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WOORD VOORAF 
 
De Bijbel, het Woord van God.  
Voor de meeste mensen in ons land is de Bijbel niet vanzelfsprekend het Woord van 
God. De helft van de bevolking in ons land heeft geen Bijbel. Van de andere helft 
zullen velen niet volmondig erkennen dat de Bijbel de enige openbaringsvorm is 
waardoor wij zalig kunnen en moeten worden. Dit is een grote nood in ons land. Ten 
diepste is dit de nood van ieder mens. Sinds de val in het Paradijs is ieder mens 
geestelijk dood en dus doof voor het Woord, de stem van God. In deze wereld leven 
ook wij; allen gevallen mensen. Toch heeft de Heere ons apart gezet in de christelijke 
gemeente. Daar wil Hij op een bijzondere manier Zijn Woord laten verkondigen en 
zegenen tot geloof en bekering.  
Maar de gemeente heeft ook een taak naar buiten. De gemeente dient te zijn als een 
stad op een berg. Van hieruit mogen wij Gods Woord doorgeven. Biddend om het 
werk van Zijn Geest zien we ernaar uit of de Heere Zijn Woord ook in jonge 
kinderharten wil doen horen. 
 
Een wekstem 
Dit is het tweede aspect van het thema: de Bijbel, het Woord van God. De Heere 
gebruikt Zijn Woord en Geest om mensen nieuw leven te schenken. Hij roept 
mensen uit hun doodsstaat tot  eeuwig leven met Hem. “Voorwaar, voorwaar zeg Ik 
u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, 
en die ze gehoord hebben, zullen leven” (Johannes 5: 25). 
Heel persoonlijk wordt dit wonder beleefd. De Heere schenkt  bekering en geloof. Hij 
vervult Zijn Woord: “Mijn schapen horen Mijn stem, Ik ken dezelve en zij volgen Mij” 
(Johannes 10: 27).  Zo werkt de Heere Zijn welbehagen uit opdat er eens een grote 
schare is die eeuwig tot Zijn eer zal leven. 
 
De lessen 
Als Landelijke Werkgroep Kinderevangelisatie hopen wij dat deze lessen daartoe 
dienstbaar mogen zijn. In de opzet van de lessen komen verschillende aspecten van 
het werk van de Heere tot uitdrukking. 
Zijn stem die in genade tot Adam komt direct na de val: “En de HEERE God riep 
Adam, en zei tot hem: Waar zijt gij?” (Genesis 3: 9).   
Koning Jojakim, die Gods Woord verbrandt. Als ‘kind van het volk van het verbond’ 
rekent hij af met Gods Woord en denkt zich zo los te kunnen maken van de Heere. 
Maar hiermee haalt hij het oordeel over zich. De Heere gaat echter wel door! Baruch 
moet zorgen dat er een nieuwe rol komt. 
In de synagoge van Nazareth is de Heere Jezus Zelf tot ‘het Zijne’ gekomen. Daar 
klinkt het uit Jezus mond: “Heden is deze Schrift in uw oren vervuld” (Lukas  4: 21). 
Het Woord van God tot mensen: “Hij heeft Mij gezonden, om den armen het 
Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart” (Lukas 4: 18). 
Zo genas Hij het gebroken hart van de moorman. Filippus werd geroepen om hem de 
Heere Jezus te verkondigen en de Heere zegende Zijn Woord. 
Het Woord gaat voort, onverhinderd. Hij riep Zijn discipelen (en later o.a. Paulus). 
Voor Zijn hemelvaart gaf Hij Zijn bevel: “Gaat dan henen, onderwijst al de volken” 
(Mattheüs 28: 19). Een opdracht die vandaag nog geldt voor de christelijke 
gemeente. Maar Hij gaf niet alleen de opdracht; ook de belofte: “En ziet, Ik ben met 
ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen” (Mattheüs 28: 20). Als we in 



al onze evangelisatie-activiteiten daarop mogen zien, is het niet meer ons werk. Maar 
mogen we in afhankelijkheid, biddend om Zijn Geest, ook Zijn zegen verwachten.        
 
Lisse, september 2005   evangelist G.Baan 



LES 1:  GOD SPREEKT TOT ADAM 
 
 
Thema 

1. De val van Adam en Eva. 
2. Gods belofte. 

 
Vindplaats 
Genesis 3 
  
Kerntekst 
Genesis 3: 15: En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en 
tussen uw zaad en tussen haar zaad: datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult 
het de verzenen vermorzelen. 
 
Aantekeningen bij de tekst 
Genesis 3 
vs. 1 listiger: de slang is het slimste dier in positieve zin bedoeld, want het dier was 

goed geschapen. De duivel kiest daarom de slang uit om de mens te 
verleiden. 

vs. 5 gij zult als God wezen: gelijk zijn aan God. Niet langer meer onderworpen aan 
Hem. U kunt zelf uitmaken wat goed of kwaad is, u kunt uw eigen zin doen. 

vs. 6 de vrouw zag: ze luisterde eerst naar de duivel, het ongeloof slaat toe samen 
met eerzucht, hoogmoed en ongehoorzaamheid; ze ziet de vrucht en neemt 
ervan. 
begeerlijk om verstandig te maken: het lijkt alsof deze vrucht niet leidt tot de 
dood, maar juist verstand en inzicht zal geven. 

vs. 7 hun beider ogen werden geopend: de ‘ogen’ van hun ziel gaan open. Ze 
voelen wat ze misdaan hebben en vrezen de straf. 

vs. 8 wandelende in de hof aan de wind des daags: alsof ze Zijn voetstappen horen. 
Ze bemerken Gods tegenwoordigheid door het waaien van de wind. 
Toen verborgen ze zich: alsof we ons ergens kunnen verbergen voor de 
alomtegenwoordige God. 

vs. 10 ik ben naakt: ook geestelijk te verstaan; Adam voelt zich schuldig. Hij durft de 
heilige God niet meer onder ogen te komen, de rechte verhouding is 
verbroken. 

vs. 12 ik heb gegeten: Adam en Eva geven hun schuld toe, maar ze komen wel met 
uitvluchten; indirect geven ze God de schuld. 

vs. 15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw 
zaad en tussen haar zaad: dit wijst op vijandschap tussen slangen en mensen, 
maar dieper nog op de vijandschap tussen de kinderen van de duivel en de 
kinderen van God; haar zaad: wijst op Christus en Zijn volk. 

vs. 16 zeer vermenigvuldigen uw smart: wat een zegen is –kinderen baren- zal 
gepaard gaan met veel pijn. 
tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over u heerschappij hebben: wat 
eerst liefelijk was wordt nu lastig; de harmonische verhouding tussen man en 
vrouw (eenheid van gevoel en wederzijdse aanhankelijkheid) is verstoord. 

vs. 17 zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt: de arbeid is moeizaam geworden, de 
vruchtbaarheid en de opbrengst van de aarde beperkt. 



vs. 19 want gij zijt stof: door de zonde is het lichaam sterfelijk geworden. De mens is 
nietig, als stof. 

vs. 21 de HEERE maakte rokken van vellen: God kleedt hen en maakt daarmee 
duidelijk dat de mens eenvoudig en eerbaar gekleed moet gaan. 

vs. 22 de mens is geworden als Onzer één: de Heere verwijt hiermee de hoogmoed 
van de mens. Nu weet de mens wat goed en kwaad is, maar wat heeft hij door 
zijn zondige begeerte een onbeschrijfelijke ellende over zich gehaald. 
dat hij niet ete van de boom des levens: de mens mag niet (meer) eten van de 
boom des levens. 

vs. 24 cherubim: engelen. 
  
Verband met de belijdenisgeschriften 
 
Engelen/Duivelen (N.G.B. artikel 12) 
God heeft de engelen goed geschapen, om Zijn zendboden te zijn, en Zijn uitverko-
renen te dienen; van welke sommigen van die uitnemendheid, in dewelke hen God 
had geschapen, in het eeuwig verderf vervallen zijn, en de anderen door de genade 
Gods in hun eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. 
 
Verdorven natuur (N.G.B. artikel 14) 
Wij geloven dat God de mens geschapen heeft van het stof der aarde, en hem 
gemaakt en geformeerd heeft naar Zijn beeld en gelijkenis, goed, rechtvaardig en 
heilig; kunnende met zijn wil in alles overeenkomen met de wil Gods. Maar ‘als hij in 
ere was, heeft hij het niet verstaan’, noch zijn uitnemendheid erkend, maar heeft 
zichzelf willens der zonde onderworpen en overzulks de dood en der vervloeking, het 
oor biedende aan het woord des duivels. Want het gebod des levens, dat hij ontvan-
gen had, heeft hij overtreden en heeft zich van God, Die zijn ware leven was, door de 
zonde afgescheiden; hebbende zijn gehele natuur verdorven; waardoor hij zich 
schuldig gemaakt heeft des lichamelijken en geestelijken doods. En in al zijn wegen 
goddeloos, verkeerd en verdorven geworden zijnde, heeft hij verloren al zijn uitne-
mende gaven, die hij van God ontvangen had en heeft niet anders overig behouden 
dan kleine overblijfselen daarvan, die genoegzaam zijn om de mens alle onschuld te 
benemen, overmits al het licht dat in ons is, in duisternis is veranderd. 
 
Eigen schuld (H.C. vraag en antwoord 9) 
Doet dan God de mens geen onrecht, dat Hij in Zijn Wet van hem eist, wat hij niet 
doen kan?  
Neen Hij; want God heeft de mens alzo geschapen dat hij dat kon doen; maar de 
mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen, door het ingeven des duivels en door 
moedwillige ongehoorzaamheid, van deze gaven beroofd. En heeft daarentegen in 
de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en 
verkeerdheid van oordeel in zijn verstand; boosheid, wederspannigheid en hardig-
heid in zijn wil en hart, mitsgaders ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. 
 
Straf (H.C. vraag en antwoord 10) 
Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? 
Geenszins; maar Hij vertoornt Zich schrikkelijk beide over de aangeboren en 
werkelijke zonden en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk 
straffen; gelijk Hij gesproken heeft: ‘Vervloekt is een ieder, die niet blijft in al hetgeen 
geschreven is in het boek der Wet, om dat te doen’. 



 
Erfzonde (N.G.B. artikel 15) 
Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is ge-
worden over het ganse menselijke geslacht; welke is een verdorvenheid der gehele 
natuur en een erfelijk gebrek, waarmee de kleine kinderen zelfs besmet zijn in het 
lichaam van hun moeder, en die in de mens allerlei zonden voortbrengt, zijnde in 
hem als een wortel daarvan; en zij is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God, dat zij 
genoegzaam is om het menselijke geslacht te verdoemen. 
 
