 
Hij zal de kerk en de wereld oordelen. Het vuur, de donder en het zwaard van 
respectievelijk Zijn ogen, voeten, stem en mond voorspellen weinig goeds voor de 
goddelozen. Hij komt om te oordelen. Verschillende eigenschappen van de Heere 
Jezus, die in het beeld getekend worden, komen terug in de aanhef aan de zeven 
gemeenten. Zij passen op de concrete situatie van de betreffende gemeenten. Daar 
worden zij duidelijk. 
 
De roeping van de kerk:  
De gemeente van Christus wordt vergeleken met een kandelaar. De bedoeling 
daarvan is duidelijk. Het is de roeping van de kerk een licht op de kandelaar te zijn. 
 
Oudheidkundige aantekeningen: 
 
Patmos: 
Patmos is een bergachtig en rotsachtig eiland in de Egeïsche Zee, 10 bij 5 km in 
omvang en op ongeveer 60 km uit de kust van het westen van Klein-Azië, een dag 
varen van Efeze. Het destijds onbewoonde, woeste, onherbergzame eiland deed 
dienst als verbanningsoord voor misdadigers, die daar dwangarbeid moesten 
verrichten 
 
Johannes: 
Johannes heeft volgens de traditie, na de verwoesting van Jeruzalem in 70, 
jarenlang de gemeente van Efeze gediend. Onder keizer Domitianus wordt hij 
vanwege zijn christenzijn en prediking van Christus als de enige God en Heere in 91 
naar Patmos verbannen. Domitianus was de eerste keizer die in 86 aanspraak 
maakte op de titel God en Heere. Dan ontstaat een confrontatie tussen de Romeinse 
overheid en het christendom. Johannes wordt het slachtoffer van de vervolging die in 
90 begint. Na vijf jaar wordt Johannes onder Nerva, de opvolger van Domitianus in 
96 weer vrijgelaten, keert terug naar Efeze, waar hij het boek Openbaring schrijft en 
verzendt aan de zeven gemeenten in Azië 
 
 
Vertelsuggesties 
 
Algemeen 
Het thema van deze verhalen is een ‘veilige plek’, ‘waar ben je veilig?’ Johannes was 
op Patmos veilig, hoewel hij verbannen was. Dat laat de Heere hem in een visioen 
zijn.  



Johannes is veilig en krijgt troost in dat eenzame eiland. Jezus zal voor hem zorgen, 
maar niet alleen voor hem, voor al Zijn kinderen. Bij Hem zijn ze veilig, al is het soms 
heel moeilijk en zijn er heel verdrietige omstandigheden. 
 
Vertelschets 
1. Johannes is verbannen om zijn geloof op Patmos. 
2. Hij krijgt op zondag een visioen 
3. Opdracht van de Heere: “Schrijf op wat Ik u laat zien. Dat is een groot wonder. 
4. Stuur het geschrevene aan de zeven gemeenten in Azië”. 
5. Johannes keert zich om. 
6. Johannes ziet zeven lichtgevende, gouden kandelaren. 
7. In het midden loopt een indrukwekkende Man. Die man lijkt op Jezus. 
8. In Zijn rechterhand houdt Hij zeven sterren vast. 
9. Johannes schrikt zó geweldig van dit gezicht, dat hij als een dode voor Hem 

neervalt. 
10. Jezus stelt hem gerust en zegt dat Hij heerst over leven en dood 
11. Jezus geeft Johannes nogmaals de opdracht alles wat Hij hem laat zien op te 

schrijven. 
12. Jezus legt uit wat de sterren en de kandelaren betekenen. 
13. Hij bemoedigt Johannes door te zeggen Wie Hij is en wat Hij doet, 
14. Jezus geeft Johannes onderwijs over de dingen die zeker komen zullen. 
 
Voor 4-8 jarigen 
Voor deze leeftijd is dit geen eenvoudige geschiedenis. Er zijn enkele moeilijke 
begrippen en woorden, zoals verbannen, visioen. Concreter zijn de woorden eiland, 
sterren en kandelaren. 
Bij deze leeftijd zou je kunnen beginnen over een van deze woorden te praten. 
Verbannen: ver weg gestuurd, ver weg gebracht zijn. Niet meer in je eigen huis 
mogen zijn. Heel alleen zijn.  
Visioen: droomgezicht  
Misschien wil één van de kinderen wel iets vertellen over verbannen of over een 
visioen. Let wel: deze kinderen leven voor een deel wel in een wereld vol fantasie en 
illusies (denk bijvoorbeeld aan de Harry Potterboeken en veel prentenboeken). 
 
