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Thema 
Samuël wordt op jonge leeftijd door de Heere geroepen. Samuël wil graag 
luisteren naar de Heere en gehoorzaamt op Zijn roepen. 
 
 
Vindplaats 
1 Samuël 3 
 
 
Kerntekst 
1 Samuël 3: 10 
“Toen kwam de HEERE en stelde zich daar en riep gelijk de andere keren: 
‘Samuël, Samuël’. En Samuël zei: ‘Spreek, want Uw knecht hoort’.” 
 
 
Aantekeningen bij de tekst 
 
Samuël dient de Heere in de tabernakel te Silo en wordt door God tot profeet 
geroepen. 
 
Vs. 1: Het woord des HEEREN was dierbaar: het woord van God was schaars. Er 
waren weinig profeten, gezichten en verschijningen. 
Vs. 2: Te dien dage: op die dag.  
Zijn ogen begonnen donker te worden: Eli is oud en kan slecht zien. 
Vs. 3: Eer de lamp Gods uitgedaan werd: de zevenarmige kandelaar moest van 
de avond tot de ochtend branden. Het is dus nog nacht.  
In de tempel: in een van de kamertjes van de tabernakel.  
Vs. 4: ‘Zie hier ben ik’: Samuël is direct bereid om te helpen. 
Vs. 7: Samuël kende de HEERE nog niet: Samuël kende de Heere wel door het 
geloof, maar niet door een bijzondere openbaring. 
Vs. 10: Toen kwam de Heere en stelde zich daar: de Heere komt tot Samuël in 
een gezicht, een verschijning (vs 15). 
Vs. 11: Ik doe een ding in Israël: bedoeld wordt de komende nederlaag van 
Israël tegen de Filistijnen.  
Zijn beide oren zullen klinken: ze zullen verbijsterd zijn. 
Vs. 12: Ik zal verwekken: Ik zal doen komen. 
Vs. 13: Ik zal zijn huis richten: Ik zal mijn rechtvaardige straf over hem en zijn 
zonen uitvoeren.  
Zijn zonen hebben zich vervloekt gemaakt: door hun kwaad heeft men de zonen 
van Eli vervloekt.  
Vs. 14: Zo de ongerechtigheid zal verzoend worden: de ongerechtigheid zal nooit 
meer verzoend worden. 
Vs. 15: De deuren van het huis des HEEREN: de extra deuren voor de gordijnen 
in de voorhof die ’s nachts bescherming geven. 
Gezicht: Samuël heeft de verschijning klaarwakker gezien en gehoord. 
Vs. 16: Mijn zoon: mijn jongen. 
Vs. 17: God doe u zo en doe u zo daartoe: de wijze van eedzweren. Als u iets 
niet vertelt, moge God u straffen. 
Vs. 18: Hij doe wat goed is in Zijn ogen: Eli onderwerpt zich aan Gods wil en legt 
zich neer bij Gods rechtvaardig oordeel. 
Vs. 19: Samuël werd groot: Samuël werd volwassen. 



LES 1 De roeping van Samuël 
 

  Les 1 De roeping van Samuël - blad 2 

Vs. 20: Van Dan tot Berseba toe: van het uiterste noorden tot het uiterste zuiden 
van Israël. 
 
 
 
Verband met de belijdenisgeschriften 
 
Roeping 
Het gaat bij de roeping van Samuël niet om de uitwendige/inwendige roeping tot 
het heil in Jezus Christus, maar om de roeping tot het ambt. Het is God Zelf die 
de ambtsdragers roept. In het formulier tot bevestiging van ambtsdragers wordt 
daarom gevraagd: ‘of gij gevoelt in uw hart dat gij wettig van Gods gemeente en 
mitsdien van God Zelf tot deze heilige dienst geroepen zijt.’ ‘Zo moet zich dan 
een ieder wel wachten door onbehoorlijke middelen zich in te dringen’ (in het 
ambt), maar is schuldig de tijd te verwachten, dat hij van God geroepen wordt, 
opdat hij getuigenis van zijn beroeping hebbe, om van haar verzekerd en gewis 
te zijn dat zij van de Heere is (NGB, art 31). 
 
Ambt 
‘Wij geloven dat deze ware kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke orde 
die ons onze Heere geleerd heeft in Zijn Woord, namelijk dat er dienaren of 
herders moeten zijn om Gods Woord te prediken en de Sacramenten te 
bedienen; (…) Door dit middel zullen alle dingen in de kerken wel en ordelijk 
toegaan, wanneer zulke personen verkoren worden die getrouw zijn, en naar de 
regel die de heilige Paulus daarvan geeft in de brief tot Timotheüs (NGB, art. 
30). 
 
Profeet 
Een profeet is iemand die namens God spreekt. Hij ontvangt het Woord van God 
door middel van dromen en 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 zonde van 
het volk en roepen op tot bekering. Ook voorzeggen zij wel de toekomst, in het 
bijzonder van de komende Messias en Zijn Koninkrijk. 
 
Onvergeeflijke zonde 
Als een mens bewust voortgaat in een verkeerde weg, kan bij God de maat vol 
zijn en is er geen weg meer terug. Dit is ook zo bij Eli en zijn zonen. Eli heeft 
geweten van de ongerechtigheid van zijn zonen. De HEERE heeft hem bovendien 
gewaarschuwd door een profeet. En nog heeft Eli geen maatregelen getroffen. 
Hij heeft het kwaad niet verminderd, maar vermeerderd door zijn nalatigheid. Hij 
is dubbel schuldig. Daarom valt de straf zo zwaar uit. Er is geen verzoening meer 
mogelijk voor zijn nakomelingen, zegt de HEERE. 
 
Openbaring 
‘Gods voortijds en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de 
Profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door Zijn Zoon (1 Hebr. 
1:1). Hoewel bijzondere vormen van openbaring van God (door dromen, 
visioenen) niet zijn uitgesproken, openbaart God zich nu met name door Zijn 
Woord, dat getuigt van Zijn Zoon, Jezus Christus. 
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Oudheidkundige aantekeningen 
 
De Tabernakel 
Het oorspronkelijke woord voor tabernakel betekent “woning”, n.l. woning Gods. 
Ons woord tabernakel, uit het Latijn overgenomen, betekent eenvoudig tent. De 
tabernakel was het verplaatsbare heiligdom van de Israëlieten in de woestijn en 
werd ook wel “tent der samenkomst” genoemd. In Samuëls tijd stond de 
tabernakel, nu een vast heiligdom, in Silo, een stad tussen Jeruzalem en Sichem. 
De tabernakel bevatte de ark (= kist), waarin de stenen tafelen der wet, Aärons 
staf en een kruik met manna bewaard werden. Daarom werd ze naast ‘ark des 
verbonds’ ook wel ‘ark der getuigenis’ genoemd. Eli was de hogepriester, de 
hoogste dienaar. 
 
Vertelsuggesties 
 
Thema:Waar is jouw hart vol van? 
Het hart van de zonen van Eli was vol van zonde, vol van eigen liefde. Het hart 
van Samuël was vol van liefde tot God en tot de dienst van God. God vraagt van 
ons dat wij Hem met heel ons hart liefhebben en dienen. Samuël heeft een hart 
vol van gehoorzaamheid. 
 
Vertelschets 
1. Samuël dient de Heere in de tabernakel. 
2. Er zijn weinig profeten in die dagen. 
3. De Heere roept Samuël ’s nachts. 
4. Samuël denkt dat Eli hem roept. 
5. De vierde keer antwoordt hij de Heere. 
6. De Heere zegt dat hij het huis van Eli zal uitroeien. 
7. Op verzoek van Eli vertelt Samuël wat God hem openbaarde. 
8. Eli onderwerpt zich gewillig aan Gods oordeel. 
9. Heel Israël erkent Samuël als profeet. 
10.  De Heere blijft zich aan Samuël openbaren. 
 
Voor 4-8 jarigen: 
Je bent fijn aan het spelen en het is bijna etenstijd. Opeens hoor je mamma 
roepen of je komt eten, maar je blijft nog even doorspelen, want het is zo leuk. 
Mama roept nog een keer en nog een keer. Omdat je niet gelijk luistert, is mama 
boos op je. Je bent ongehoorzaam. Als je ongehoorzaam bent, krijg je straf. 
Vandaag ga ik je een verhaal vertellen over een kleine jongen die veel van de 
Heere houdt en naar Hem wil luisteren. Je hoort ook wat er gebeurt als je niet 
naar de Heere luistert. 
 
Voor 8-12 jarigen: 
Begin interactief met het woord luisteren of gehoorzaamheid. Wat is luisteren? 
Wat gebeurt er als je luistert? Naar wie luister je? Wat gebeurt er als je niet 
luistert? Wat zijn de gevolgen? 
Ik ga je vandaag een verhaal vertellen over Samuël. Samuël luistert naar God. 
Hij is God gehoorzaam. Maar we horen ook wat er gebeurt als je niet naar God 
luistert….. 



LES 1 De roeping van Samuël 
 

  Les 1 De roeping van Samuël - blad 4 

 
 
Voor +12 jarigen: 
Een van de eerste afspraken die een docent op school met je maakt is: ‘Als ik 
praat, luister jij. Als ik wat aan je vraag, verwacht ik een antwoord’.  
Tijdens de les ben je vaak met allerlei dingen tegelijk bezig en hoor je soms niet 
eens de stem van de docent. Je zit dan vol met allerlei andere zaken (je 
mobieltje, muziek, vrienden). Er geen plaats voor wat je docent tegen je wil 
zeggen of wat hij je wil uitleggen. Vandaag wil ik het met jullie hebben over een 
jongen uit de tijd van de Bijbel. Zijn leven was ook vol, maar niet van allerlei 
wereldse dingen. Zijn hart was vol van de Heere.  
 