Belofte (D.L. hoofdstuk 3 en 4, artikel 8 en N.G.B. artikel 17) 
Doch zovelen als er door het Evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk 
geroepen. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in Zijn Woord, wat Hem 
aangenaam is; namelijk, dat de geroepenen tot Hem komen. Hij belooft ook met 
ernst allen, die tot Hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven.  
De moederbelofte wordt gegeven in Genesis 3. Door alle strijd en verzoeking heen, 
wordt de kop van de slang (de duivel) vermorzeld (denk aan de verzoeking in de 
woestijn, de kruisgang en de overwinning op Golgotha). God maakt Zijn Woord waar 
en daarom kunnen en mogen wij oproepen tot bekering.  
 
Onze goede God, door Zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende, dat zich de 
mens alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig 
gemaakt had, heeft Zichzelf begeven om hem te zoeken, toen hij al bevende voor 
Hem vlood, en heeft hem getroost, belovende hem Zijn Zoon te geven, Die worden 
zou uit een vrouw om de kop der slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. 
 
Oudheidkundige aantekeningen 
 
Naaktheid 
Adam en Eva hebben geen behoefte aan kleding als beschutting tegen hitte of 
koude. Niets kan hen schaden. Ze hoeven zich niet te versieren. Hun lichaam is zeer 
mooi. Na de zondeval verandert dit, ze worden zich ervan bewust dat ze naakt zijn. 
 
Paradijs 
Het paradijs wordt doorstroomd door vier rivierarmen, die hun oorsprong vinden in 
één hoofdrivier. De exacte ligging van de rivieren, landstreken en hof is onbekend.  
 
 
Vertelsuggesties 
 
 
Algemeen 
Zonde: er is een brochure kernbegrippen te bestellen bij Jannie van Sluijs-
Rosendaal, email: j.rosendaal@rdnet.nl. Deze zou van dienst kunnen zijn bij dit 
kernwoord. 
Zonde wil zeggen doel missen. Voorbeeld: een mooie vaas valt kapot. We zeggen 
dan vaak: ’t is zonde. Dat wil zeggen: je kunt die vaas niet meer gebruiken, waarvoor 
hij was gemaakt. Zo leeft de mens niet meer voor God, maar ik-gericht.  
Erfzonde kan met het volgende voorbeeld verduidelijkt worden. Een trein, die 
ontspoort. Als het eerste wiel kapot gaat en uit de rails loopt, verongelukken alle 
wagons. 



 
Thema 
De zonde van Adam, waarmee hij heel de mensheid (ons allemaal) heeft 
meegenomen in de zonde. Daar tegenover het wonder dat de Heere Adam, en in 
Adam  ons allemaal, opzoekt en terug roept tot Hem (moederbelofte). 
Er zal heel kort iets verteld moeten worden over hoe goed en mooi God de wereld 
geschapen heeft en dat Adam en Eva in een prachtige hof mochten wonen. 
Nog mooier was het in de hof als de Heere God Zelf kwam. Adam en Eva hoorden 
dat aan het geluid van de wind. Ook zal er kort iets gezegd moeten worden over het 
proefgebod en dan kan verder de vertelschets aangehouden worden. Hoe verdrietig 
was het dat Adam en Eva na de zondeval juist wegvluchtten voor God. 
 
Vertelschets 

1. God heeft alles goed en mooi geschapen. 
2. Adam en Eva wonen in de hof. 
3. Ze mogen van alle bomen eten, behalve van de boom der kennis des goeds 

en des kwaads. 
4. De duivel verzoekt Eva. 
5. De ongehoorzaamheid van Adam en Eva. 
6. Ze bedekken hun naaktheid en verbergen zich voor God. 
7. God roept Adam tevoorschijn. 
8. Adam schuift de schuld af op Eva en Eva op de slang. 
9. De straf voor slang en vee. 
10. De moederbelofte. 
11. De gevolgen van de zonde voor Adam en Eva. 
12. Uit het paradijs gedreven. 

 
Voor 4-8 jarigen 
Zonde, wat is dat? Probeer daarover een gesprek aan te gaan. Wie heeft er bijv. wel 
eens straf gehad op school? Waarom? Je kunt denken aan: ongehoorzaam zijn, 
liegen, andere kinderen plagen, lelijke dingen over elkaar zeggen, enz. Als de 
kinderen niet direkt met iets komen (wat meestal wèl het geval is, kun je ’t ook aan de 
medewerkers vragen, evt. van te voren even laten weten, dan komen de kinderen 
vanzelf ook).  Zonde is heel erg. Voor jezelf, voor de mensen om je heen, maar het 
allerergst voor God. Waarom? God had alles zo mooi gemaakt. En zo kun je de 
vertelling beginnen.  
Het is goed dat het begrip “zonde” duidelijk aan de orde komt. Het is best moeilijk om 
dat in heel eenvoudige bewoordingen aan deze jonge kinderen door te geven. Ze 
herkennen natuurlijk wel dingen die ze zelf fout doen. Eenvoudig mag je ze vertellen 
dat het allerergste van de zonde is dat we daar de Heere verdriet mee doen. Hij had 
alles zo goed gemaakt en wij maken het mooie steeds weer kapot. 
Daar tegenover mag en moet in dit verhaal ook doorklinken het wonder dat God de 
mens weer tot Zich roept. Hij laat de mens niet over aan z’n lot. Dat hadden Adam en 
Eva en wij allemaal wel verdiend. Maar de Heere belooft hier al de komst van de 
Heere Jezus. Hij zal de straf op de zonde dragen en daardoor is er vergeving van 
zonden mogelijk. 
Alles bij elkaar komt er veel aan de orde. Dat kun je niet allemaal uitleggen in één 
morgen, de nadruk moet gelegd worden op het vallen in de zonde en het opzoeken / 
terug roepen door God. 
 



Voor 8-12 jarigen 
De lijn in de vertelling is dezelfde als voor de 4-8 jarigen. Bij deze kinderen kan wel 
wat dieper op het begrip zonde worden ingegaan. Dat wij door de val van Adam en 
Eva allemaal zondig geboren worden. Toch vraagt de Heere van ons dat we Hem 
gehoorzaam zijn. Die opdracht hebben we allemaal gekregen. Zie ook het begrip 
zonde en erfzonde onder algemeen. 
 
Voor +12 jarigen 
Als je een aparte groep hebt voor +12 jarigen dan zou je kunnen starten met wat 
korte cases, wat verhaaltjes waarin een bepaalde zonde naar voren komt. Ze zouden 
daar in groepjes kort over na kunnen denken, of ieder voor zich. Daarna kun je 
daarop aansluiten met de vraag: hoe komt het toch dat mensen steeds weer zulke 
slechte dingen doen? Op die manier kan dan het verhaal verteld worden of met 
elkaar het gedeelte uit de Bijbel besproken worden. Daarbij moeten de 
aandachtspunten die hiervoor genoemd zijn aan de orde komen (zie ook het begrip 
zonde en erfzonde onder algemeen). 
Voorbeelden van verhaaltjes: 

- iets herkenbaars, een groepje jongeren dat binnen de schoolklas een 
medeleerling het leven zuur maakt;  

- in het grotere verband kan dat een stukje zijn over een oorlog of bijv. een 
terroristische aanslag.  

Je zou er ook eenvoudige kranten-artikeltjes van kunnen maken. 
 
Om met de kinderen te lezen  
Een gedeelte uit Genesis 3 
Lukas 18: 13 (het gebed van de tollenaar) 
Mattheüs 1: 21 (de betekenis van de naam Jezus) 
 
Liederen 
Ps. 81: 13 en 12 
Ps. 130: 2 
Alzo lief had God de wereld 
 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 
 

-  Hoe kun je het begrip “zonde” uitleggen aan de kinderen?  
-  Welke gevolgen heeft de zonde van Adam en Eva en wat betekent dit voor 

ons? Ervaren we dat ook zo? 
-  De Heere spreekt tot Adam en de moederbelofte volgt. Noem 

bijbelgedeelten waarin je de uitwerking van deze belofte ziet. 
- Door de Bijbel heen zie je dat de duivel steeds probeert de uitvoering van 

de moederbelofte te voorkomen. Noem voorbeelden.  
Hoe zie je in onze tijd de kwade macht van de duivel, bijv. ook in het 
kinderwerk? 

 
 

Verwerking +12 
 
De Bijbel er bij 

1. Hoe wisten Adam en Eva dat de Heere in de hof was (vs. 8)?  



2. Wat is de straf van de slang (vs. 14)? 
3. Wat is de straf voor Eva en Adam (vs. 16-19)? 
4. En wat belooft de Heere (vs. 15)? 

 
Puzzelen maar 
Zie aparte bijlage. 
 
Zeg het maar 

1. Wat was de zonde van Adam en Eva?  
Herken je dat in je eigen leven?  

2. De duivel haalde Eva over van de vrucht te eten. Hoe probeert hij ons nu over 
te halen zonde te doen?  

3. Wat betekent in vs. 15 
- het zaad (de Heere Jezus) zal u de kop vermorzelen? 
- en u (de duivel) zult het de verzenen vermorzelen? 
Lees ook eens Mattheüs 28: 20. Wat betekent dat ook nu nog voor ons? 



LES 2:  DE HEERE SPREEKT TOT JOJAKIM. HET WOORD VERBRAND 
 
 
Thema 
Het Woord van God blijft in eeuwigheid 
 
Vindplaats 
Jeremia 36, 45 
  
Kerntekst 
1 Petrus 1: 25 Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid, en dit is het 
Woord dat onder u verkondigd is. 
 
 
Aantekeningen bij de tekst 
Jeremia 36 
vs. 1 het vierde jaar van Jojakim: 605 v. Chr. 
vs. 2 een rol des boeks: zie oudheidkundige aantekeningen bij deze les. 
vs. 4 uit de mond van Jeremia: De HEERE brengt hem te binnen al wat Hij hem 

geopenbaard heeft. De Heilige Geest zal u alles leren, en zal u indachtig 
maken alles wat Ik u gezegd heb, zegt Jezus tot Zijn discipelen (Johannes 14: 
26) 

vs. 5 Ik ben opgehouden: verhinderd. Misschien mag Jeremia niet meer in de 
tempel komen vanwege zijn prediking. 

vs. 6 op de vastendag: wanneer er veel volk naar de tempel komt om zich te 
verootmoedigen voor de HEERE. 

vs. 7 Misschien zal hun smeking voor des HEEREN aangezicht neervallen: het 
gebed wordt gelegd voor de troon der genade. 

vs. 9 een vasten: zie oudheidkundige aantekeningen bij deze les. 
vs. 12 de vorsten: de hoge ambtenaren.   
vs. 16 dat zij verschrikten: ze schrikken wel van al die oordelen, maar het is van 

voorbijgaande aard. 
vs. 20 maar de rol legden zij weg: ze willen eerst eens zien hoe de koning erop 

reageert. 
vs. 23 stukken: de rol bestaat uit aan elkaar bevestigde stukken papyrus of 

perkament. 
vs. 24 en scheurden hun klederen niet: als teken van berouw. 
vs. 26 Maar de HEERE had hen verborgen: in Zijn voorzienigheid bepaald dat zij zich 

hebben schuilgehouden. 
vs. 30 Hij zal geen hebben die op Davids troon zitte: zijn zoon Jojachin heeft slechts 

drie maanden geregeerd. 
en zijn dood lichaam zal weggeworpen zijn: als een teken van Gods toorn. 