Begin de vertelling gewoon vanuit de persoon Johannes. Hij zit op het eiland 
Patmos. Het woord eiland vraagt om uitleg. Vertel dan tevens waarom hij daar zit. 
Niet vergeten te vertellen, dat hij ook heel oud is. Hij zit daar alleen. 
En dan schrikt hij. Hij hoort een stem. Een heel harde stem. Het lijkt wel een bazuin. 
Hij hoort die stem in een visioen, in een droomgezicht.  
Hij luistert wat die stem zegt. Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste. Ik ben de strijd 
begonnen en Ik zal die strijd ook winnen. Wat je gaat zien, schrijf dat op. 
Als wij schrikken van een stem, dan kijken wij ook waar die stem vandaan komt. Als 
Johannes naar de stem heeft geluisterd, dan draait hij zich ook om. En dan ziet hij 
iets heel bijzonders: één, twee, drie, vier, vijf, zes, zéven kandelaren. Heel dure 
kandelaren, want die kandelaren zijn van goud! En in het midden van die zeven 
kandelaren: Jezus. Vertel dan hoe Jezus er uitziet, wat Hij in Zijn hand houdt en wat 
er uit Zijn mond uitgaat. Die Man is dicht bij Johannes. 
Als Johannes dat ziet (herhaal het nog eens), dan schrikt hij nog harder en valt als 
een dode neer. Als een dode, zo geschrokken.  



En als Johannes daar neerligt, voelt hij ineens een hand. Die Man legt Zijn 
rechterhand op Johannes. Schrikt Johannes daarvan? Neen, het stelt hem gerust, 
want die stem zegt iets, waarvan hij rustig wordt.  
Als jij gevallen bent en pijn hebt, zoek je toch ook iemand, die je troost? 
Johannes wordt getroost. Wees niet bang: ik zorg voor je. Ik ben de Eerste en de 
Laatste. Ik ben levend in alle eeuwigheid. Wees niet bang, Johannes! Ik heb voor je 
gezorgd en zal voor je blijven zorgen. Schrijf dat maar op in een boek. Dan kan 
iedereen het lezen. Dan kunnen de kinderen op de club het ook horen. Als ze Mij 
mogen kennen en mogen weten bij Mij te horen, dan zal ik voor ze zorgen. Bij mij zijn 
ze veilig.  
 
Voor 8-12 jarigen 
Deze leeftijd kan al meer begrijpen. Vertel hetzelfde als hierboven beschreven en vul 
dat aan met de betekenis van de omschrijving van Jezus: 
- bekleed met een lang kleed; priesterlijk kleed; een van de taken van de priester 

was de kandelaren aan te steken en ervoor te zorgen, dat ze bleven branden 
- omgord met een gouden gordel: zoals de priesters die droegen. 
- Zijn hoofd en Zijn haar was wit: dit wijst op de Wijsheid 
- ogen een vlam vuurs: alwetendheid van Christus 
- voeten blinkend koper, gloeiend als een oven: almacht van Christus 
- stem als van vele wateren: harde stem, geluid van een waterval 
- in Zijn hand zeven sterren: Hij beschermt de zeven gemeenten - Zijn kerk 
- uit Zijn mond ging een tweesnijdend zwaard: van Zijn Woord: het oordeel en de 

troost 
- gelijk de zon: heerlijkheid 
- als dood: verschrikking, maar ook eerbied!  
Hier zou ik dan iets dieper ingaan op de troost voor Gods kinderen. Je kunt ook iets 
vertellen over de verdrukking van Christenen door de jaren heen, zowel in het 
Romeinse Rijk als ook later in ons land.  
 
Voor +12 jarigen 
Vertel hetzelfde als hierboven beschreven; zij begrijpen iets meer over een visioen, 
over verdrukking, verbannen en het visioen zelf. Ga hier gerust iets dieper op in de 
betekenis van de kandelaar en de sterren. Maar wijs ook bij deze jongeren op de 
‘veilige plek’, die Johannes mocht hebben, hoewel hij verbannen was. God zorgde 
ook daar voor hem.  
Ben je thuis veilig? Sommige kinderen niet. Soms moet daar ook iets aan gedaan 
worden. Sommige kinderen worden uit huis geplaatst om elders veilig te zijn. De 
veiligheid, die Jezus geeft, is anders en duurt een leven lang, waar je ook bent. 
Eventueel kan een +12 groep dit gedeelte vanuit de Bijbel meelezen, terwijl het 
verhaal verteld wordt.  
Centrale thema’s zijn: verdrukking, verbannen, dag des Heeren, visioen, opdracht 
aan Johannes en de betekenis van dit visioen. 
 