 
Om met de kinderen te lezen 
 
1 Samuël 3 : 1-10 
 
Liederen 
 
Ps. 99: 5 
…………. Themalied 
Samuël hoort ’s nachts een stem 
Eli’s helper Samuël 
 
 
 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 
 
1. God roept Samuël op een heel directe manier. Komt deze wijze van spreken 

van God tot mensen nog steeds voor? Of openbaart God Zich alleen door 
middel van de Bijbel? 

 
2. Hoe kun je als medewerker voor de kinderen van de club een voorbeeld zijn in 

het gehoorzaam zijn aan en luisteren naar God? 
 

3. De zonde van het huis van Eli was zo groot dat God ze niet meer wilde 
vergeven. Zijn daarvan meer voorbeelden in de Bijbel te vinden? Welke 
waarschuwing ligt hierin voor ons? 

 
4. Hoe is bij medewerkers de kennis met betrekking tot gehoorzaamheid binnen 

verschillende culturen van de kinderen? 
 

5. Moet je als medewerker een roeping hebben om te vertellen uit de Bijbel en 
met de kinderen over God te praten? 

 
 
Verwerking +12 
 
Vergelijk het leven van Hofni en Pinehas (1 Samuël 2: 12-26) met het leven van 
Samuël (1 Samuël 2 :18-26). 
Bekijk dat met elkaar aan de hand van de volgende vragen: 
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1. Waar leven ze voor? Waar is hun hart vol van? 
2. Wie krijgt de eer in hun leven? 
3. Op wie lijk jij?  
4. Waar is jouw leven vol van? 
5. Op wie zou je willen lijken? 
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Thema 
 
Een hart vol van begeerte 
 
Vindplaats 
1 Koningen 21 
 
Kerntekst 
Exodus 20:17 Gij zult niet begeren 
(…) iets, dat van uw naaste is.  
 
Aantekeningen bij de tekst 
1 Koningen 21: 
Vs. 1: het paleis van Achab: 
Een buitenverblijf te Jizreël, een 
prachtig gelegen stadje op een 
rotshelling met een heerlijk uitzicht 
over de vlakte van Jizreël. 
Vs. 2: een kruidhof: een groentetuin. 
Vs. 4: gemelijk: ontstemd. 
keerde zijn aangezicht om en at geen 
brood: als een verongelijkt kind dat 
zijn zin niet krijgt. Achab ziet niet op 
de rijkdom die hij reeds bezit, maar 
ziet op hetgeen hij nog daarbij 
wenst. 
Vs. 6: maar hij heeft gezegd: Achab 
verzwijgt de reden waarom Naboth 
zijn wijngaard niet kan afsteen.  
Vs. 7: zoudt gij nu het koninkrijk 
over Israël regeren?: bent u nou 
koning of niet? Izébel handelt als een 
oosters despoot, die geen wet boven 
zich erkent. 
Vs. 8: signet: koninklijk zegel of 
stempel. Dit stempel werd onder het 
schrijven in de leem gedrukt.  
Vs. 9: roept een vasten uit: roep een 
volksvergadering bijeen om in het 
openbaar schuld te belijden en de 
schuldige uit het volk weg te doen. 
Vasten krijgt de betekenis van een 
openbare boetedoening. 
zet Naboth in de hoogste plaats des 
volks: op een verhoging, waar de 
beschuldigde voor ieder zichtbaar 
staat. 
Vs. 10: zet tegenover hem twee 
mannen: de wet vereist een 
eensluidend getuigenis van ten 
minste twee mannen. 

zonen Belials: gewetenloze mensen. 
God en den koning gezegend: 
gevloekt. Izébel, die zelf niet aan 
God geloofde, doet het voorkomen of 
Naboth een grote zonde heeft 
begaan. 
stenigt hem: een vloeker moet 
gestenigd worden. 
Vs. 14: Naboth is gestenigd: met zijn 
zonen en erfgenamen. 
Vs. 15: bezit den wijngaard van 
Naboth erfelijk: neem in bezit. Het 
erfgoed wordt verbeurd verklaard en 
vervalt aan de koning.  
Vs. 17: het Woord des HEEREN 
geschiedde tot Elía: God ziet alle 
dingen. 
Vs. 19: in plaats dat: net zoals.  
Vs. 20: hebt gij mij gevonden?: komt 
u mij alweer de straf aanzeggen? 
Achabs geweten klaagt hem aan. 
Weer wordt hij wrevelig, maar niet 
op zichzelf, maar op degene die hem 
terecht wijst.  
Vs. 21: den beslotene en verlatene in 
Israël: vergelijk Deuteronomium 
32:36.  
Vs. 22: gelijk het huis van Jeróbeam: 
dat is uitgeroeid. 
Vs. 23: den voorwal: de buitenmuur 
van de stad. 
Vs. 27: een zak: een vormeloos, zwart 
rouwkleed.  
hij lag ook neder in den zak: hij 
slaapt erin. 
en ging langzaam: dat hoort bij de 
rouwgang. 
Vs. 29: zo zal Ik dat kwaad in zijn 
dagen niet brengen: zo goed is God, 
dat Hij de verdiende straf uitstelt, 
hoewel de vernedering van Achab 
maar tijdelijk is.  
 
Verband met de 
belijdenisgeschriften 
Onrecht 
Naboth houdt zich aan de wet van 
God en dat kost hem zijn leven, en 
het leven van zijn zonen. Deze 
geschiedenis laat zien hoe diep het 
volk gezonken is als de overheid op 
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zo’n voorstel ingaat en onder de 
schijn van handhaving van de wet 
van God diezelfde wet vertrapt. 
Verder heb ik ook gezien onder de 
zon, ter plaatse van het gericht, 
aldaar was goddeloosheid (…). Ik 
zeide in mijn hart: God zal de 
rechtvaardige en de goddeloze 
oordelen (Prediker 3 :16). 
 
Wet 
Het zesde gebod luidt: Gij zult niet 
doodslaan (HC. Zondag 34, vraag  en 
antwoord 92). 
Wat wil het negende gebod? Dat ik 
niemand valse getuigenis geve, 
niemand zijn woorden verdraaie, 
geen achterklapper of lasteraar zij, 
niemand lichtelijk en onverhoord 
oordele of helpe veroordelen; maar 
allerlei liegen en bedriegen, als eigen 
werken des duivels, vermijde, tenzij 
dat ik den zwaren toorn Gods op mij 
laden wil; insgelijks, dat ik in het 
gericht en alle andere handelingen 
de waarheid liefhebbe, oprechtelijk 
spreke en belijde (HC. Zondag 43,  
vraag en antwoord 112). 
Het tiende gebod luidt: Gij zult niet 
begeren (…) iets, dat uws naasten is 
(HC. Zondag 34, vraag en antwoord 
92).  
 
Verkocht onder de zonde 
Achab heeft zichzelf verkocht om 
kwaad te doen. Achab heeft zichzelf 
geheel overgegeven aan de slavernij 
van de zonde. Ook Paulus zegt van 
zichzelf en van elk mens: Ik ben 
vleselijk, verkocht onder de zonde 
(Romeinen 7 :14). Maar er is een 
groot verschil tussen Achab en 
Paulus. Achab zondigt gewillig. Hij 
heeft er vermaak in. De zonde doet 
hem geen pijn en verdriet. Maar 
Paulus zondigt tegen zijn wil. Hij wil 
van de zonde verlost worden. Hij 
strijdt ertegen. Hij heeft er geen 
vermaak in. De zonde doet hem veel 
verdriet en pijn.  
 

Vernedering 
Achab vernedert zich voor de HEERE 
en toont berouw over wat hij heeft 
gedaan. Hij meent het en neemt zich 
voor anders te gaan leven. Het is 
echter maar een tijdelijke bekering. 
Hij houdt het niet lang vol en valt 
spoedig weer terug in zijn oude 
zondeleven. Hoe komt dat? Omdat 
Achab niet bedroefd is over zijn 
zonden, maar over de gevolgen van 
de zonde. Zo vergaat het tallozen.  
Als ons hart niet gezuiverd wordt 
door het bloed van de Heere Jezus 
en er geen sprake is van een oprecht 
en blijvend berouw, wordt het 
oordeel alleen maar uitgesteld en 
verzwaard.  
 
Uiterlijkheden 
Aan het uiterlijk te oordelen heeft 
Achab echt berouw. Maar dat is maar 
schijn. God ziet Achabs hart. Dat 
hart is niet vernederd, maar nog net 
zo hoogmoedig als voorheen. Nu dan 
ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot 
Mij met uw ganse hart, en dat met 
vasten en geween, en met 
rouwklage. En scheurt uw hart en 
niet uw klederen, en bekeert u tot 
den HEERE, uw God; want Hij is 
genadig en barmhartig, lankmoedig 
en groot van goedertierenheid, en 
berouw hebbende over het kwade 
(Joël 2 :12 en 13). 
 
Lankmoedigheid van God 
De HEERE heeft veel geduld met 
Achab. De HEERE is te allen tijde 
bereid de berouwvolle zondaar te 
vergeven. Als de HEERE al zo goed is 
om de straf uit te stellen bij het 
tijdelijke berouw van Achab, dan 
kunnen we zeker zijn van Zijn 
bereidwilligheid om ons te vergeven 
als ons berouw hartelijk is. Oprecht 
berouw blijkt altijd in het verlaten en 
mijden van de zonde.  
 
Oudheidkundige aantekeningen 
Erfdeel  
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God had in Leviticus 25 en Numeri 
36 verboden het vaderlijk erfdeel te 
verkopen. Het moest altijd in de 
familie blijven, aan wie God het als 
opperste Leenheer had geschonken. 
Zo mocht grootgrondbezit niet 
bestaan in Israël. Naboth wil Gods 
wet houden, al gaat dat tegen de wil 
des konings in. Ook een goede prijs 
brengt hem niet van zijn standpunt 
af. 
Numeri 36 :7: Zo zal de erfenis van 
de kinderen Israëls niet omgewend 
worden van stam tot stam; want de 
kinderen Israëls zullen aanhangen, 
een ieder aan de erfenis van den 
stam zijner vaderen. 
 