 
Jeremia 45 
vs. 3 Wee nu mij: Baruch lijdt onder de komende ondergang van zijn volk en land. 
vs. 5 zoudt gij u grote dingen zoeken?: een bloeiende Joodse staat? 
 Ik zal u uw ziel tot een buit geven: u zult het er levend afbrengen. 
 



Verband met de belijdenisgeschriften 
 
Door wat middel God van ons gekend wordt. (N.G.B. artikel 2) 
Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping (…). Ten 
tweede geeft Hij Zichzelven ons nog klaarder en volkomener te kennen door Zijn 
Heilig en Goddelijk Woord, te weten, zoveel als ons van node is in dit leven, tot Zijn 
eer en de zaligheid der Zijnen. 
 
Van het geschreven Woord van God (N.G.B. artikel 3, 2 Petrus 1: 20, 21) 
Wij belijden, dat “dit Woord Gods niet is gezonden noch voortgebracht door de wil 
eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, 
hebben (het) gesproken”, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God, door een 
bijzondere zorg die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, Zijn knechten, de profeten 
en apostelen, geboden Zijn geopenbaarde Woord bij geschrift te stellen. (…) Hierom 
noemen wij zulke schriften: Heilige en Goddelijke Schrifturen.  
 
Waarvan de Heilige Schrift haar aanzien en autoriteit heeft (NGB art 5) 
Al deze boeken (waaronder het boek Jeremia) alleen ontvangen wij voor heilig en 
kanoniek, om ons geloof daarnaar te reguleren, daarop te gronden en daarmede te 
bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfel al wat daarin begrepen is; en dat niet 
zozeer, omdat ze de Kerk aanneemt en voor zodanige houdt; maar inzonderheid, 
omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten, dat zij van God zijn; en 
dewijl zij ook het bewijs daarvan bij zichzelven tasten kunnen dat de dingen, die 
daarin voorzegd zijn, geschieden. 
 
Oudheidkundige aantekeningen 
 
Boekrol 
De boeken waren vellen van papyrus of bereide dierenhuiden, de onderkant van het 
ene vel werd aan de bovenkant van het andere vel gelijmd en opgerold, eventueel 
om een stok. Reeds in de grijze oudheid werd papier vervaardigd; zulk papier, 
gemaakt omstreeks 2000 v. Chr., bestaat nu nog. De bladeren van palmen en 
andere bomen worden nog in het Oosten gebruikt om er op te schrijven. De Joden 
schijnen rollen van dierenvellen gebruikt te hebben voor hun heilige geschriften.  
 
Schrijfmes 
Een mes dat gebruikt werd voor het slijpen van de (veren)pen. 
 
Vastendag 
Vasten: het zich onthouden van spijs, om zich daardoor voor de Heere te 
verootmoedigen. 
De regering schreef een openbare vastendag uit, om die godsdienstig te vieren, om 
de treurige toestand, waarin zij gebracht waren door het leger van de Chaldeën of 
om het uitblijven van de regen. 
Groot vertoon van vroomheid en godsdienstigheid kan gevonden worden zelfs onder 
hen, die, hoewel zij een gedaante van godzaligheid hebben, vreemd en vijandig zijn 
aan de kracht ervan. 
De profeten waarschuwen dat het vasten geen betekenis voor God heeft als het niet 
gepaard gaat met verootmoediging en vernieuwing van hart en leven. 
 



Jojakim 
Koning Jojakim was goddeloos, hoewel hij een zoon was van de vrome Josia. Het 
volk zocht onder deze tiran zijn troost in uiterlijkheden: het was heel tevreden met het 
bezit van de tempel te Jeruzalem. Het was een oppervlakkig en tot afgoderij geneigd 
volk. 
 
Jeremia 
De profeet Jeremia, zoon van Hilkia, werd ongeveer 650 v. Chr. te Anathoth geboren, 
tijdens de regering van Manasse. De naam Jeremia betekent: de Heere grondvest. 
Hij werd tot profeet geroepen in het 13e jaar van de regering van Josia (627 v. Chr.). 
Toen was hij nog jong, waarschijnlijk niet ouder dan ongeveer 25 jaar. De Heere had 
hem reeds vóór zijn geboorte geheiligd, al voor Hij hem in de moederschoot vormde, 
gekend. 
Ten tijde van de roeping van Jeremia is de vrome koning Josia aan het bewind. 
Wanneer Josia gesneuveld is, wordt zijn zoon, Joachaz, na een korte regering, 
vervangen door Jojakim.  
 
Baruch 
Vriend van Jeremia. Van beroep schrijver (secretaris). Heeft zelf ook een boek 
geschreven: het boek Baruch is een apocrief geschrift. 
 
Profeet 
Een profeet is iemand die namens God spreekt. Hij ontvangt het Woord van God 
door middel van dromen/gezichten, door een verschijning of door onmiddellijke 
inspraak door de Geest van God. De profeet is zich daarvan bewust en weet Gods 
Woord en zijn eigen woord gescheiden te houden. De profeten onderwijzen het volk 
in de Wet van God; zij bestraffen de zonden van het volk; zij kondigen het oordeel 
aan bij volharding in de zonde en roepen op tot bekering; ook voorzeggen zij wel de 
toekomst, in het bijzonder van de komende Messias en Zijn Koninkrijk. 
 
Vertelsuggesties 
 
Thema 
De Heere wil ons in de Bijbel Zijn wil en de weg tot het Heil in de Heere Jezus 
bekend maken. De Heere toont liefde en geduld door Zijn Woord aan koning Jojakim   
-en ook aan ons- te geven. God heeft geen lust in onze dood, maar dat we ons 
zouden bekeren en leven. 
Jojakim doet Gods Woord als het ware weg uit zijn leven. Veel mensen doen dit ook 
nu. Maar daardoor is Jojakim nog niet van de Heere af. Hij laat opnieuw Zijn Woord 
opschrijven, God gaat door. Jojakim komt toch met God in aanraking: God straft de 
zonde, zoals blijkt aan het eind van Jojakims leven. 
God zal er Zelf voor zorgen dat zolang de wereld bestaat de Bijbel blijft en dat er 
kracht van zal uitgaan tot geloof en bekering. 
 
Vertelschets 

1. Jeremia moet al zijn profetieën laten opschrijven en voorlezen. 
2. Misschien zal het volk dan eindelijk luisteren. 
3. Baruch leest het op een vastendag voor in de tempel. 
4. Als de vorsten het vernemen, ontbieden ze Baruch. 
5. Zij besluiten de koning ervan in kennis te stellen. 



6. Maar eerst adviseren ze Baruch zich te verbergen. 
7. De koning laat de boekrol voorlezen en verbranden. 
8. Hij geeft bevel Baruch en Jeremia gevangen te nemen. 
9. God geeft Jeremia opdracht een nieuwe rol te schrijven. 
10. Hij moet Jojakim ook een persoonlijk oordeel aanzeggen. 
11. Baruch is erg bedroefd over het komende oordeel. 
12. Jeremia vermaant en vertroost hem daarover. 
 

Eventueel kan gekozen worden voor een kortere vertelling aan de hand van 
onderstaande vertelschets. 

1. Koning Jojakim zit op zijn troon en luistert naar de boekrol. 
2. De schrijver van de boekrol en de inhoud van de boekrol. 
3. De koning verbrandt de boekrol. 
4. Hij geeft bevel Baruch en Jeremia gevangen te nemen. 
5. God geeft Jeremia opdracht om Jojakim een persoonlijk oordeel aan te 

zeggen. 
6. God geeft de opdracht een nieuwe rol te schrijven. 
 

 
Voor 4-8 jarigen 
Schrijf je weleens een brief? Of laat je dat je vader of moeder wel eens doen? 
Als je wil logeren in de vakantie bij je vriendinnetje, kun je even bellen om het te 
vragen, een mailtje sturen of een briefje schrijven. 
Misschien heb je wel een penvriend of -vriendin. Dan schrijf je alles op wat je beleeft, 
hoe het op school gaat, of je een goed rapport had, hoe het gaat met je vader, 
moeder, broertje of zusje. 
Sommige mensen schrijven verhalen, anderen soms zelfs een dik boek. 
De Heere God heeft ook een boek geschreven. Dat is de Bijbel. Hij vertelde de 
mensen wat ze moesten opschrijven. Daarom zeggen we ook wel dat de Bijbel het 
Woord van God is. 
De Heere God heeft Jeremia ook gevraagd alles wat God tegen hem zei, op te 
schrijven. Jeremia doet dat. Hij laat zijn vriend Baruch komen. 
 
Voor 8-12 jarigen 
De Bijbel is het Woord van God. God heeft opdracht gegeven aan mensen om Zijn 
Woorden op te schrijven. Ook aan de profeet Jeremia. Luister maar hoe dat is 
gegaan. 
In de tempel van Jeruzalem zijn heel veel mensen. Onder deze mensen staat ook 
Michaja. Hij luistert, heel aandachtig. Waarnaar? Naar Baruch, die leest iets voor uit 
een boekrol. Als Baruch klaar is, rent Michaja de tempel uit, naar het paleis van de 
koning en daar vertelt hij wat Baruch heeft voorgelezen. 
(later in de vertelling de terugkoppeling maken dat Jeremia de opdracht van God 
kreeg om de boekrol te schrijven.) 
 
Voor +12 jarigen 
De Bijbel is het Woord van God. Door het lezen van de Bijbel, kunnen we God Zelf 
leren kennen. God is heilig, daarom is de Bijbel heilig. 
De Heere God heeft Zijn eigen woorden laten opschrijven. Ook de profeet Jeremia 
krijgt die opdracht. God sprak: ”Neem een boekrol en schrijf daarop al de woorden 
die Ik tot u gesproken heb over Israël en over Juda en over al de volken, vanaf de 



eerste dag dat Ik tot u gesproken heb tot op deze dag. Misschien zal het volk nu 
luisteren, zodat zij zich bekeren van hun boze weg en zodat Ik hun zonden zal 
vergeven.” 
Jeremia luistert naar God. Hij roept Baruch. 
 
Om met de kinderen te lezen  
Jeremia 36:22-28 
 
Liederen 
Lees je Bijbel 
Heere Jezus om Uw Woord 
Daar kwam een man uit Anathoth 
Ps 119:47 ‘k Ben eeuwiglijk gedachtig aan Uw woord 
Ps 119:53 Uw Woord is mij een lamp voor mijnen voet 
Ps 119:69 Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig, HEER’ 
 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 
 

-  Eerbied en ontzag voor het Woord van God. Hoe breng je dit over op 
evangelisatie-kinderen?  

- Hoe blijkt uit Jeremia 36: “Gods Woord houdt stand in eeuwigheid”. 
 