Om met de (oudere) kinderen te lezen 
Openbaring 1:9-18 
 
Liederen 
Ps. 21:4 Hij heeft, o God, van U begeerd 
Ps. 21:5 Hoe groot en schitt’rend is zijn eer 



Ps. 40:8 Verheug het volk, verblijd hen allen, HEER’ 
Ps.118:8 Gods rechterhand is hoog verheven 
Ps.145:4 Al wat Gij wrocht, zal juichen tot Uw eer 
 
Suggesties voor de medewerkers 
 
De vragen die bij de vertelsuggesties genoemd worden, zijn goed om er ook als 
leiding eens over te praten. Hoe gaan we dit aan de kinderen uitleggen? 
Hoe kunnen we door de lijn van het verhaal heen, wijzen naar ‘Waar ben ik veilig en 
waar vind je de enige veilige plek’? 
 
Verwerking +12  
 
De Bijbel erbij 
1. Waarom was Johannes verbannen? (vs.9) 
2. Welk woord geeft aan dat het een visioen was? (vs.10 ) 
3. Wat betekenen de zeven sterren (vs. 20)? Wat zijn deze? 
4. Met het woord ‘Amen’ eindigen wij ons gebed. In vers 18 staat het niet aan het 

eind van een gebed. Wat zou dat betekenen? 
 
Puzzelen maar 
Zie bijlage 
 
Zeg het maar 
1. Wat is nu de troost, die Johannes krijgt? Hij schrikt geweldig en toch krijgt hij 

troost, hoe kan dat? 
2. Hoe voel jij je als je ergens niet aan mee mag doen? Hoe ga je daarmee om? 
3. Als iemand anders ergens niet aan mee mag doen, hoe zou jij er dan mee 

omgaan? 
4. Wie zijn onze ‘sterren’? 
5. Wanneer ben je een licht op de kandelaar? 
6. Johannes was een kind van de Heere. Hij werd verbannen. Ik lees nergens in de 

Bijbel, dat hij boos was omdat hij op Patmos was. Hoe kan dat? 
 
Enkele leessuggesties: 
Deuteronomium  32:39-43 - uit Zijn mond ging een zwaard 
Daniël   7   - visioen 
Daniël   10:4-21 - Zoon des mensen verschijnt aan Daniël 
Mattheüs  17:1-8  - de verheerlijkte Christus 
2 Korinthe   1:3-7  - troost in verdrukking 
 
 
Gebruikte bronnen: 
Bijbel met kanttekening 
‘Leer en Leven’       -drs.P..Cammeraat 
De Bijbelse Geschiedenis aan onze kinderen verteld  - J. Vreugdenhil 
 



Verzen voor Evangelisatie 2008 
1.  
Als God de eerste wereld straft 
 voor alle vuile zonden, 
bouwt Noach op Gods Woord een ark 
 waar redding wordt gevonden. 
      Refrein: 
      De wereld geeft geen veiligheid; 
       laat God toch voor je zorgen. 
      Wie bij de Heere Jezus schuilt, 
       is veilig en geborgen. 
2.  
Als Israël wordt uitgeleid 
 en eerstgeboor’nen sterven, 
dan leert Gods volk door ’t bloed van ’t Lam 
 wie leven mag verwerven. 
      Refrein: 
      De wereld geeft geen veiligheid; 
       laat God toch voor je zorgen. 
      Wie bij de Heere Jezus schuilt, 
       is veilig en geborgen. 
3.  
Als door een storm op wilde zee 
 men bang is te verdrinken, 
dan kan het schip waar Jezus is 
 niet door de golven zinken. 
      Refrein: 
      De wereld geeft geen veiligheid; 
       laat God toch voor je zorgen. 
      Wie bij de Heere Jezus schuilt, 
       is veilig en geborgen. 
4. 
Als in de strafgevangenis 
 Gods kind’ren moeten lijden, 
dan kan de Heere Jezus hen 
 wel door Zijn macht bevrijden. 
      Refrein: 
      De wereld geeft geen veiligheid; 
       laat God toch voor je zorgen. 
      Wie bij de Heere Jezus schuilt, 
       is veilig en geborgen. 
5. 
Als naar het eiland Patmos eens 
 Johannes is verdreven, 
Dan komt de Heere Jezus hem 
 Daar troost en blijdschap geven. 
      Refrein: 
      De wereld geeft geen veiligheid; 
       laat God toch voor je zorgen 
      Wie bij de Heere Jezus schuilt, 
       is veilig en geborgen. 