Boetedoening 
Vasten krijgt de betekenis van een 
openbare boetedoening. 
 
Vertelsuggesties 
Algemeen: 
Waar is jouw hart vol van? Het hart 
van Achab is niet vol van de Heere, 
maar vol van zichzelf. Hij begeert de 
wijngaard van Naboth en daar moet 
alles voor wijken. Zelfs het doden 
van een rechtvaardig man staat hem 
niet in de weg. Hij laat zijn vrouw 
haar gang gaan om zijn zin te 
krijgen. Als de profeet hem zijn straf 
meedeelt, is hij ontzet, niet om de 
zonde die hij deed, maar om de straf 
die over hem zal komen. 
 
Vertelschets: 
1. Achab begeert de wijngaard van 

Naboth. 
2. Naboth weigert dat op grond van 

Gods gebod. 
3. Izébel belooft de boze Achab zijn 

wijngaard. 
4. Zij laat Naboth vals beschuldigen 

en stenigen. 
5. Achab neemt de wijngaard in 

bezit. 
6. Elía voorzegt de ondergang van 

Achabs huis. 

7. Als Achab dat hoort, vernedert 
hij zich voor de HEERE. 

8. De HEERE stelt daarop het 
oordeel uit.  

 
Voor 4-8 jarigen: 
Misschien heb je wel eens iets 
gedaan wat niemand weet: je vader 
of moeder niet, je beste vriend of 
vriendin niet. Maar… voor de Heere 
kunnen we niets verbergen. Hij weet 
alle dingen. Dat zul je ook merken in 
het verhaal dat je nu gaat horen. 
Of: Wat is het lelijk als iemand 
ontevreden is. Zeker als hij heel veel 
bezit. Dan tellen we niet op wat we 
van de Heere hebben gekregen, 
maar dan tellen we op wat we niet 
hebben, en dan word je steeds armer 
en ongelukkiger. Vandaag gaat het 
over zo’n man, een koning van 
Israël. 
 
Voor 8-12 jarigen: 
Ben je wel eens vals beschuldigd? 
Wat betekent dat? Wat kan dat een 
pijn doen! En zeker als je dan straf 
krijgt voor wat je niet hebt gedaan.  
 
Voor +12 jarigen: 
Wat kunnen de mensen om je heen 
een invloed hebben. Goede invloed of 
verkeerde invloed. Dat geldt vooral 
voor je vrienden en vriendinnen. In 
het verhaal van vandaag zul je horen 
van een man die trouwde met een 
verkeerde vrouw. Die vrouw wilde de 
Heere niet dienen. Ze gaf haar man 
ook verkeerde raad. En hij luisterde 
naar haar… 
Of: Wat heeft de Heere veel geduld 
met ons. Telkens weer wil Hij ons 
waarschuwen en telkens weer roept 
Hij ons op om ons te bekeren, om te 
bidden om een nieuw hart. Vandaag 
zul je daar een voorbeeld van horen. 
Een koning die telkens weer werd 
gewaarschuwd, maar die toch niet 
luisterde naar de Heere. En toch 
wilde de Heere wel naar hem 
luisteren!  
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Om met de kinderen te lezen 
1 Koningen 21 
 
 
Liederen 
Ps. 141:9 Doch op U zien mijn 
schreiend’ ogen 
Ps. 141:10 Bewaar mij voor ’t geweld 
der strikken 
Tien geboden des Heeren:7 Gij zult 
niet doodslaan, noch u wreken 
Tien geboden des Heeren:8 Uw hart 
zal nimmer iets begeren 
 
 
Suggesties voor de voorbereiding 
met de medewerkers 
Houd een bijbelstudie over deze 
vertelling. De volgende vragen 
kunnen daarbij gebruikt worden: 
1. Men zegt wel eens dat Gods 

geduld een uitgestelde toorn is. 
Wat wordt daarmee bedoeld? 

2. Wat wordt bedoeld met de 
uitdrukking: ‘Hij heeft een 
Achabsberouw’? 

3. In hoeverre moeten we de wereld 
mijden om zo verkeerde invloeden 
te voorkomen? 

4. Moeten we vasthouden aan de 
‘oude zeden en gewoonten’ zoals 
Naboth deed? Aan welke dingen 
moet je dan denken? 

5. Is de verhoring van Achabs gebed 
een bewijs dat de Heere ook naar 
onbekeerde mensen wil horen? 

6. Hoe kan er hebzucht zijn in onze 
harten?  

 
Verwerking +12 
De Bijbel er bij: 
De antwoorden vind je in 1 Koningen 
hoofdstuk 21: 
1. Het gaat in dit hoofdstuk over de 

koning … (1 Kon. 21: 1), over de 
eigenaar van een wijngaard … ( 1 
Kon. 21: 1) en over een profeet, 
namelijk … (1 Kon. 21: 17)  

2. Achab was koning van … (1 Kon. 
21: 1) 

3. Waarom wilde de koning Achab die 
wijngaard zo graag hebben? (1 
Kon. 21: 2) 

4. Waarom wilde Naboth de 
wijngaard niet aan de koning 
verkopen? (1 Kon. 21: 3) 

5. Hoe heette de vrouw van Achab? 
(1 Kon. 21: 5) 

6. Wat deed zij om de wijngaard toch 
te krijgen? (1 Kon. 21 :8 en 
verder) 

7. Hoe werd Naboth gedood? (1 Kon. 
21: 14) 

8. Maar Wie heeft alles gezien en 
gehoord? (1 Kon. 21: 17) 

9. Wie wordt door de Heere naar 
Achab gestuurd? (1 Kon. 21: 17) 

10. Welke vreselijke boodschap heeft 
de profeet Elía voor Achab? (1 
Kon. 21: 21 en verder) 

11. Is deze straf ook uitgekomen? 
12. Doen mensen altijd wat ze 

beloven? 
13. Doet God altijd wat Hij heeft 

beloofd? 
14. Maak nu de vragen op het 

volgende blad. 
 
BLAD INVOEGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeg het maar: 
Om samen over na te denken: 
1. Kun je met een voorbeeld duidelijk 

maken wat hebzucht is? 
2. Wat zou jij gedaan hebben als je 

Naboth was: de wijngaard 
verkopen of niet? 
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3. Waarom werd Achab niet direct 
gestraft? 

4. Zou Achab hierna nog een nieuw 
hart kunnen krijgen van de Heere? 

5. Lijk jij wel eens op Achab? 
6. Elía bracht Gods Woord. Kunnen 

wij ook weten wat de Heere van 
ons wil? Wat wil de Heere van 
ons? 

7. Hoe kunnen wij de Heere dienen? 
8. Lees jij wel eens uit de Bijbel? 
9. En bid je wel eens tot God? 
 
Zeg het maar 
 
Gesprek: 
Het erfrecht en de erfenis 
De kinderachtigheid van Achab 
Slechte invloed 
De valse beschuldiging 
De alwetendheid van God 
Een Achabsberouw 
Het geduld van God 
 
Lezen:  
Lev. 25: 23-28 Het erfgoed is 
   blijvend 
2 Kon. 9: 14-37 De vergelding van 
   de moord op 
   Naboth 
2 Kon. 10: 1-11 De vergelding van 
   Achabs huis 
Rom. 7: 13-26 Verkocht onder de 
   zonde 
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Puzzelen maar: 
 
1. Een raar alfabet 
 
Deze regel is verkeerd geschreven. Elke letter moet een stapje opschuiven in het 
alfabet. Dus een A moet eigenlijk een B zijn. Een S is eigenlijk een T. Let op: na 
de Z komt de A weer. Vul nu de goede zin eens in! 
 
 
h y d a a k 

 
h r 

 
f d d m 

 
f n d c d 

                 
 
u q n t v 

 
u n n q 

 
c d 

 
j n m h m f 

                 
 
 
Er staat eigenlijk: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
2. Wegstreeppuzzel (1) 
 
Streep in deze puzzel de aangegeven woorden weg. Als je het goed hebt gedaan, 
blijft er een zinnetje over. Wat staat er dan? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Izebel   Naboth  koning  getuigen 
Achab   vergeving  moord  vals 
wijngaard  berouw  oneerlijk  stenigen 
Jizreël    
 

v a b e r o u w l s s n 

e a i j n c h a b l h e 

r b z e i e r o u a t g 

g w e k h z g e e v o i 

e f b m o t r i w i b u 

v b e o l n g e n o a t 

i a l o d t i o e e n e 

n h c r h n a n a l t g 

g c r d h e m l g u i s 

s a t d r a a g n ij w e 

r e k ij l r e e n o n ! 
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3. Wegstreeppuzzel (2) 
 
Streep bij de volgende zin de tweede, vierde, zesde, achtste, enz. letter weg. 
Welke zin houd je dan over? 
 
 
OEOVKTAYCSHDAEBRMTOVEHTSDEEUHGETEYRUEMGHEI
HBOHOTROZVATMXESN 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES 3 De lamme te Bethesda 
 

  Les 3 De lamme te Bethesda- blad 1 

Thema 
Een man kan al 38 jaar niet lopen, 
maar niemand kijkt naar hem om. 
Jezus hart is vol met barmhartigheid 
en geneest hem op Zijn woord.  
 
Vindplaats 
Johannes 5: 1-15 
 
 
Kerntekst 
Johannes 5: 14 Zie, gij zijt gezond 
geworden; zondig niet meer, opdat u 
niet wat ergers geschiede.  
 