Verwerking +12 
 
De Bijbel er bij 

1. Waarom geeft God opdracht aan Jeremia een boekrol te schrijven (vers 3)? 
2. Jeremia laat de boekrol schrijven door ……  (vers 4). 
3. Hoe deed hij dat (vers 18)? 
4. Wat doet koning Jojakim met de boekrol (vers 23)? 
5. Is de koning onder de indruk van de woorden uit de boekrol (vers 24)? 
6. Wat is de straf voor de koning (vers 30)? 
7. Hoe komt het dat wij nu toch nog de geschiedenissen van Jeremia hebben in 

onze Bijbel (vers 32)? 
 
Puzzelen maar 
Zie aparte bijlage. 
 
Zeg het maar 

1. Jeremia werd vervolgd omdat hij de woorden van God doorvertelde. In onze 
tijd worden ook mensen vervolgd omdat zij Gods Woord doorgeven aan 
anderen. Noem voorbeelden van landen waar dat gebeurt. 

2. In Nederland zijn er ook tijden geweest van vervolgingen (denk aan de 
brandstapels). Hoe noem je de mensen die moesten sterven omdat ze God 
niet wilden loslaten?  

3. Koning Jojakim had geen ontzag voor Gods Woord. Waaruit blijkt dat?  
4. Wij moeten eerbied en ontzag tonen voor de Bijbel. 

a. Waarom? 
b. Op welke manieren kun je dat doen? 



LES 3:  HET WOORD IS VERVULD: DE HEERE JEZUS IN DE SYNAGOGE 
 
 
Thema 

1. De Heere Jezus is de vervulling van het Woord. 
2. Door ongeloof wordt de Heere Jezus tóch verworpen. 

 
Vindplaats 
Lukas 4: 16 t/m 30 
  
Kerntekst 
Lukas 4: 21: En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren  
vervuld. 
 
 
Aantekeningen bij de tekst 
Lukas 4 vers 16 tot en met 30 
vs.16 op de dag des sabbats: op de zevende dag van de week, dus zaterdag. 
 Synagoge: Zie oudheidkundige aantekeningen. 
vs.17 gegeven: aangereikt (door een van de oudsten van de synagoge). 
 opengedaan had: eigenlijk staat hier ontrold had.   
vs.18 weergave van Jesaja 61: 1. In dat gedeelte wordt de komst van de Gezalfde, 

de Messias, voorspeld. 
vs.20 En als Hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had: na het lezen 

rolde Jezus de rol op en gaf hem terug aan de oudste die hem de rol had 
gegeven. Deze plaatste de rol dan weer in de kast waarin de rollen bewaard 
werden. 

vs.21 En Hij begon tot hen te zeggen: hier wordt alleen de aanhef van de prediking  
beschreven. 
Heden is deze schrift in uw oren vervuld: de Heere Jezus openbaart zich hier 
als de beloofde Messias! 

vs.22 En zij gaven Hem allen getuigenis: iedereen was onder de indruk. 
Is deze niet de Zoon van Jozef?: zij konden zich niet voorstellen dat hun 
dorpsgenoot zulke woorden spreken kon en mocht. 

vs.23 In vers 23 t/m 27 stelt de Heere Jezus Naäman en de weduwe van Zarfat ten 
voorbeeld. Zij werden begenadigd boven de Israëlieten, de kinderen van 
Abram. Hierbij doelt Hij erop dat als zijn dorpsgenoten (en broeders) Hem niet 
geloven, Hij tot andere mensen zal gaan. 

vs.29 De luisteraars werpen Jezus buiten de stad en willen Hem van de berg 
afwerpen. 

vs. 30 Maar Hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde: Hij vluchtte niet voor 
hen uit, maar liep gewoon door de groep heen. Sommige verklaarders verge-
lijken dit met het laten neervallen van de bende die Hem gevangen wilde 
nemen in Gethsemane. Dat hoeft niet het geval te zijn geweest. Van belang is 
echter dat Hij Zijn macht toonde door dwars door de menigte heen weg te 
gaan. 

 ging weg: Hij liet hen aan zichzelf over. Dit als gevolg van hun ongeloof.  
vs. 31 De Heere ging naar een naburig dorp, Kapernaüm.  
vs. 32 De luisteraars in Kapernaüm werden geraakt door Zijn woord, want Hij sprak 

met (Goddelijk) gezag. 



  
Verband met de belijdenisgeschriften 
 
De Heere Jezus als Messias, Gezalfde (H.C. vraag en antwoord 31) 
Waarom is Hij “Christus”, dat is een Gezalfde, genaamd? 
Omdat Hij van God de Vader verordineerd is, en met den Heilige Geest gezalfd, tot 
onzen hoogsten Profeet en Leraar, Die ons den verborgen raad en wil Gods van 
onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft; en tot onzen enigen hogepriester, 
Die ons met de enige offerande Zijns lichaams verlost heeft, en voor ons met Zijn 
voorbidding steeds tussentreedt bij den Vader; en tot onzen eeuwigen Koning, Die 
ons met Zijn Woord en Geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en 
behoudt. 
De Heere Jezus is de beloofde Messias, die als Profeet, Priester en Koning voor Zijn 
volk zorgt. In dit Bijbelgedeelte ligt hier een dubbel verwijzing naar: Christus die zich 
door het Woord te spreken als Profeet laat horen. Maar ook door de inhoud van Zijn 
spreken zich als Verlosser en Messias openbaart. 
 
Rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus (N.B.G. artikel 22) 
Wij geloven, dat, om de ware kennis dezer grote verborgenheid (dat is de voldoening 
van de schuld door het bloed van Christus, red.) te bekomen, de Heilige Geest in 
onze harten ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk Jezus Christus met al Zijn 
verdiensten omhelst, Hem eigen maakt, en niets anders meer buiten Hem zoekt. 
Het geloof in de Heere Jezus is noodzakelijk om deel te hebben aan Zijn verlossend 
werk. Dat geloof wordt echter door de Heilige Geest geschonken en is in zichzelf 
geen genoegdoening voor de schuld. 
 
De oorzaak van ongeloof ligt in de mens (D.L. hoofdstuk 1, artikel 5) 
De oorzaak of onschuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is 
geenszins in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus, en de 
zaligheid door Hem, is een genadige gave Gods; gelijk geschreven is: Uit genade zijt 
gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave (Efeze 2: 8). 
Insgelijks: Het is u gegeven, in Christus te geloven (Filippensen 1: 29). 
 In de geschiedenis komt het ongeloof van de mensen uit Nazareth naar voren. 
Hoewel geloof een gave is, blijft ongeloof toch voor de verantwoordelijkheid van de 
mens liggen.  
 
 
Oudheidkundige aantekeningen 
 
Nazareth 
Nazareth was een stadje in het noorden van Israël, waar de Heere Jezus is 
opgegroeid. Onder de luisteraars in dit Bijbelgedeelte waren dus ook familieleden 
van Hem.  
 
Synagoge 
Een synagoge was een plaats waar de joden hun eredienst hielden. Deze 
vormgeving is in de tijd van de ballingschap ontstaan, toen het immers niet mogelijk 
was op te gaan naar de tempel.  
De synagoge was een rechthoekig gebouw. Aan een van de korte zijden stond, 
veelal op een verhoging, een kast waarin de boekrollen werden bewaard. Op deze 



boekrollen stonden de boeken der profeten en van Mozes. Tijdens een 
godsdienstoefening werd hieruit hardop voorgelezen. Dit gebeurde niet altijd door 
dezelfde mannen, er was sprake van afwisseling. 
Hoewel er gesproken wordt over oudsten of oversten was er geen sprake van 
ambtelijk gezag over elkaar. De rol van een oudste was meer van huishoudelijke 
aard: een en ander moest ordelijk verlopen. 
 
Vertelsuggesties 
 
Thema 
Christus openbaart zich als de vervulling van Gods Woord. Er is echter geloof nodig 
om Hem echt te zien. 
 
Vertelschets 
 

1. Het is sabbat, de mensen van Nazareth gaan naar de Synagoge. 
2. Ook de Heere Jezus ging, net als anders, naar de synagoge. 
3. De Heere Jezus was degene die moest voorlezen. 
4. Hij krijgt de profeet Jesaja om te lezen. 
5. Hij past het gelezene op Zichzelf toe en openbaart Zich als Messias. 
6. De mensen zijn verwonderd, maar geloven Hem niet. 
7. Jezus waarschuwt de luisteraars. 
8. De luisteraars worden boos, werpen Hem uit de stad en willen Hem doden. 
9. Jezus loopt echter door de schare heen en gaat weg. 
10. Jezus vertrekt naar Kapernaüm. 

 
 
Algemeen 
In dit Bijbelgedeelte ligt uiteraard de notie dat Christus niet alleen de vervulling van 
het Woord is, maar ook Zelf het Woord is. Het is goed om dit bij de voorbereiding te 
overdenken. Het lijkt echter wat moeilijk om deze notie concreet in de vertelling op te 
nemen. 
Het ligt voor de hand de vertelling op te bouwen naar de climax waarbij de Joden de 
Heere Jezus van de berg willen werpen. Het is goed om in het oog te houden dat het 
niet zomaar een “spannend verhaal” is. Misschien kan het helpen om aan te geven 
dat de mensen die de Heere kwaad wilden doen, zichzelf daarmee veel kwaad 
deden. Ook kan wellicht aan het eind van de geschiedenis verteld worden dat de 
Heere Jezus sterven moest, maar dat het nu Zijn tijd nog niet was. 
  
Voor 4-8 jarigen 
Instap van het verhaal kan zijn dat veel mensen in Nazareth naar de synagoge gaan. 
Een groot gebouw, waar veel mensen bij elkaar kunnen komen. Zij gaan luisteren 
naar het Woord van God! Dat vinden ze belangrijk! Een jonge man gaat uit de 
profeten lezen. Hij leest van een verlosser! Een redder! En dan? Dan zegt Hij dat Hij 
die verlosser is! Maar dat kan toch niet? Dat is Jezus, de zoon van de timmerman, 
van Jozef…. ?! Vervolgens kan verteld worden van de bedreiging met de dood door 
de inwoners van Nazareth en Jezus die dit gevaar eenvoudigweg het zwijgen oplegt. 
Hij gaat weg. 
Toepassing: Geloof jij dat Jezus de verlosser is? 
 



Voor 8-12 jarigen 
Zie 4-8 jarigen. Wellicht kan wat meer benadrukt worden dat het joodse volk al 
eeuwen uitkijkt naar de beloofde Messias. Nu is Hij gekomen en nu geloven ze Hem 
niet?! Hoe moeten ze dan verlost worden! Gelukkig zijn er ook mensen die Hem wel 
geloven! Zijn die mensen dan beter? Nee! Maar de Heilige Geest werkt dat geloof in 
hun hart. Het is daarbij uiteraard niet gemakkelijk om dit uit te diepen. Belangrijk is 
echter dat niet de indruk gewekt wordt dat geloven een prestatie is van goede 
mensen en niet-geloven een eigenschap is van slechte mensen. Alle mensen zijn 
zondaren en allemaal moeten (en kunnen!) ze verlost worden!  
 