Aantekeningen bij de tekst 
Vs.1:Na dezen: Na verloop van tijd. 
was een feest der Joden: een van de 
drie feesten. 
en Jezus ging op naar Jeruzalem: 
vanuit Galilea. 
Vs. 2: de Schaapspoort: de Poort, die 
vlakbij de tempel ligt, wordt zo 
genoemd omdat daardoor de 
schapen naar de tempel werden 
gebracht. 
hebbende vijf zalen: vijf 
zuilengangen rond het badwater. Op 
de zuilen rust een afdak waardoor 
de zieken in de schaduw liggen. Het 
is gebouwd nadat God er Zijn 
wonderlijke en genezende 
kracht openbaarde. De plaats heeft 
daarnaar zijn naam gekregen.  
Vs. 3: de roering van het water: 
veroorzaakt door een engel, die als 
zodanig niet zichtbaar was. 
Vs. 4: Want een engel daalde neder: 
deze wonderlijke wijze van genezing 
is een voorteken van de 
komst van de Messias, de ware Bron 
voor de genezing van al onze 
ziekten. 
Vs. 5: die achtendertig jaar krank 
gelegen had: er staat niet bij dat hij 
al die tijd in Bethesda gelegen heeft. 
Hij blijkt verlamd aan beide voeten, 
daardoor bestaat er geen kans op  
genezing. Daarom is hij naar 
Bethesda gebracht. Alleen een 
wonder kan hem redden. 

Vs. 6: wetende: de Heere is 
alwetend. 
Wilt gij gezond worden: Hiermee 
wekt de Heere de hoop op genezing 
weer op. Die had hij allang 
opgegeven.  
Vs. 7: Ik heb geen mens: niemand 
bekommert zich om hem, behalve 
Jezus.  
Vs. 8: neem uw beddeke op: de man 
moest het matje dragen als teken 
van zijn genezing en van Gods 
goedheid en zorg over hem. 
Vs. 9: en het was sabbat op 
denzelven dag: de Heere Jezus 
geneest hem uitgerekend op de 
sabbat mede met de bedoeling van 
deze heilige dag duidelijk te maken. 
Vs. 10: De Joden: de leiders van de 
Joden, met name de Farizeeën. 
het is u niet geoorloofd uw beddeke 
te dragen: op zich hebben zij gelijk 
dat God verbiedt om 
lasten te dragen op de sabbat, maar 
dat staat in het teken van werk en 
dat is hier niet het geval. Hier is het 
geoorloofd. 
Vs. 12: Wie is de Mens: ze zijn niet 
nieuwsgierig naar de Weldoener van 
deze man, maar ze willen weten wie 
het is om Hem te kunnen aanpakken. 
Vs. 14: Daama vond Jezus hem in de 
tempel: waarheen de man gegaan is 
om God te danken voor zijn 
genezing. 
zondig niet meer: de man is blijkbaar 
verlamd geraakt door een bepaalde 
zonde. Zondig niet meer willens en 
wetens. Doorgaan met zondigen 
loopt uit op de eeuwige dood. 
Verzondig Gods genade niet. 
 
 
Verband met de 
belijdenisgeschriften 
 
Soevereiniteit van God 
Het behaagt God telkens maar één 
mens tegelijk te genezen door de 
beroering van het water. 
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De Heere wil Zijn volk daardoor leren 
dat het een gunst van Hem is waar 
niemand recht op heeft. 
God heeft ook dat water niet nodig 
om iemand te genezen. Hij spreekt 
en het is er. Hij geneest ook maar 
één zieke. Van Hem staat 
geschreven: Ik zal Mij ontfermen 
diens Ik Mij ontferm en zal 
barmhartig zijn dien Ik barmhartig 
ben. Zo is het dan niet desgenen die 
wil, noch desgenen die loopt, maar 
des ontfermenden Gods. 
 
Wetticisme 
Hoewel het op zich goed is, dat de 
Joodse leiders toezien op de naleving 
van het sabbatsgebod, gaan ze nu 
wel erg ver. Ze komen gelijk met een 
verbod, zonder eerst aan de man te 
vragen waarom hij met zijn ligmatje 
in de hand loopt. Nu de man hen 
ongevraagd vertelt wat er gebeurd 
is, zien ze hierin geen reden om zich 
met hem te verblijden en God te 
danken. Zij begrijpen niet dat God 
Zijn geboden juist voor het welzijn 
van de mens heeft ingezet, met 
name het sabbatsgebod: De sabbat 
is gemaakt om de mens, niet de 
mens om de sabbat. (Mark. 2:27) 
Deze zeer godsdienstige mensen, 
willen de Heere Jezus, de enige 
Wetgever, Uitlegger en Onderhouder 
van de wet, doden voor dit 'vergrijp'. 
Daarom vervolgden de Joden Jezus 
en zochten Hem te doden, omdat Hij 
deze dingen op de sabbat deed.  
(Joh. 5:16) 
 
Ziekte 
Het is een zwaar kruis als we 
gehandicapt, chronisch of 
ongeneeslijk ziek zijn. 
Dat hoeft niets te maken te hebben 
met een persoonlijke zonde.  
'Aangezien wij dan naar het 
rechtvaardig oordeel van God 
tijdelijke en eeuwige straf verdiend 
hebben, is er enig middel waardoor 
wij deze straf zouden kunnen 

ontgaan en wederom tot genade 
komen?' (H.C. vr. 12) 
'Het enige middel is onze Heere 
Jezus Christus, Die ons van God tot 
wijsheid, rechtvaardigheid, 
heiligmaking en tot een volkomen 
verlossing geschonken is' (H.C. 
vr.18). 
 
Dankbaarheid 
Het is de goedertierenheid van God 
die ons tot bekering leidt, zegt 
Paulus, d.w.z. dat God ons goed 
doet, opdat wij ons tot Hem zullen 
bekeren. De Heere Jezus vindt de 
verlamde na zijn genezing in de 
tempel om God te danken. Dat is een 
goed teken. Maar het is niet 
voldoende als wij God danken met 
onze lippen. Onze dankbaarheid voor 
Gods goedheid moet zich uiten in 
bekering, in het mijden van de zonde 
en het doen van het goede. De ware 
dankbaarheid bestaat in oprechte 
bekering. 'Aangezien wij uit onze 
ellende, zonder enige verdienste 
onzerzijds, alleen uit genade door 
Christus verlost zijn, waarom moeten 
wij dan nog goede werken doen? 
Daarom dat Christus, nadat Hij ons 
met Zijn bloed gekocht en 
vrijgemaakt heeft, ons ook door Zijn 
Heilige Geest tot Zijn evenbeeld 
vernieuwt, opdat wij ons met ons 
ganse leven Gode dankbaarheid voor 
zijn weldaden bewijzen' (H.C. vr. 86) 
 
Oudheidkundige aantekeningen 
 
Bethesda 
Bethesda betekent 'huis van 
barmhartigheid'. God toont op deze 
plaats Zijn grote barmhartigheid door 
op bepaalde tijd en door de dienst 
van een engel iemand in het 
badwater te genezen. Bethesda is 
geen ziekenhuis of iets van dien 
aard, waar zieken medische 
verzorging ontvangen. De zieken 
komen en liggen er alleen om gezond 
te worden als God Zijn engel zendt. 
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Zij wachten vol spanning op de 
beroering van het water. 
 
Vertelsuggesties 
 
Thema: Waar is jouw hart vol van? 
Het hart van de Heere Jezus is vol  
zorg over de zieken en mensen, die 
Hem nodig hebben. De Heere Jezus 
is ook vol zorg over jou. Hij wil ook 
jou gelukkig maken. 
Ook is Hij voor ons een voorbeeld 
hoe wij met onze (zieke) naaste om 
moeten gaan. 
 
Vertelschets 
1. Als er een feest aanbreekt, gaat 
Jezus ook naar Jeruzalem. 
2. In Bethesda, bij de Schaapspoort, 
ziet Hij een verlamde man liggen. 
3. Hij is een van de vele zieken en 
gehandicapten die zich daar 
bevinden. 
4. Ze wachten allen op een engel, die 
op bepaalde tijden het water beroert. 
5. Jezus weet dat die man al 38 jaar 
verlamd is en heeft medelijden met 
hem. 
6. Hij vraagt of hij gezond wil 
worden, maar de man rekent er al 
niet meer op. 
7. Jezus zegt Hem op te staan en zijn 
ligmat mee te nemen. 
8. De man gaat naar de tempel om 
God te danken. 
9. De Joodse leiders willen graag 
weten wie hem genezen heeft en 
bevel gaf om zijn mat op de sabbat 
te dragen. 
10. De verlamde ontmoet Jezus weer 
in de tempel. 
11. Jezus waarschuwt hem zeer 
ernstig te breken met de zonde. 
12.De man laat zijn beschuldigers 
weten dat Jezus hem genezen heeft. 
 
Voor 4-8 jarigen: 
Ben jij ook wel eens ziek geweest? 
Vast wel! Als je bijv. koorts hebt, wil 
je graag op bed liggen om uit te 
zieken. Dan is het fijn als er iemand 

is die voor jou zorgt. Na een week 
ben je weer blij dat je uit bed mag 
en weer lekker kan gaan spelen. 
Maar stel je nou eens voor dat je 38 
jaar lang ziek bent en dat er niemand 
is die voor je zorgt… Wat erg! 
Vandaag hoor je van deze man, 
maar gelukkig ook dat Jezus hem 
opzoekt. Zijn hart is vol zorg. 
 
Voor 8-12 jarigen: 
Ken jij iemand die ziek is? Of ben je 
zelf wel eens heel lang ziek geweest? 
Het is altijd heel fijn als er dan 
iemand op bezoek komt. Anders 
duurt de dag wel heel erg lang. 
Vandaag hoor je een verhaal over 
een man die 38 jaar ziek was. Er was 
niemand die naar hem omkeek. 
Totdat Jezus komt. Als wij bij een 
zieke op bezoek gaan, kunnen we 
wel wat meeleven, maar we kunnen 
we hem of haar niet beter maken. 
Maar dat kan Jezus wel! Zijn hart is 
vol  zorg 
 
Voor +12 jarigen: 
Een gesprek over het woord 
barmhartigheid. Wat zou dat 
betekenen? Welk woord zit erin? 
Hart… een warm hart voor iemand 
hebben. Barmhartig zijn is iemand 
helpen zonder bijbedoelingen. Doe jij 
dat? Of help je iemand, maar dan om 
er wat voor te krijgen? Vandaag hoor 
je van de Heere Jezus. Zijn hart was 
vol met barmhartigheid, vol met 
medelijden, vol met zorg voor de 
man die al 38 jaar ziek was.  
  
Om met de kinderen te lezen 
 
Johannes 5: 1-15 
 
Liederen 
 
Psalm 116: 10, 11 
Psalm 136: 1, 26 
......Themalied 
Jezus wandelt door de straten 
Er was een man, die niet genas 
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Suggesties voor de voorbereiding 
met de medewerkers 
-  Denk met elkaar na over de 

kracht van Christus’ woord (vers 
8) Zijn er nog meer 
geschiedenissen in de Bijbel te 
noemen, waar Hij door slechts 
enkele woorden te spreken, 
iemand geneest? Wat heeft dat 
ons te zeggen? Kennen wij de 
kracht van Zijn woord?  

- De verlamde man gaat na zijn 
genezing naar de tempel om God 
te danken. Hoe laten wij onze 
dankbaarheid blijken 

  (bijvoorbeeld na een genezing)?  
- Wat is het loon op de zonde? 

(vers 14) Hoe maken we dat de 
kinderen duidelijk? Hoe concreet 
moet je zijn?  

- Wat is de kern van dit verhaal en 
hoe geef je dat door aan de 
kinderen op de club?  

 
Verwerking +12 
De Bijbel er bij: 

1. Hoe heette het badwater waar 
de man lag? (vers 2) 

2. Wat gebeurde daar voor 
bijzonders? (vers 4) 

3. Wat was het probleem van de 
man? (vers 7) 

4. Wat zei Jezus tegen de man? 
(vers 8) 

5. Naar welke plaats ging de man 
na zijn genezing? (vers 14) 
 

Zeg het maar: 
1. Deze man was erg eenzaam. 

Ben jij ook wel eens eenzaam? 
Ken je eenzame mensen? Hoe 
moet je ermee omgaan? 

2. Wat hebben zonde en ziekte 
met elkaar te maken?  

3. Maakt Jezus nog mensen 
beter? Wat is Zijn 
belangrijkste werk?  

4. De man was dankbaar voor 
zijn genezing. Noem eens een 

aantal dingen waarvoor je 
dankbaar mag zijn.  

 
Gesprek: 
− De alwetendheid van Jezus. 
− Het medelijden van Jezus.  
− De gevolgen van een zondig 

leven.  
− De enige hoop voor zieken en 

gezonden.  
− Het zorg dragen voor zieken.  



LES 4 Petrus aan de zee van Tibérias 
 

 Les 4 Petrus aan de zee van Tibérias - blad 1 

Thema 
Het hart van Petrus is vervuld van 
liefde voor de Heere Jezus. De Heere 
beproeft Petrus om te kijken of het 
echte liefde tot God is. 
 
Vindplaats 
Johannes 21:1-19 
 
Kerntekst 
Johannes 21:17 Heere! Gij weet alle 
dingen, Gij weet dat ik U liefheb. 
 
Aantekeningen bij de tekst 
VS. 1:  na dezen: Na verloop van tijd, 
na de vorige verschijningen. 
vs. 2: de zonen van Zebedéüs: 
Johannes en Jakobus 
vs. 3: Ik ga vissen: Ze nemen hun 
oude beroep weer op.  
die nacht: men vist gewoonlijk 's 
nachts, dat geeft de beste vangst. 
Vs. 5: Kinderkens: jongens. 
hebt gij niet enige toespijs?: Jezus 
laat hun eerst hun eigen 
onmogelijkheid zien en gevoelen om 
wat te vangen en laat hun daarna 
zien hoe zij in afhankelijkheid van 
Hem op een grote vangst kunnen 
rekenen. 
toespijs: dat wat bij het brood 
gegeten wordt. Meestal vis, ook wel 
ei, vlees of groente. 
Vs. 6: Zij wierpen het dan: ze 
gehoorzamen zonder tegenspreken. 
Vs. 7: Het is de Heere: Dat leidt 
Johannes af uit de grote vangst. 
naakt: draagt alleen het onderkleed 
of hemd. 
En wierp zich in de zee: impulsief als 
Petrus is, zwemt hij onmiddellijk naar 
de oever, zo graag wil hij bij Jezus 
zijn. 
Vs. 8: tweehonderd ellen: ongeveer 
100 meter. 
Vs. 9: zagen zij een kolenvuur liggen: 
de Heere Jezus laat daarmee zien dat 
Hij hun arbeid niet nodig heeft. 
Vs. 10 brengt van de vissen: toch wil 
Hij de resultaten van hun arbeid 
aannemen. 

Vs. 12: niemand van de discipelen 
durfde Hem meer vragen: ze zijn 
bang de Heere Jezus hiermee te 
beledigen. Het is duidelijk dat Hij het 
is. De heerlijkheid van Zijn 
opstandingslichaam is een ander dan 
van Zijn vorige aardse verschijning. 
Vs. 15: hebt gij Mij liever dan dezen? 
Hebt u Mij meer lief dan Mijn andere 
discipelen? Dat had Petrus wel eens 
beweerd, door te zeggen: al werden 
ze allen aan U geërgerd, ik zal 
nimmermeer aan U geërgerd 
worden. 
Ja Heere! Gij weet dat ik U liefheb: 
Petrus beantwoordt de vraag niet. Hij 
heeft zijn les geleerd. Hij verheft zich 
niet boven zijn medebroeders. 
Weid Mijn lammeren: zorg voor Mijn 
gemeente als een herder voor zijn 
kudde. De gemeente bestaat uit 
jongeren en ouderen, zoals een 
kudde bestaat uit schapen en 
lammetjes. Petrus heeft zich door 
zijn openbare verloochening het 
apostelambt onwaardig gemaakt. 
Jezus herstelt hem hier in 
tegenwoordigheid van zes discipelen. 
Vs. 17: ten derden male: omdat Petrus 
de Heere Jezus driemaal verloochend 
heeft, vraagt Jezus hem driemaal of 
hij Hem werkelijk lief heeft. Driemaal 
heeft Petrus zich het ambt onwaardig 
gemaakt en driemaal wordt hij erin 
hersteld. 
Petrus werd bedroefd: omdat het lijkt 
dat de Heere Jezus hem niet gelooft 
en aan zijn liefde schijnt te twijfelen. 
Vs. 18: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: 
Ik verzeker u. 
Toen gij jonger waart, gorddet gij 
uzelven, enz: voor Ik u riep, ging u 
uw eigen weg, maar nu moet u Mij 
volgen. Het volgen van Jezus brengt 
geen gemakkelijk leven met zich 
mee en kan iemand zelfs het leven 
kosten. 
Gorddet gij uzelven: de lange kleren 
worden over de gordel getrokken om 
beter te kunnen lopen. 
Vs. 19: met hoedanigen dood hij God 
verheerlijken zou: De Heere voorzegt 
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dat Petrus de marteldood zal 
sterven. Volgens overlevering is 
Petrus in het jaar 64 te Rome onder 
Nero gekruisigd. 
Volg Mij: neem uw ambt weer op u, 
zoals u Mij vroeger gevolgd bent. Met 
deze woorden roept de Heere Petrus 
weer tot het apostelambt. 
 
Verband met de 
belijdenisgeschriften 
De opstanding van Christus 
Over het nut van Christus opstanding 
kunnen we lezen in H.C. vraag en 
antwoord 45. 
 
Het ambt 
De Heere geeft Zijn gemeente 
verschillende ambten. Dezelfde heeft 
gegeven sommigen tot apostelen en 
sommigen tot profeten en sommigen 
tot evangelisten en sommigen tot 
herders en leraars; tot de volmaking 
der heiligen, tot het werk der 
bediening, tot opbouwing van het 
lichaam van Christus - Ef. 4:11 en 12 
Zie hiervoor ook het formulier tot 
bevestiging van dienaars des 
Woords. 
 
Het liefhebben van Christus 
Petrus zegt dat hij de Heere Jezus 
liefheeft. Zijn drievoudige, publieke 
verloochening van Jezus schijnt 
daarmee volledig in tegenspraak. 
Daarom beroept hij zich driemaal op 
de alwetendheid van Christus. De 
Heere kent zijn hart. Dat is zijn 
troost. 
De Heere Jezus vraagt naar onze 
liefde, wat baat al het andere ons, 
als we de liefde missen? Het gaat 
om de liefde. 
Want indien iemand de Heere Jezus 
niet liefheeft, die zij een vervloeking 
- 1 Kor. 16:22. 
 
De voorzienigheid van God 
De Heere toont keer op keer dat Hij 
God is. Hij voorzegt op welke wijze 
Petrus zal sterven. Het is een grote 
troost voor de gelovigen om te weten 

dat hun niets bij geval gebeurt, maar 
dat alle dingen hen van Gods 
Vaderlijke hand toekomen - H.C. 
zondag 9 en 10 
 
Oudheidkundige aantekeningen 
Het woord liefhebben 
De Heere Jezus gebruikt tweemaal 
voor liefhebben het woord 'agapein' 
Petrus antwoordt tweemaal met een 
ander woord voor liefhebben 
namelijk 'filein'. 
De derde maal gebruikt Jezus het 
door Petrus gebruikte woord. 
‘Agapein’ wordt gebruikt voor 
vriendschap en genegenheid, ‘filein’ 
voor hartelijke liefde. 
 