Voor +12 jarigen 
Mogelijk kan bij de tieners nog sterker naar voren worden gebracht dat het eigenlijk 
niet zo verwonderlijk was dat de mensen in Nazareth Jezus niet geloofden. Hij was er 
immers één uit hun eigen dorp? Zij hadden hem zien opgroeien! Eigenlijk is dat nog 
zo: er zijn vanuit de mens meer redenen om Jezus niet te geloven dan om wel in 
Hem te geloven. Gelukkig dat de Heilige Geest al die redenen opzij werpt en met Zijn 
werk ons harde hart en onze verkeerde gedachten wil omkeren! 
 
Om met de kinderen te lezen  
Lukas 4: 16 t/m 32 
 
Liederen 
Psalm 25 vers 2 
Psalm 105 vers 24 
Lees je Bijbel, bid elke dag! 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 

  
- Wat is de kern van deze geschiedenis? 
- De Heere Jezus ging weg uit Nazareth. Kan Hij ook weg gaan uit 

Nederland? 
-  Ligt er in de verzen 24 t/m 27 hoop voor het evangelisatiewerk? 
 

Verwerking +12 
 
De Bijbel er bij 

1. Wat deed Jezus gewoonlijk op de sabbat? 
2. Uit welk Bijbelboek moest Hij lezen? 
3. Zoek Jesaja 61: 1 op en lees ook Lukas 4: 18 en 19. Wat valt je op? 
4. Hoe reageerden de luisteraars op de prediking van de Heere Jezus? 
5. Wat gebeurde er toen? 
6. Waar ging de Heere Jezus uiteindelijk naar toe? 

 
Puzzelen maar 
Zie aparte bijlage. 
 
Zeg het maar 
 

1. Wat vind jij ervan dat mensen elke sabbat naar een synagoge gaan?  



2. Stel je voor dat jij daar in die synagoge had gezeten. Wat had je dan gedaan? 
Waarom? 

3. De Heere Jezus liep toen zomaar tussen de mensen en sprak hen toe. Kun je 
Hem nu nog horen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?   



 1 

LES 4:  GOD SPREEKT TOT .... DE KAMERLING 
 
 
Thema  
Het Woord wordt uitgelegd. 
 
Vindplaats 
Handelingen 8: 26 t/m 40 
 
Kerntekst 
Handelingen 8: 37: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. 
 
Aantekeningen bij de tekst 
Handelingen 8: 26 t/m 40 
 
vs. 26: Een engel des Heeren sprak tot Filippus...: de Heere zendt hem zelf naar 

deze Moorman toe. Zoals Petrus een visioen kreeg, zo krijgt Filippus een 
boodschap van de Heere. Het Evangelie moet ook naar de heidenen 
gebracht worden.  

vs. 17: Die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza: Jeruzalem was hoog gelegen, en 
Gaza lag aan de kust, zo’n 400 meter lager. 
Welke woest is: er zijn twee wegen van Jeruzalem naar Gaza: de ene 
drukke weg verlaat al snel het bergland en gaat via de kust verder, de ander 
volgt langer het bergland en is veel eenzamer. 

vs. 27: Een Moorman, een kamerling: de benaming Moorman duidt op zijn afkomst, 
een kamerling is een vertaling van het Griekse woord  ‘eunuchus’ wat 
ontmande betekent. Dienaren van vorstinnen werden vaak onvruchtbaar 
gemaakt om de veiligheid van de vorstin te waarborgen.  
Een machtig heer: een invloedrijk en bemiddeld man. 
Moren: inwoners van het huidige Ethiopië. 
Candacé: de Moorse aanspreektitel van de koningin. 
Die over al haar schat was: hij beheerde de financiën (minister van 
financiën). 
Welke gekomen was om aan te bidden te Jeruzalem: Jeruzalem was het 
centrum van de Joodse godsdienst en aanbidding was een belangrijk 
onderdeel daarvan. Als onbesneden heiden mocht de Moorman alleen in het 
voorhof der heidenen komen, en niet aan de openbare eredienst deelnemen. 
Maar bij de Heere is hij, ook als gesnedene van harte welkom in Zijn huis. 
Dat heeft hij kunnen lezen in de boekrol van Jesaja. Jesaja 56: 3 t/m 7. Hier 
voorzegt Jesaja dat in Gods huis ook de heidenen een plaats zullen 
ontvangen. 

vs. 28: Las de profeet Jesaja: waarschijnlijk in de Griekse vertaling, de Septuaginta. 
vs. 29: De Geest zeide tot Filippus enz: uit zichzelf zou Filippus deze hooggeplaat-

ste heidense man niet aangesproken hebben met het Evangelie. De Geest 
gebiedt hem dit te doen en geeft hem een bijbelse opening voor de verkon-
diging van Christus. 

vs. 30: Hoorde hem de profeet Jesaja lezen: er werd altijd hardop gelezen. 
Verstaat gij ook hetgeen gij leest?: de profetieën over de Messias kunnen 
alleen vanuit de heilsgeschiedenis worden begrepen. Het is daarom geen 
wonder dat de Moorman het niet begrijpt. 
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vs 31: Hoe zou ik toch kunnen enz: het Woord van God en zeker de profetieën 
hebben uitleg nodig. 

vs. 32: Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid enz: deze woorden staan in 
Jesaja 53 vers 7 en 8, en zijn een profetie over het lijden en sterven van de 
Heere Jezus. Het ziet op Zijn gewilligheid om dit te ondergaan. 

vs 35: En beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus: Filippus sluit 
aan bij wat de Moorman leest. Hij legt hem uit dat Jesaja hier over de 
Messias spreekt. Hij brengt hem het Evangelie. 

vs 36: Wat verhindert mij gedoopt te worden? Wat staat mij nog in de weg zo zegt 
hij? Filippus heeft hem de voorwaarden voor het ontvangen van de Heilige 
Doop onderwezen. Door de doop wil de Moorman zijn geloof in de Heere 
Jezus belijden. 

vs 37: Indien van harte gelooft enz: als u van ganser harte gelooft dat Jezus de 
Messias is. 
Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is: De Moorman legt openbare 
belijdenis van het geloof af en wordt daarna gedoopt. 

vs 39: Hij reisde zijn weg met blijdschap: De vrucht van de Geest is blijdschap. 
Deze geestelijke blijdschap ontstaat uit het gevoel van de vergeving der 
zonden door het geloof in Jezus Christus. 

vs 40: Filippus werd gevonden te Azote: Daar heeft de Heilige Geest hem 
gebracht. 
Azote: Asdod. 
Totdat hij te Cesarea kwam: een kustplaats, door Herodes gebouwd ter ere 
van de keizer. 
(‘Cesar’) Augustus. 

 
Het doopformulier 
Het doopformulier is gegrond op de belijdenis van de moorman. 
 
Verband met de belijdenisgeschriften 
 
Heilige Doop (H.C. vraag en antwoord 74) 
Vraag: Zal men ook de jonge kinderen dopen?  
Antw.: Ja het, want mitsdien zij alzo wel als de volwassenen in het verbond van God 
en Zijn gemeente begrepen zijn en dat hun door Christus bloed de verlossing van de 
zonden en de Heilige Geest, Die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen 
toegezegd wordt, zo moeten zij ook door den Doop als door het teken van het 
Verbond, der Christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovige 
onderscheiden worden. 
 
Oudheidkundige aantekeningen 
 
Ethiopië 
De afstand van Ethiopië naar Jeruzalem is minimaal 1500 kilometer. 
 
Vertelsuggesties 
 
Thema 
Het Woord wordt uitgelegd. 
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Vertelschets 
1. Wat vooraf ging. De diaken Filippus als evangelist 
2. Filippus gehoorzaamt Gods bevel. 
3. Filippus als gids. 
4. De geloofsbelijdenis van de Moorman 
5. De Heilige Doop. 
6. De verbreiding van het Evangelie 
 
Voor 4-8 jarigen 
Ben je nog op reis geweest in de vakantie? Wat heb je nodig als je op reis gaat? 
Waarom ga je eigenlijk op reis? 
Nu gaan we met elkaar luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Het verhaal gaat over 
iemand die op reis is, over Filippus en de Moorman. Filippus kreeg van God, door 
middel van een engel de opdracht om tegen de middagtijd, de woeste weg van 
Jeruzalem naar Gaza in te gaan. Daar ontmoet hij de Moorman, de minister van 
financiën van de koningin. Hij heeft van de joden van God gehoord, en hij is naar 
Jeruzalem gegaan om deze God te leren kennen. Nu is hij op de terugweg en zit te 
lezen in een boekrol. 
God spreekt tot Filippus dat hij naar de wagen toe moet gaan. De Moorman leest uit 
de boekrol van de profeet Jesaja. Filippus vraagt of de Moorman de geschiedenis 
begrijpt. Nee zegt de Moorman, hoe kan ik het begrijpen als ik niemand heb om het 
uit te leggen? Of kunt u mij helpen? Zo klimt Filippus op de wagen en gaat de 
Moorman de geschiedenis uitleggen. 
Hij legt de profeet Jesaja uit en nog veel meer. Filippus vertelt over de Heere Jezus. 
Zijn lijden  en sterven, Zijn opstanding en Zijn Hemelvaart. 
De uitstorting van de Heilige Geest en het ontstaan van de eerste gemeenten. Vele 
mensen die zich lieten dopen en de Heilige Geest ontvingen. 
Dan vraagt de Moorman: wilt u mij ook dopen? Ik geloof in de de Heere Jezus. Hij is 
mijn Verlosser en mijn Heere. 
Zo wordt de Moorman gedoopt. Blij gaat de Moorman verder op zijn reis. 
Filippus gaat ook verder. Hij gaat door met preken om te vertellen dat Jezus de 
Verlosser is en gekomen is voor zondaren. Zo breidt zich het Evangelie uit, van jood 
tot heiden, van stad tot dorp. Want dat is de opdracht van de Heere Jezus. 
 