Kleding 
De kleding was in dit milde klimaat 
zeer eenvoudig. In hoofdzaak 
bestond ze uit twee kledingstukken: 
het onderkleed en het opperkleed. 
Het onderkleed bestond uit een ruw 
hemd van linnen of katoen, dat 
tot over de knieën reikte en op de 
borst open was, met of zonder korte 
mouwen. 
Hierboven droeg men (niet tijdens 
het werk) het opperkleed, een soort 
mantel van wol, vermoedelijk zonder 
mouwen, met eenvoudig een paar 
armsgaten in een dubbel genaaide 
lap. Vaak had de mantel lange, wijde 
mouwen. 
 
Vertelsuggesties 
Algemeen: 
Waar is jouw hart vol van? 
Het hart van Petrus was vol liefde tot 
de Heere Jezus. Daar moet in de 
vertelling ook de nadruk liggen. De 
liefde blijkt uit het overboord gaan 
naar Jezus toe en in het bijzonder als 
de Heere Jezus er Zelf naar vraagt. 
Voor ons allemaal is het belangrijk 
om te weten of we de Heere Jezus 
werkelijk liefhebben. 
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Vertelschets: 
1. De discipelen wachten op de 

Heere Jezus bij het meer van 
Galiléa. 

2. Petrus stelt voor om te vissen en 
de andere zes gaan mee. 

3. Zij vangen in die nacht niets. 
4. Als ze naar het land roeien zien 

ze een man aan de oever staan. 
5. Hij vraagt of ze vis hebben en 

raadt hun aan het net aan de 
rechterzijde te werpen. 

6. Als zij het optrekken, zit het vol 
vis. 

7. Johannes begrijpt, dat het de 
Heere is. 

8. Als Petrus dat hoort, kleedt hij 
zich en springt overboord. 

9. De andere discipelen slepen het 
net naar de kant vol met grote 
vissen. 

10. Zij eten samen met de Heere 
Jezus. 

11. Na het eten vraagt de Heere 
Jezus of Petrus Hem meer 
liefheeft dan de anderen. 

12. Petrus zegt dat de Heere Jezus 
weet dat hij Hem liefheeft. 

13. De Heere stelt hem aan als 
herder over Zijn kudde. 

14. Tot drie keer toe vraagt de Heere 
het aan Petrus en geeft hij 
antwoord. 

15. Jezus voorzegt Petrus dat hij een 
gewelddadige dood zal sterven. 

16. Jezus roept Petrus op om te 
volgen. 

 
Voor 4-8 jarigen: 
Gesprekje over hoe je kunt laten 
merken dat je van iemand houdt. 
Wat kun je doen om het te laten 
merken? Iets geven of er vaak heen 
gaan. Ben je blij als je dan zo 
iemand ziet? Dan loop je hem of haar 
vast wel tegemoet.  Het verhaal gaat 
over iemand die veel van de Heere 
Jezus hield. Zijn hart was er vol van. 
 
Voor 8-12 jarigen: 
Zie hierboven. 

Een inleidend gesprek over ons hart. 
Wat is je hart? zonder je hart kun je 
niet leven. We zeggen ook wel eens 
dat ons hart ergens vol van is. Dan 
bedoelen we eigenlijk onze 
gedachten. Waar denken wij veel aan 
en waar zijn we vaak mee bezig? 
Laat de kinderen zelf dingen noemen 
waar ze veel mee bezig zijn. Vooral 
als het fijne dingen zijn, wil je er ook 
over praten. Je vertelt het dan aan 
anderen. 
 
Voor +12 jarigen: 
In het kort iets zeggen over de 
voorgeschiedenis van Petrus. Hoe hij 
er toe kwam om de Heere Jezus te 
verloochenen. Deed hij dat met zijn 
hart? Dan de overstap maken naar 
dit verhaal, waarin we kunnen horen 
hoe het weer goed kwam en hoe hij 
de Heere Jezus met zijn hele hart lief 
had. 
 
Om met de kinderen te lezen 
Johannes 21: 1-19 
Met de oudere kinderen evt. eerst 
Johannes 18: 17-27 
 
Liederen 
Ps.73:12 
Ps. 108: 1 
Ps. 116: 1 
Themalied 
Jezus is de Goede Herder 
 
Suggesties voor de voorbereiding 
met de medewerkers 
Houd een bijbelstudie over deze 
geschiedenis en bespreek met elkaar 
de volgende punten: 
1. Op welke manieren komt in dit 

verhaal de liefde van de Heere 
Jezus tot Petrus en van Petrus tot 
Jezus naar voren? 

2. De Heere Jezus roept Petrus om 
in Zijn gemeente werkzaam te 
zijn. Daarin maakt Hij onder-
scheid tussen 'hoeden' en 
'weiden', 'schapen' en 'lammeren' 
Zijn dit ook verschillende taken of 
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komt het allemaal op hetzelfde 
neer? 

3. Na Petrus belijdenis dat hij de 
Heere Jezus lief had, werd hij ook 
geroepen tot ambtsdrager. Heeft 
dit vandaag binnen de gemeente 
ook nog betekenis in het 
verkiezen van ambtsdragers? Wat 
moeten alle ambtsdragers 
gemeen hebben?  

4. Bespreek met elkaar wat de kern 
is van je vertelling aan buiten-
kerkelijke kinderen. 

 
Verwerking +12 
De Bijbel er bij: 
Zoek deze geschiedenis op in je 
Bijbel in Johannes 21 vers 1-19 en 
probeer de volgende vragen te 
beantwoorden. 
 
1. Wie gingen er met Petrus vissen 

op de zee van Tibérias? 
2. Hoe ging het die nacht met de 

visvangst? 
3. Wie wachtte op de oever op hen? 
4. Wat moesten ze van Hem doen 

om wél vis te vangen? 
5. Wat deed Petrus toen hij hoorde 

dat de Heere Jezus op het strand 
stond? 

6. Welke vraag stelde de Heere 
Jezus drie keer aan Petrus? 

7. En wat was het antwoord van 
Petrus? 

 
Zeg het maar: 
1. In dit verhaal gaat het over 

Petrus. Zijn hart is vol van liefde 
tot de Heere Jezus. Waar is jouw 
hart vol van? 

2. Begrijp je ook waarom de Heere 
Jezus drie keer dezelfde vraag 
stelt aan Petrus?  

3. Petrus zegt: "Heere, U weet alle 
dingen." De Heere weet ook alle 
dingen van ons, zelfs onze 
gedachten. Wat vind je daarvan? 

 
Puzzelen maar: 
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Thema 
De Moorman is naar Jeruzalem 
gereisd om God te aanbidden. Hij 
verlangde om Gods Woord te 
begrijpen en heeft deze uitleg ook 
gekregen. Hij verlangde om bij God 
te horen en liet zich daartoe dopen.  
 
Vindplaats 
Handelingen 8: 26 - 40 
 
 
Kerntekst 
Handelingen 8: 37 Ik geloof dat 
Jezus Christus de Zoon van God is.  
 
 
Aantekeningen bij de tekst 
Vs. 26: een engel des Heeren sprak 
tot Filippus enz: De Heere wil dat 
Zijn Evangelie ook onder de Moren 
bekend wordt. De diaken Filippus 
krijgt daartoe een directe opdracht 
van de hemel. Deze openbaring door 
middel van een engel is nodig om 
Filippus ervan te overtuigen dat het 
Evangelie ook voor de heidenen is. 
De scheidsmuur tussen Joden en 
heidenen gaat vallen. Het 
onderscheid tussen Joden en 
heidenen wordt opgeheven.  
welke woest is: De weg is vrij 
onbegaanbaar en verlaten. Er zijn 
twee wegen van Jeruzalem naar 
Gaza: de drukke weg die snel het 
bergland verlaat en de eenzame weg 
die veel langer het bergland volgt.  
Vs. 27: een kamerling: letterlijk een 
'eunuch', een ontmande.  
een machtig heer: een invloedrijk en 
bemiddeld man.  
Moren: inwoners van het huidige 
Ethiopië. 
Candacé: De Moorse aanspreektitel 
van de koningin, zoals 'farao' voor de 
Egyptische koning.  
die over al haar schat was: hij is de 
minister van financiën. 
welke was gekomen om aan te 
bidden in Jeruzalem:  de aanbidding 
van God staat, als het belangrijkste 

element, voor de hele dienst van 
God. De Moorman komt om te 
offeren (Zie Zefanja 3: 10). Als 
onbesneden heiden mag de Moorman 
alleen in het speciale voorhof van de 
heidenen komen en niet aan de 
openbare eredienst deelnemen. Dat 
hebben de Joden zelf bedacht, want 
bij de Heere is hij, ook als 
gesnedene, als besnedene van hart 
welkom in Zijn huis (zie Jesaja 56: 
6,7).  
Vs. 28: las de profeet Jesaja: De 
Moorman leest de Schrift in de 
Griekse vertaling.  
Vs. 29: De Geest zeide tot Filippus 
enz: uit eigen beweging zou Filippus 
deze hooggeplaatste man en heiden 
niet aangesproken hebben met het 
Evangelie. De Geest gebiedt hem dit 
te doen en geeft hem een Bijbelse 
opening voor de verkondiging van 
Christus.  
Vs. 30: hoorde hem de profeet 
Jesaja lezen: het is de gewoonte 
hardop te lezen. De Heere bestuurt 
het zo dat de man net bij Jesaja 53 
gekomen is, het hoofdstuk over het 
lijden en sterven van de Messias.  
Verstaat gij ook hetgeen gij leest?: 
een zeer wezenlijke vraag, want de 
profetieën over de Messias worden 
uitsluitend vanuit de heils-
geschiedenis van de Heere Jezus 
verstaan. Ook de apostelen hebben 
deze profetieën over het lijden, 
sterven en de opstanding van de 
Messias aanvankelijk niet verstaan. 
Ze vroegen soms om nader 
onderwijs en hebben dat van de 
Heere gekregen, zoals Filippus dat 
aan de Moorman geeft.  
Vs. 31: Hoe zou ik toch kunnen enz: 
Het Woord van God, en zeker de 
profetie, heeft uitleg nodig.  
Vs. 32: Hij is gelijk een schaap ter 
slachting geleid enz: Deze 
Schriftplaats is het hart van het 
christelijke geloof. Verzoening van de 
zonden door de voldoening van 
Christus.  
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Vs. 35: verkondigde hem Jezus: 
Filippus onderwijst de kamerling dat 
Jesaja hier over de Messias spreekt. 
Hij verkondigt hem het Evangelie.  
Vs. 36: Wat verhindert mij gedoopt 
te worden?: Filippus heeft hem de 
voorwaarden voor het ontvangen van 
de Heilige Doop onderwezen en de 
Moorman ziet geen enkele 
belemmering om gedoopt te worden. 
De Moorman mocht als ontmande 
niet besneden worden, maar hij mag 
nu wel gedoopt worden. De profetie 
van Jesaja gaat hier in vervulling (zie 
Jesaja 56: 3-5). De Doop is het 
teken en zegel voor de Moorman van 
zijn inlijving in het verbond en de 
gemeente van Christus.  
Vs. 37: Indien gij van ganser harte 
gelooft enz: als u oprecht in Jezus als 
Uw Zaligmaker gelooft. Want ook al 
de Joden geloven dat de Beloofde 
Messias komt, maar het merendeel 
gelooft niet dat Jezus de Messias is. 
Daarom mogen zij niet gedoopt 
worden en doet de besnijdenis hun 
geen enkel nut meer.  
Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon 
van God is: sterke nadruk valt op de 
belijdenis dat Jezus God is. Het is de 
samenvatting van het christelijk 
geloof. De Moorman geloofde al voor 
hij naar Jeruzalem kwam. Hij ging 
erheen om God te aanbidden. Hij legt 
hier openbare belijdenis van het 
geloof af en laat zien dat hij bij 
Christus hoort.  
Vs. 39: hij reisde zijn weg met 
blijdschap: De vrucht van de Geest is 
blijdschap. Deze blijdschap ontstaat 
vanuit de vergeving van zonden door 
het geloof in Christus.  
Vs. 40: Filippus werd gevonden te 
Azote: Daar zet de Geest Filippus 
weer neer. Azote is Asdod.  
Totdat hij te Cesarea kwam: waar hij 
18 jaar later blijkt te wonen.  
 
 

Verband met de 
belijdenisgeschriften 
De geloofsbelijdenis 
De Moorman is in zijn eigen land 
door het getuigenis van Joden tot het 
geloof gekomen. Hij gelooft niet 
meer in zijn eigen afgoden, maar in 
de ware God. Hij komt daar in zijn 
vaderland vrijmoedig voor uit. Zijn 
reis naar Jeruzalem en het kopen van 
de Heilige Schrift vloeien daaruit 
voort. Hij gelooft in de komende 
Messias. Hij weet nog niet dat de 
beloofde Messias al gekomen is. Dat 
moet Filippus hem leren. Filippus 
maakt hem duidelijk dat de 
genoemde woorden van Jesaja op de 
Messias zien en dat deze profetie nu 
in Jezus Christus zijn vervulling heeft 
gekregen. Filippus onderwijst hem 
ook over de Heilige Doop. Als de 
Moorman water ziet, aarzelt hij geen 
moment en uit hij zijn verlangen tot 
versterking van zijn geloof het teken 
en zegel van de Heilige Doop te 
ontvangen.  
 
De Heilige Doop 
De Doop is het teken en zegel van de 
afwassing der zonden en de 
vernieuwing des levens door de 
Geest van Christus. Het is de officiele  
inlijving in de gemeente van 
Christus.  
Voor volwassen Joden en heidenen is 
er maar één weg die toegang geeft 
tot deze gemeente die zalig wordt: 
openbare geloofsbelijdenis afleggen 
en gedoopt worden. Die gelooft zal 
hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig 
worden (Markus 16:16).  
 
De verbreiding van het Evangelie 
Via de Moorman komt het Evangelie 
in Morenland. David profeteert dat de 
Moren als één van de eerste van de 
heidenvolken het Evangelie zullen 
aannemen: Morenland zal zich 
haasten zijn handen tot God uit te 
strekken (Ps. 68:32). Dat gaat hier 
in vervulling.  
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Oudheidkundige aantekeningen 
 
Godvrezende 
De kamerling zal in zijn land in 
contact gekomen zijn met Joden, die 
door de ballingschap ook tot ver in 
Afrika verstrooid zijn. Zij zullen hem 
verteld hebben over hun God, over 
de Heilige Schriften, over de Wet, 
over de tempel en hun verwachting 
van de Messias. De Moorman is tot 
geloof in de God van Israël gekomen. 
Hij is een zogenaamde Godvrezende. 
Omdat hij ontmand is, kan hij niet 
besneden worden. Hij belijdt in zijn 
land in het openbaar zijn geloof in de 
God van Israel door helemaal naar 
Jeruzalem te gaan om daar zijn God 
in Zijn tempel te aanbidden. Hij 
gelooft in de komende Messias en 
hoort nu van Filippus dat deze 
gekomen is in de Persoon van Jezus 
van Nazareth.  
In Handelingen lezen we van velen 
van dergelijke Godvrezenden en 
Jodengenoten die geloven dat Jezus 
de beloofde Messias is. Dit valt des 
te meer op, omdat de meeste Joden 
het niet geloven. Sommigen komen 
als toehoorders voor het eerst onder 
de prediking van het Evangelie tot 
geloof en bekering; in andere 
gevallen zal het gaan om gelovige 
Jodengenoten en Godvrezenden, die 
nu ook geloven dat Jezus de Messias 
is.  
 
Afstand 
De afstand van Morenland (Ethiopië) 
tot Jeruzalem is minimaal 1500 
kilometer.   
 
Vertelsuggesties 
 
Thema: Waar is jouw hart vol van? 
Ons hart kan heel vol zijn met allerlei 
dingen. We kunnen aan van alles 
denken en heel veel willen hebben. 
Maar ken je het verlangen van de 
Moorman? Hij wilde God aanbidden, 

Hem dienen. Hij verlangde om 
gedoopt te worden, om bij God te 
horen. Verlang jij daar ook naar?  
 
Vertelschets 
1. De diaken Filippus verkondigt in 

Samaria het Evangelie. 
2. Een engel verschijnt en zegt hem 

richting Gaza te gaan.  
3. Als hij daar een wagen ziet, zegt 

de Geest hem zich daarbij te 
voegen.  

4. Hij hoort de vreemdeling uit de 
rol van Jesaja lezen en vraagt 
hem of hij begrijpt wat hij leest.  

5. De man antwoordt ontkennend en 
vraagt Filippus bij hem te komen 
zitten.  

6. Het blijkt een hooggeplaatste, 
Godvrezende Moorman te zijn die 
in Jeruzalem is geweest om er zijn 
God te aanbidden.  

7. Filippus onderwijst hem dat Jesaja 
de beloofde Messias bedoelt. Deze 
Messias is Jezus, de Zoon van 
God.  

8. Die heeft geboden het Evangelie 
te verkondigen en de gelovigen te 
dopen.  

9. Als de Moorman water ziet, geeft 
hij te kennen gedoopt te willen 
worden.  

10.  Filippus zegt dat het mag als hij 
van harte in Jezus Christus 
gelooft.  

11.  Na de Doop wordt Filippus 
plotseling weggenomen door de 
Heilige Geest.  

12.  De kamerling reist vol vreugde 
naar huis.  

  
Voor 4-8 jarigen: 
Misschien ben je wel bijna jarig. Je 
bent heel benieuwd of je nog leuke 
cadeautjes krijgt. Misschien heb je 
wel een verlanglijstje gemaakt, waar 
opstaat wat je allemaal graag wilt 
hebben. Vandaag hoor je over een 
Moorman die ook heel erg naar iets 
verlangt. Hij verlangt naar God. Hij 
verlangt om hem te aanbidden en bij 
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Hem te horen. Dat is zijn mooiste 
cadeau. Hoor jij al bij God?  
 
Voor 8-12 jarigen: 
Stel je voor dat je een puzzel aan het 
maken bent en je begrijpt er 
helemaal niets van. Je broer komt 
langs en je vraagt of hij je wil helpen 
met de oplossing. Vandaag hoor je 
van een Moorman die een stuk uit de 
Bijbel aan het lezen is, maar hij 
begrijpt niet wat hij leest. Gelukkig 
stuurt God iemand naar hem toe die 
hem uitleg kan geven. Hij luistert en 
gelooft ook de woorden van God. 
Misschien begrijp jij ook niet alles op 
de club. Soms zijn de verhalen uit de 
Bijbel best moeilijk. Vraag of God je 
wil helpen, het is Zijn eigen Woord! 
 