Voor 8-12 jarigen 
Een reis door Nederland is gemakkelijker dan een reis door de woestijn. Daarin zijn 
veel gevaren. Er is veel begeleiding nodig. Onze koningin gaat ook niet alleen op 
reis. Dit verhaal gaat over Filippus en de Moorman. Filippus kreeg van God , door 
middel van een engel de opdracht om tegen de middagtijd, de woeste weg van 
Jeruzalem naar Gaza in te gaan. Een vreemd bevel, want deze weg lag erg eenzaam 
en verlaten. Vooral tijdens de hete middagtijd kwam er niemand langs. Toch 
gehoorzaamt Filippus aan het bevel van de Heere. Op de weg  ontmoet hij de 
Moorman, de minister van financiën van de koningin. Hij heeft van de joden van God 
gehoord, en hij is naar Jeruzalem gegaan om deze God te leren kennen. 
Nu is hij op de terugweg en zit te lezen in een boekrol. Hardop, langzaam en in het 
grieks leest hij de geschiedenis. 
God spreekt tot Filippus dat hij naar de wagen toe moet gaan.  Filippus vraagt of de 
Moorman de geschiedenis begrijpt. Nee zegt de Moorman, hoe kan ik het begrijpen 
als ik niemand heb om het uit te leggen? Of kunt u mij helpen? Zo klimt Filippus op 
de wagen en gaat de Moorman de geschiedenis uitleggen. 
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Hij legt de profeet Jesaja uit en nog veel meer. Filippus vertelt over de Heere Jezus. 
Filippus vertelt van Jezus de Messias. De Verlosser Die gekomen is. Over Zijn lijden 
en sterven, Zijn opstanding en hemelvaart. 
De uitstorting van de Heilige Geest en het ontstaan van de eerste gemeenten. Vele 
mensen die zich lieten dopen en de Heilige Geest ontvingen. Dan vraagt de 
Moorman: wilt u mij ook dopen? Ik geloof in de de Heere Jezus. Hij is mijn Verlosser 
en mijn Heere. Beiden dalen ze af in het water. Zo wordt de Moorman gedoopt. Blij 
gaat de Moorman verder op zijn reis. 
Filippus gaat ook verder. Hij gaat door met preken om te vertellen dat Jezus de 
Verlosser is en gekomen is voor zondaren. Zo breidt zich het Evangelie uit, van jood 
tot heiden, van stad tot dorp. Want dat is de opdracht van de Heere Jezus. 
 
Voor +12 jarigen 
Hoe sta jij tegenover mensen uit een ander land en een andere huidskleur? Ben je 
behulpzaam ten opzichte van onze medelanders? 
Filippus werd door de Heere naar deze zwarte man gestuurd. Hij sputtert niet tegen, 
maar volgt het bevel van de Heere direct op. Hij begrijpt het niet, maar gehoorzaamt 
wel. De Heere zegent zowel Filippus als de kamerling. Filippus is er goed mee dat hij 
gehoorzaamt. Een les voor ons allemaal. Dit verhaal gaat over Filippus en de 
Moorman. Filippus kreeg van God, door middel van een engel, de opdracht om tegen 
de middagtijd, de woeste weg van Jeruzalem naar Gaza in te gaan. Een vreemd 
bevel, want deze weg lag erg eenzaam en verlaten. Vooral tijdens de hete middagtijd 
kwam er niemand langs. Toch gehoorzaamt Filippus aan het bevel van de Heere. Op 
de weg ontmoet hij de Moorman, kamerling uit Morenland. Hij heeft van de joden van 
God gehoord en hij is naar Jeruzalem gegaan om deze God te leren kennen. 
Nu is hij op de terugweg en zit te lezen in een boekrol. Hardop, langzaam en in het 
grieks leest hij de geschiedenis. 
God spreekt tot Filippus dat hij naar de wagen toe moet gaan. Filippus vraagt of de 
Moorman de geschiedenis begrijpt. Nee zegt de Moorman, hoe kan ik het begrijpen 
als ik niemand heb om het uit te leggen? Of kunt u mij helpen? Zo klimt Filippus op 
de wagen en gaat de Moorman de geschiedenis uitleggen. 
Hij legt de profeet Jesaja uit en nog veel meer. Filippus vertelt over de Heere Jezus. 
Over Jezus de Messias, de Verlosser Die gekomen is. Over Zijn lijden en sterven, 
Zijn opstanding en hemelvaart. 
De uitstorting van de Heilige Geest en het ontstaan van de eerste gemeenten. Vele 
mensen die zich lieten dopen en de Heilige Geest ontvingen. Dan vraagt de 
Moorman: wilt u mij ook dopen? Ik geloof in de de Heere Jezus. Hij is mijn Verlosser 
en mijn Heere.  Zo doet de Moorman belijdenis van het geloof. Hij zei: wat verhindert 
mij gedoopt te worden? 
Dan  dalen Filippus en de kamerling af in het water en wordt de kamerling gedoopt. 
Toen zij uit het water kwamen nam de Heilige Geest Filippus weg, de kamerling zag 
hem niet meer. Hoe kwam dat? Hij reisde zijn weg verder met blijdschap zo staat er 
in de Bijbel. Blij gaat de Moorman verder op zijn reis. 
Filippus gaat ook verder. Hij gaat door met preken om te vertellen dat Jezus de 
Verlosser is en gekomen is voor zondaren. Zo breidt zich het Evangelie uit, van jood 
tot heiden, van stad tot dorp. Want dat is de opdracht van de Heere Jezus die Hij 
voor Zijn heengaan aan Zijn discipelen heeft gegeven.. 
 
Om met de kinderen te lezen 
Jesaja 53 
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Jesaja 56: 1 t/m 7 
Johannes 5: 39 t/m 47 
Handelingen 8 
2 Korinthe 3 
. 
Liederen 
Psalm 98: 3 
Psalm 119: 47 
 
Een kamerheer uit Morenland 
Een kamerheer uit Morenland 
Zat met een boekrol in zijn hand 
Toen hij naar huis toe reed. 
Hoe knap, hoe machtig hij ook was. 
Hij snapte niets wat hij ook las. 
Van wie sprak die profeet. 
 
Wie werd als schaap zo stil geslacht, 
Wie werd vernederd en veracht, 
Wiens leven nam men weg? 
Filippus, dienstknecht van Gods Geest, 
Vroeg hem,”begrijpt u wat u leest? 
Is het u uitgelegd?” 
 
Filippus sprak van ’t nieuws zo groot 
Van Jezus leven en Zijn dood, 
Hoe Hij is opgestaan. 
De kamerheer kwam tot geloof 
En is, nadat hij was gedoopt,  
Heel blij naar huis gegaan. 
 
 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 
 
- De vraag van Filippus aan de kamerling was; “Verstaat gij ook hetgeen gij 
 leest?” Is deze vraag ook voor ons van belang bij ons werk op de club? Hoe 
 moeten wij ons voorbereiden op de Bijbelvertelling? Hoe doen we dat? 
 Bespreek dat eens met elkaar. 
- Welke blijdschap wordt bedoeld in Hand. 8 : 39? Is er ook nog een andere 
 blijdschap? Zo ja, welke? Geef voorbeelden van mensen uit het O.T. en N.T. 
 om de tweeërlei blijdschap duidelijk te maken. 
- De kamerling reisde zijn weg met blijdschap. Zou Filippus ook zijn weg met 
 blijdschap gereisd zijn? Zo ja, hoe dan en waarom? Zo nee, waarom? Noem 
 nog een paar voorbeelden uit de Bijbel van mensen, die hun weg met 
 blijdschap reisden. Hoe reizen wij onze weg? 
 
 
Verwerking +12 
 
De Bijbel erbij 
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1. Het land waar de Moorman vandaan kwam heet nu: 
2. De moorman moet nog ongeveer ………….kilometer reizen voor hij thuis is. 
3. Hij is een dienaar van……………., de koningin der moren 
4. Hij was naar Jeruzalem gekomen om te …………………in de tempel 
5. De boekrol waarin hij zat de lezen was geschreven in de …………..taal. 
6. Welke profeet heeft deze geschreven? 
7. Wat vraagt Filippus aan de Moorman? 
8. Als de Moorman gelooft wordt hij door Filippus……………… 
9. en hij reisde zijn weg met…………………….. 
 
Puzzelen maar 
Zie aparte bijlage. 
 
 
Zeg het maar 

1. Kinderen die niet naar de kerk gaan moeten ook bekeerd worden. 
Daarom moet ik ze vertellen over de Bijbel. 

2. Ik durf nooit over de Bijbel te praten, want dan gaan de anderen 
moeilijke vragen stellen waar ik geen antwoord op weet. 

3. Je kunt beter laten zien wat de Bijbel zegt door wat je doet, in plaats 
van er steeds over te praten. 



LES 5:  PAULUS ZENDINGSARBEID 
 
 
Thema 
Het Woord gaat voort, onverhinderd. 
 
Vindplaats 
Handelingen 28 
 
Kerntekst 
Handelingen 28: 31: Predikende het Koninkrijk Gods, en lerende van de Heere Jezus 
Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd. 
 
Aantekeningen bij de tekst 
Handelingen 28 
vs. 1 Melite: Malta. Paulus had voorzegd dat zij op een eiland terecht zouden 

komen. 
vs. 2 barbaren: zo worden allen door de Grieken genoemd die geen Grieks 

spreken. 
 geen gemene vriendelijkheid: zij zijn buitengewoon vriendelijk. 

een groot vuur ontstoken hebbende: om de verkleumde drenkelingen wat 
warmte te geven en om hun kleren te laten drogen. 
namen zij ons allen in: zij worden gastvrij door de bevolking opgenomen. 

vs. 3  rijzen: dode takken. 
vs. 4 de wraak: de wraakgodin, die, naar men meent, waakt voor het recht en het 

onrecht straft. 
vs. 6  dat hij een god was: die over bovennatuurlijke kracht beschikt. 
vs. 7  de voornaamste van het eiland: de gouverneur. 
vs. 8  de rode loop: ingewandskoortsen, dysenterie. 
 als hij gebeden had: waardoor hij wil laten zien dat de Heere Jezus de man 

beter maakt. 
 legde hij de handen op hem: op zijn hoofd. 
 en maakte hem gezond: onmiddellijk is de man beter. 
vs.10 die ons ook eerden met veel eer: het betreft hier niet het geven van veel eer 

die alleen God toekomt, maar zij eren Paulus, Lukas en Aristarchus als 
dienstknechten van God. De Schrift gebiedt ons ieder de eer te geven die hem 
toekomt: “Eert een iegelijk”.  

vs.11  Alexandrië: in Egypte. 
         Hebbende tot een teken Kastor en Pollux: op de boeg van het schip staan de 

beelden van deze afgoden, de zonen van de oppergod Zeus, die de 
beschermgoden van de  zeevaarders zijn. 

vs.12  Syrakuse: op Sicilië. 
vs.13  Regium: een havenplaats in de zuidpunt van Italië. 
vs.14  alwaar wij broeders vonden: christenen. 
 zeven dagen bij hen blijven: Julius heeft zoveel op met Paulus dat hij dit goed 

vindt. 
 Alzo gingen wij naar Rome: te voet. 
vs.15 vandaar kwamen de broeders: de christenen uit Rome kennen Paulus. 

Sommigen van hen kennen hem persoonlijk, zoals blijkt uit de groet die 
Paulus hun doet in zijn brief aan de gemeente van Rome. 



 Appiusmarkt: ligt een 115 km. van Rome, een pleisterplaats, langs de 
beroemde Via Appia, de hoofdweg naar Rome.  

 De drie tabernen: De drie herbergen, ook een pleisterplaats aan die 
hoofdweg, ligt een 50 km. van Rome vandaan. 

vs.17  die de voornaamste Joden waren: alle Joden en Jodenchristenen zijn in 49 
door keizer Claudius uit Rome verbannen, maar blijkbaar na zijn dood in 54 
weer teruggekeerd. 

 Mannen, broeders: vriendelijk spreekt Paulus zijn volksgenoten aan. 
 Ik, die niets gedaan heb tegen het volk: Paulus denkt dat zij op de hoogte zijn 

van wat zich in Palestina rondom hem heeft afgespeeld, maar dat blijkt niet zo 
te zijn. 

 De vaderlijke gewoonten: de geboden en inzettingen van Mozes. 
vs.19  niet alsof ik iets had mijn volk te beschuldigen: niet dat ik een aanklacht tegen 

mijn volk heb ingediend. 
vs.20  de hope Israëls: de hoop van Israël door de Messias de zaligheid te 

ontvangen. 
vs.22  deze sekte: deze beweging. 
vs.23  beide uit de Wet van Mozes en de profeten: Paulus toont hun uit de Schriften 

aan, dat Jezus de beloofde Messias is. 
vs.25  Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja enz.: hieruit blijkt dat de 

Heilige Geest God is. 
vs. 28  dat de zaligheid Gods tot de heidenen gezonden is: het Evangelie blijft ook 

gezonden tot de Joden. Zij behouden hun rechten als volk, voor wie de Heere 
Jezus in de eerste plaats gekomen is. Maar als zij het verwerpen, dan wordt 
het heil van God de heidenen aangeboden. 

 De zaligheid Gods: het Evangelie, waarin het heil dat God in Christus gegeven 
heeft,  geopenbaard en aangeboden wordt aan alle mensen. 

 Dezelve zullen horen: sommige heidenen, de uitverkorenen. 
vs.29  veel twisting hebbende onder elkander: het evangelie zaait tweedracht; het 

verdeelt de toehoorders in gelovigen en ongelovigen, in mede- en tegenstan-
ders. 

vs.31  onverhinderd: Paulus wordt niets in de weg gelegd. Zo doet het Evangelie 
temidden van alle tegenwerking onverhinderd zijn gezegende werking. Paulus 
is wel gebonden, maar het Woord van God is niet gebonden.  

 
Verband met de belijdenisgeschriften 
 
Het Woord Gods (N.G.B. artikel 3) 
Wij belijden dat dit Woord Gods niet is gezonden noch voortgebracht door de wil 
eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, 
hebben het gesproken. 
 
Het Koninkrijk van God (H.C. vraag en antwoord 123) 
Welke is de tweede bede? 
Uw Koninkrijk kome. Dat is: Regeer ons alzo door Uw Woord en Uw Geest, dat wij 
ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen; bewaar en vermeerder Uw Kerk; 
verstoor de werken des duivels en alle heerschappij, welke zich tegen U verheft, 
mitsgaders alle boze raadslagen, die tegen Uw heilig Woord bedacht worden; totdat 
de volkomenheid Uws Rijks kome, waarin gij alles zult zijn in allen. 
 



Het oordeel van het Evangelie (H.C. vraag en antwoord 84) 
Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen Evangelies ontsloten en 
toegesloten? 
Alzo als, volgens het bevel van Christus, aan de gelovigen, allen en een iegelijk, 
verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als zij de beloftenis des 
Evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God, 
om der verdiensten van Christus wil, vergeven zijn; daarentegen allen ongelovigen, 
en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods 
en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren; naar welk 
getuigenis van het Evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende 
leven. 
 
Oudheidkundige aantekeningen 
 
Rome 
De hoofdstad en het centrum van het grote Romeinse wereldrijk. In het jaar 49 had 
keizer Claudius alle Joden uit Rome verbannen, na zijn dood hebben zij zich er 
opnieuw gevestigd.  
 
De overste van het leger 
Hij was het hoofd van de lijfwacht van de keizer. Men denkt, dat de gehuurde 
woning, waarin Paulus woonde op het kazerneterrein of in de omgeving van de 
kazerne lag. 
 
Twee jaren 
Vermoedelijk was dit de uiterste termijn van voorlopige hechtenis en is Paulus 
daarna, bij gebrek aan aanklagers en getuigen vrijgelaten. 
 
Vertelsuggesties 
 
Thema 
Ook op dit eiland Malta wordt duidelijk wie Paulus is: een dienstknecht van Jezus 
Christus, aan wie het gegeven is wonderen te doen. Hij vervult wat de Heere Jezus 
zegt in Lukas 10 : 19 en Markus 16 : 18. De Heere bevestigt door deze wonderen de 
waarheid van het Evangelie. Zo bereidt God de bevolking van het eiland voor op het 
ontvangen van het Evangelie, dat niet alleen het lichaam, maar ook de ziel voor 
eeuwig geneest. 
Met vrijmoedigheid spreekt Paulus later in Rome tot de Joden over de Heere Jezus. 
Op meerdere plaatsen in de Handelingen wordt gewezen op de grote vrijmoedigheid 
waarmee de apostelen het Evangelie verkondigen. In Rome komt de scheiding 
openbaar tussen de Joden die het Evangelie geloven en die het verwerpen door vast 
te houden aan verkeerde denkbeelden over het Koninkrijk van God. Zij geloven in 
een aards koninkrijk en in een aardse Messias. Zo gaat het ook toe bij de 
Evangelieverkondiging onder de heidenen: sommigen geloven, anderen niet. Dat is 
ook het geval bij de christenen: sommigen geloven werkelijk in Christus, het 
merendeel niet. Het doet er niet toe of men Jood of christen is, het gaat er alleen 
maar om dat men in Christus begrepen is. 
 
Vertelschets 
  1.  Paulus en al zijn medereizigers stranden op Melite of Malta. 



  2.  De eilandbewoners ontvangen de schipbreukelingen gastvrij.  
  3.  Als Paulus door een adder gebeten wordt, denken ze aan de wraak van God. 
  4.  Als Paulus niet sterft, denken ze dat hijzelf een god is. 
  5.  De landheer Publius zorgt op vriendelijke wijze voor onderdak. 
  6.  Paulus geneest de vader van Publius en alle andere zieken die ze brengen. 
  7.  Als zij na drie maanden vertrekken, krijgen ze het nodige mee. 
  8.  Paulus en de zijnen verblijven zeven dagen bij de christenen in Puteoli. 
  9.  Van Puteoli gaat het verder te voet naar Rome, een afstand van 200 km. 
10.  Uit Rome komen christenen Paulus tegemoet, wat hem dankbaar stemt. 
11.  Te Rome draagt Julius al de gevangenen over. 
12.  Paulus mag op zichzelf wonen, vastgeketend aan een soldaat. 
13.  Na drie dagen roept hij de leiders van de Joden bij zich. 
14.  Hij zegt onschuldig te zijn, maar zij blijken niets van hem te weten. 
15.  Zij staan eerst welwillend tegenover Paulus. 
16.  Paulus laat hun uit de Schriften zien dat Jezus de Messias is. 
17.  Sommigen geloven hem, anderen niet. 
18.  Paulus spreekt over de hardnekkige Joden Gods oordeel uit. 
19.  Als zij het Evangelie verwerpen, gaat het naar de heidenen. 
20.  Twee jaar lang predikt Paulus ongehinderd in zijn huurwoning in Rome. 
 
Algemene opmerkingen 
Deze vertelschets is natuurlijk te groot om in één keer te vertellen. Voor de 4-8 
jarigen zouden de punten 1 t/m 7 behandeld kunnen worden, terwijl de punten 8 t/m 
20 meer geschikt zijn voor de oudere kinderen. Met de +12 jarigen zou stil gestaan 
kunnen worden bij de ontvangst op Melite (zie ook de intro) en bij het gesprek met de 
godsdienstige Joden in Rome. Bij de vertelling moeten we het thema niet uit het oog 
verliezen. Niet de persoon van Paulus staat centraal maar hoe de boodschap van het 
Evangelie in Rome werd gebracht. En vanuit Rome is die boodschap ook in ons land 
terecht gekomen. De Heere schakelt mensen in om Zijn raad te vervullen. De 
boodschap van Gods Woord zal gebracht worden tot aan ‘het uiterste van de aarde’, 
toen en nu. 
 
Voor 4-8 jarigen 
Ga je mee op reis? Misschien ben je wel net terug van een vakantiereis. Als je op 
reis gaat, dan neem je een heleboel spulletjes mee in een koffer of een grote tas. In 
die tas stop je schone kleren, maar ook nog wel eens eten en drinken voor 
onderweg. Misschien ook wel een spelletjesboek of lekker snoepgoed. 
En hoe ga je op reis? Met de auto, met de trein of met het vliegtuig? Heb je wel eens 
gevaren? In dit verhaal gaat het over een man die ook op reis is, maar hij heeft 
helemaal niets bij zich. Alle spulletjes zijn in de zee terechtgekomen, toen het schip 
brak in een grote storm. Die man is Paulus, een knecht van God. Hij heeft niets meer 
en toch is hij rijk. Hoe kan dat? Luister dan maar naar het verhaal. 
 
Voor 8-12 jarigen 
In de vakantie ga je misschien wel een grote reis maken naar het buitenland. Naar 
Zwitserland of Oostenrijk of ook wel naar Turkije en Marokko. Je zou ook naar Italië 
kunnen gaan om een oude stad te gaan bekijken. Zo’n stad is bijv. Rome. Die stad 
was er twee duizend jaar geleden ook al. Ga je mee kijken? 
Wie komt daar aan? Wie loopt daar op de grote straatweg, de ‘Via Appia’ naar 
Rome? Dat is een gezant/ambassadeur van de Koning. Paulus is op weg naar Rome 



om ook daar de blijde Boodschap te brengen. Ook daar moet het Woord van God 
gebracht worden. 
Die knecht van de koning ziet er toch wel voornaam uit? Kijk dan maar, tussen de 
soldaten van de keizer loopt een geboeide groep gevangenen. Eén van die 
gevangenen is nu die belangrijke boodschapper. Zijn Koning zal hem helpen ook als 
het straks moeilijk wordt. Zijn Koning is overwinnaar en Zijn Rijk zal alles overwinnen. 
Zou je ook bij dat Rijk willen horen?  
 
Voor +12 jarigen 
Vreemdelingen kunnen wel eens wat behulpzaamheid en vriendelijkheid betreft een 
voorbeeld voor ons zijn. Stel je eens voor, er loopt een schip aan de grond en zo’n 
300 mensen komen als drenkelingen op het strand aan. Wat ga je doen? De 
aangespoelde spullen gauw zelf meenemen en de schipbreukelingen aan hun lot 
overlaten, eventueel nog een paar tenten geven? De eilandbewoners van Melite of 
Malta doen het anders. Ze zijn buitengewoon vriendelijk en behulpzaam voor de 
drenkelingen. Ze zijn wel bijgelovig, want als Paulus door een giftige slang gebeten 
wordt zien ze dat als een straf van de wraakgoden. In onze tijd zien we een 
toenemende belangstelling voor het occulte en paranormale. Hoe zou dat komen, 
denk je? Hoe sta je daar tegenover?    
 
Om met de kinderen te lezen 
Handelingen 28: 1 t/m 10 
Markus 16: 15 t/m 20 
 
Liederen 
Ps. 105: 3 Vraagt naar den HEER en Zijne sterkte, 
Ps. 97: 1 God heerst als Opperheer; 
Avondzang: 1 O grote Christus, eeuwig licht, 
De Bijbel, Gods Woord 
 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 
- Onkerkelijke mensen kunnen voor ons wel eens een voorbeeld zijn in het betonen 

van naastenliefde. Hoe zou dat komen?  
- Wat is het kenmerk van een apostel? Bespreek met elkaar in dit verband de 

geschiedenis uit Handelingen 28. 
- De prediking van het Evangelie houdt twee dingen in. Welke? Kom je dit ook in dit 

hoofdstuk tegen? 
-   Wat is de bemoediging voor ons evangelisatiewerk uit Handelingen 28: 31? 
 
Verwerking +12 
 
De Bijbel erbij 
 
1. Op welk eiland zijn de opvarenden aangespoeld (vs. 1)? 
2. Wat denken de bewoners van Paulus, wanneer hij door een adder gebeten wordt 

(vs. 3 en 4)? 
3.   Wat denken ze van hem als er niets met hem gebeurt (vs. 5 en 6)? 
4.   Door wie werd Paulus onderweg verwelkomd en waar was dat (vs. 15)? 
5.   Wat kon Paulus in Rome weer doen (vs. 30 en 31)? 
 



Puzzelen maar 
Zie aparte bijlage. 
 
Zeg het maar 
 
1.  Hoe komt Paulus aan die grote vrijmoedigheid om het Koninkrijk Gods te 

prediken? Zoek eens op Handelingen 1: 8. En hoe was dat bij de andere 
apostelen? 

2.  In Lukas 2: 34 lezen we de profetie van Simeon. Zou die in dit hoofdstuk ook 
vervuld worden? Waaruit blijkt dat in deze geschiedenis? 

3.  De prediking van het Evangelie werkt altijd iets uit, je luistert nooit vrijblijvend. Wat 
wordt daarmee bedoeld? 

4.  Wat houdt het Christelijk geloof in? 
 
Nog een paar activiteiten 
 
Wanneer we een thema-avond voor de laatste avond van de VakantieBijbelClub 
willen organiseren zouden we ook de kinderen hierbij kunnen inschakelen. Zij 
zouden de uitnodigingen voor die avond aan ouders, buren en bekenden kunnen 
geven. Op die avond zou een kleine tentoonstelling van de gemaakte werkjes en 
foto’s getoond kunnen worden.  
Een ander onderdeel voor die avond is een cd-rom presentatie over “Op reis met de 
Bijbel” of iets dergelijks. Er zijn dan ook lectuurtafels aanwezig met Levensbronnen 
en evangelieboekjes om uit te delen en mee te nemen. Bij het aanbieden van de 
boeken kunnen ook de kinderen ingeschakeld worden.  



VIJF PUZZELS VOOR DE THEMAMAP 2006 
 
LES 1 
 
DE HEERE SPREEKT TOT ADAM 
 
Puzzelen maar 
 
WOORDZOEKER 
 
Alle woorden komen uit de Bijbel, uit Genesis 3. 
Zoek in het hok de 37 woorden op en streep ze weg. 
Zet de letters die overblijven in de lege hokjes. 
Wat lees je dan? 
 
ADAM 
BAREN 
BEDROGEN 
BOMEN 
DAGEN 
DISTELEN 
DOOD 
DOORNEN 
ETEN 
EVA 

GOED 
HEERSCHAPPI
J 
HOF 
KWAAD 
LEVEN 
MAN 
MENS 
MIDDEN 
MOEDER 

NAAKT 
OGEN 
ROKKEN 
SLANG 
STEM 
STERVEN 
STOF 
VELD 
VELLEN 
VERSTANDIG 

VERVLOEKT 
VERZENEN 
VIJANDSCHAP 
VROUW 
VRUCHT 
ZAAD 
ZWAARD 
ZWEET 

 
 V R O U W D  T H C U R V  

T E E W Z W A A R D N R E IJ I 
N R  R G N A L S E M R  A D 
E S B M V E W  N P Z E E N A 
V T A A  L K R A E  H T D G 
E A R D S T O F N E G O E S E 
L N E A D O  E  V O F N C N 
 D N  D A N M K A E  W H  

M I D L E V  A  T D Z A A D 
I G H E E R S C H A P P IJ P N 
D A R L  Z D O O D  M A N E 
D IJ L S N E M  N A A K T T M 
E E  D I S T E L E N G  IJ O 
N E V R E T S N E G O R D E B 
 N E K K O R  M O E D E R  

 
Oplossing: 
 
G O D           : 
           ? 

 
 
 



LES 2 
 
DE HEERE SPREEKT TOT JOJAKIM, HET WOORD 
VERBRAND 
 
Puzzelen maar 
 
CIJFERPUZZEL 
 
Zoek in Jeremia 36 de tekstgedeelten op. Vul de ontbrekende woorden in. Maak letters 
van de cijfers. Welke woorden lees je dan? 
 
 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  
        G         
 
 
JEREMIA 36:1-10 
 
vers 2 -NEEM U EEN  . 15 .  DES BOEKS 
vers 3 -OPDAT  23 .  ZICH BEKEREN 
vers 6 -ZO GA HEEN EN  . . 4 .  IN DE ROL 
vers 7 -EN ZIJ ZULLEN ZICH  . 24 . . 11 . . 
vers 8 -LEZENDE  6 .  DAT BOEK DE  17 . . . 22 . .  DES HEEREN 
 
JEREMIA 36:11-20 
 
vers 13 -MICHAJA  5 . 18 . 26 .  HUN BEKEND AL DE WOORDEN 
vers 14 -NEEM DIE IN UW  . 7 . .  EN KOM 
vers 15 -LEES ZE VOOR ONZE  21 . . . 
vers 18 -IK  . 9 . . . . 13  ZE MET INKT IN DIT BOEK 
vers 19 -GA  10 . . .  , VERBERG U, GIJ EN JEREMIA 
 
JEREMIA 36:20-32 
 
vers 23 -ALS  1 . . . . .  DRIE STUKKEN OF VIER  25 . . . . 2 .  HAD 
vers 23 -WIERP ZE IN HET  . . . 3 
vers 28 -SCHRIJF  . . . . . 16  AL DE  . . . . 19 .  WOORDEN 
vers 31 -MAAR ZIJ HEBBEN  . . . 14  GEHOORD 
vers 32 -EN GAF ZE AAN DE  8 . . . 12 . . .  BARUCH 
 



LES 3 
 
HET WOORD VERVULD 
 
Puzzelen maar 
 
AANVULPUZZEL 
 
Zoek Lukas 4:16-30 op in de Bijbel. Maar de tekstgedeelten 1 t/m 10 af met a t/m j. Let 
op: ze staan door elkaar. De letters achter de teksten vormen een zin. Welke? 
 
1. hij door het midden van hen…(vers 30) 
2. heden is deze schrift…(vers 21) 
3. om te prediken…(vers 19) 
4. ik zeg u dat geen profeet…(vers 24) 
5. hij kwam te Nazareth…(vers 16) 
6. als hij het boek toegedaan…(vers 20) 
7. gezonden om de armen…(vers 18) 
8. met toorn vervuld…(vers 28) 
9. hem werd gegeven…(vers 17) 
10. en verwonderden zich…(vers 22) 
 

a. over de aangename woorden  [IAS] 
b. en de dienaar wedergegeven had [SISD] 
c. het boek van de profeet Jesaja  [ESS] 
d. doorgegaan zijnde, ging weg  [OOF] 
e. in uw oren vervuld  [DEH] 
f. het evangelie te verkondigen  [EBEL] 
g. aangenaam is in zijn vaderland  [EJE] 
h. waar hij opgevoed was  [ZU] 
i. als zij dit hoorden  [DEM] 
j. het aangename jaar des Heeren  [EER] 

Oplossing: 
 
              
       
                
 
 
 



LES 4 
 
DE HEERE SPREEKT TOT DE KAMERLING 
 
Puzzelen maar 
 
 
LETTERGREEPPUZZEL 
 
Filippus en de Moorman. 
Zoek Handelingen 8 op in de Bijbel. Maak van de lettergrepen de woorden die 
ontbreken. Vul de woorden in en streep de lettergrepen weg. Welke woorden kun je 
maken van de lettergrepen die overblijven? 
 
Hand. 

8: 
Tekstgedeelte: Woord: 

Vs. 26 Een …  des Heeren sprak tot Filippus … 

Vs. 26 De weg daalt af naar  … … 

Vs. 27 De Moorman was een  … … 

Vs. 27 Was gekomen om aan te  … te Jeruzalem … 

Vs. 28 En las de profeet  … … 

Vs. 30 Verstaat gij ook hetgeen gij  … … 

Vs. 32 Hij is gelijk een schaap ter  …  geleid … 

Vs. 33 Zijn leven wordt van de  …  weggenomen … 

Vs. 34 De kamerling antwoordde  … … 

Vs. 35 Filippus  …  hem Jezus … 

Vs. 36 Wat verhindert mij  …  te worden … 

Vs. 37 Ik  …  dat Jezus Christus de Zone Gods is … 

Vs. 38 Zij daalden beiden af in het  … … 

Vs. 39 Hij reisde zijn weg met  … … 

  
 

WA SCHAP LOOF BID TER 
KON HET DE WOORD LING 
GE GA WORDT JE AAR 
SA DIG  LIP PUS 

GEL SLACH  TING GE 
DOOPT UIT BLIJD GE VER 

MER KA DE ZA EN 
JA LEEST FI DEN LEGD 

 



 
LES 5 
 
PAULUS' ZENDINGSARBEID 
 
Puzzelen maar 
 
PASPUZZEL 
 
Zet de 22 woorden uit Handelingen 28 op de juiste plaats in de hokjes. Welk woord uit 
Handelingen 28 kun je maken van de letters met een cijfertje? 
 
BEKEREN 
DAG 
DRIE 
EER 
EILAND 
GELOOF 
GENEZEN 
GEZOND 

KONINKRIJK 
LANG 
LEVEN 
MENS 
MOED 
PROFETEN 
ROME 
TEKEN 

VRIENDELIJKHEID 
VRIJMOEDIGHEID 
VROEG 
WOORD 
ZALIGHEID 
ZUID 

 
    2      6     

               

     3          

        4       
1               

    5      7     

               

              8 

               

               

            10   

               
9       11        

               

              12 

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

            
 



PUZZELEN MAAR, OPLOSSINGEN VAN DE PUZZELS THEMAMAP DE BIJBEL, HET 
WOORD VAN GOD.

Les 1:  God riep Adam: Waar zijt gij? 

Les 2:  Jeremia schrijft op wat God zegt. 

Les 3:  De Heere Jezus is de beloofde Messias. 

Les 4:  Het woord wordt uitgelegd. 

Les 5:  onverhinderd 