 
Voor +12 jarigen: 
Wie zou jij nou eens graag willen 
ontmoeten? Misschien wel de 
koningin of een bekende voetballer 
of filmster. Je doet er misschien wel 
alles aan om met die persoon in 
contact te komen en als je een 
handtekening hebt, ben je helemaal 
blij. Vandaag hoor je een verhaal 
over een belangrijke man die ook 
verlangt om Iemand te ontmoeten. 
Hij wil God ontmoeten, in Zijn huis, 
de tempel. God is voor hem heel 
belangrijk. Hij verlangt om bij Hem 
te horen. Daar heeft hij heel wat 
voor over..Hij maakt een reis van wel 
1500 kilometer om in Jeruzalem bij 
de tempel te komen. Luister maar. 
 
 
Om met de kinderen te lezen 
 
Handelingen 8: 26-40 
Jesaja 53 
 
Liederen 
 
Psalm 87: 3,4 
Psalm 134:3 
......Themalied 

Een kamerheer, uit Morenland 
 
Suggesties voor de voorbereiding 
met de medewerkers 
 
Casus 
H. zit al een aantal jaren bij jullie op 
de club. Hij luistert altijd aandachtig. 
Regelmatig gaat hij mee naar de 
kerk. Als hij een keer bij een 
doopdienst is, zegt hij dat hij ook 
graag gedoopt wil worden. Hoe ga je 
hiermee om?  
 
Gesprek 
− Hoe blijkt uit deze geschiedenis 

de voorzienigheid van God? 
− Wat is de relatie tussen Doop en 

geloof?  
− Hoe kun je je weg reizen met 

blijdschap? Hoe brengen we dat 
over aan de kinderen op de club?  

− Bespreek met elkaar Jesaja 53. 
Wat heeft het lijden en sterven 
van Jezus Christus ons te zeggen? 
Wat betekent het voor het werk 
op de club?  

-    
Verwerking +12 
De Bijbel er bij: 

1. Uit welk land komt de 
kamerling? (vers 27) 

2. In welk Bijbelboek was de man 
aan het lezen? (vers 28) 

3. Hoe heette de diaken die naar 
de Moorman toe ging? (vers 
29) 

4. Waar vertelde Filippus over? 
(vers 35) 

5. Wat was het verlangen van de 
Moorman? (vers 36-38) 

6. Hoe vervolgde de Moorman 
zijn weg? (vers 39) 

 
Zeg het maar: 
Nodig: A3papier.  
Laat de kinderen een woordweb 
maken rondom het woord 'verlangen' 
Schrijf het kernwoord in het midden 
en laat de kinderen rondom schrijven 
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wat ze bij dat woord denken. Geef 
een eventuele aanzet: Waar verlang 
jij naar? Waar verlangt God naar? 
Waar verlangt de duivel naar?  
 
Puzzelen maar:  
Zet de letters in de juiste volgorde. 
Als je de juiste woorden hebt 
gevonden, kun je er een zin van 
maken.  
 
ozon ki tda tuhrscis ed vna dog sejuz 
si logoef .  
 
Deze zin staat in Handelingen 8 vers 
...... 
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Thema 
Een hart vol van de Heilige Geest 
 
Vindplaats 
Handelingen 2: 1-13 
 
Kerntekst 
Handelingen 2: 4a En zij werden 
allen vervuld met den Heiligen Geest.  
 
Aantekeningen bij de tekst 
Handelingen 2 
Vs. 1: als de dag van het 
Pinksterfeest vervuld werd: als het 
Pinksterfeest aanbreekt, vroeg in de 
morgen van de eerste Pinksterdag. 
het Pinksterfeest: een van de drie 
feesten die de Joodse mannen op 
Gods bevel verplicht zijn in 
Jeruzalem te vieren. 
waren zij allen eendrachtelijk bijeen: 
de twaalf discipelen van Christus, 
aan wie de Heere Jezus in het 
bijzonder de Heilige Geest beloofd 
heeft. 
Vs. 2: er geschiedde haastelijk uit 
den hemel een geluid: om aan te 
duiden dat de beloofde Heilige Geest 
van God de Vader en van Christus uit 
de hemel komt. Als de Heere Jezus 
Zijn discipelen eerder de Heilige 
Geest geeft (Johannes 20: 22), 
blaast Hij op hen en zegt: Ontvangt 
de Heilige Geest. De discipelen 
kennen het geluid en de bedoeling 
ervan.  
haastelijk: plotseling. 
een geluid: het is alleen een geluid, 
er beweegt niets. 
als van een geweldigen gedreven 
wind: er waait geen echte 
stormwind, maar het geluid lijkt 
erop. 
en vervulde het gehele huis: overal 
in en rondom het huis wordt het 
geweldige geluid gehoord. 
het gehele huis: waar zij in de 
opperzaal bijeen zijn. 
Vs. 3: van hen werden gezien: de 
discipelen zien ze bij elkaar. 

verdeelde tongen als van vuur: zij 
zien vlammen. Het is geen echt vuur, 
maar het lijkt erop. 
verdeelde tongen: de vlammen 
verdelen zich over de discipelen. 
tongen: de vlammen hebben zoals 
gewoonlijk de vorm van een tong. 
Voor ‘tong’  wordt hetzelfde woord 
‘glossa’ gebruikt als in vers 4 en 11, 
dat daar vertaald wordt met ‘taal’, 
om aan te duiden dat het Evangelie 
in alle talen verkondigd zal worden. 
De discipelen beginnen daarmee. Het 
zijn tongen als van vuur, dat wil 
zeggen dat de Heilige Geest door hun 
prediking van het Evangelie mensen 
zal wederbaren. 
en het zat op een iegelijk van hen: 
de ‘vlammen’ verspreiden zich en 
komen op ieders hoofd. Eigenlijk 
wordt met ‘het’ de Heilige Geest Zelf 
bedoeld, Die onder de gedaante van 
vuur op hen komt, zoals Hij op de 
Heere Jezus kwam onder de 
gedaante van een duif.  
Vs. 4: zij werden allen vervuld met 
den Heiligen Geest: de Heilige Geest 
geeft de discipelen de beloofde 
gaven.  
en begonnen te spreken met andere 
talen: in de diverse talen van de 
genoemde volken. 
zoals de Geest hun gaf uit te 
spreken: de Heilige Geest bestuurt 
hun tong, zodat deze als vanzelf de 
woorden en zinnen vormt in de hun 
onbekende taal. 
Vs. 5: er waren Joden te Jeruzalem: 
deze Joden uit de diaspora zijn naar 
Jeruzalem gekomen om het 
Pinksterfeest te vieren.  
Het talenwonder is bedoeld voor de 
Joden, al horen ook de Jodengenoten 
uit de verschillende landen waar de 
Joden gewoond hebben, de disci-
pelen spreken in hun moedertaal 
wonende:  zij verblijven er voor de 
duur van het feest. 
godvruchtige mannen: vrome 
mannen. Het feit dat ze helemaal 



LES 6 Pinksteren 
 

  Les 6 Pinksteren - blad 2 

naar Jeruzalem komen om op Gods 
bevel dit feest te vieren, bewijst het. 
van allen volke: deze Joden komen 
uit alle volken van de wereld, 
waaronder zij verstrooid zijn. 
die onder de hemel zijn: over de hele 
toenmaals bekende aarde.  
Vs. 6: als deze stem geschied was, 
kwam de menigte tezamen: in de 
verre omtrek van het huis wordt het 
ontzaglijke geluid waargenomen. De 
mensen vragen zich af wat er 
gebeurt en stromen toe. 
en werd beroerd: er ontstaat grote 
opwinding. 
een iegelijk hoorde hen in zijn eigen 
taal spreken: letterlijk staat er: in 
zijn eigen ‘dialect’. Het woord 
‘dialect’ wordt ook gebruikt in vers 8, 
om aan te duiden dat het om 
bekende, gesproken talen en zelfs 
om dialecten gaat.  
Vs. 7: zijn niet al dezen die daar 
spreken, Galileeërs?: de discipelen 
van Christus zijn bekend en met 
weet dat het ongeletterde mensen 
zijn, die zich alleen in hun eigen 
Galilese dialect verstaanbaar kunnen 
maken.  
Vs. 8: hoe horen wij hen een iegelijk 
in onze eigen taal?: de hoorders 
verbazen zich dat zij in hun 
moedertaal verstaan wat de 
discipelen zeggen. 
Vs. 10 : uitlandse Romeinen: hier 
tijdelijk verblijvende Romeinen.  
beide Joden en Jodengenoten: met 
de Joden zijn Jodengenoten mee-
gekomen naar Jeruzalem. 
Vs. 11: de grote werken Gods: wat 
God gedaan heeft in Jezus Christus, 
het Evangelie.  
Vs. 12: werden twijfelmoedig: ze 
weten niet wat ze ervan moeten 
denken.  
Wat wil toch dit zijn?: wat heeft dit 
toch te betekenen? 
Vs. 13: zij zijn vol zoeten wijns: ze 
zijn dronken.  
 

Verband met de 
belijdenisgeschriften 
Heilige Geest 
De Heidelbergse Catechismus 
spreekt in Zondag 20 over het geloof 
in de Heilige Geest. Elke kind van 
God heeft de Heilige Geest 
ontvangen. De uitstorting van de 
Geest is het heilsfeit, dat in deze 
geschiedenis wordt verteld.  
Artikel 11 van de NGB verwoordt dat 
de Heilige Geest waarachtig en 
eeuwig God is.  
 
De uitstorting van de Heilige Geest 
Met hoorbare en zichtbare tekenen 
maakt de Heere Jezus duidelijk dat 
Hij Zijn belofte van de komst van 
onhoorbare en onzichtbare Heilige 
Geest vervult: indien Ik heenga, zo 
zal Ik Hem tot u zenden (Joh. 16:7). 
De begeleidende tekenen van wind 
en vuur beelden de 
tegenwoordigheid en het werk van 
de Heilige Geest af. Al eerder heeft 
de Heere Jezus het onbegrijpelijke 
werk van de Geest vergeleken met 
de wonderlijke werking van de wind: 
De wind blaast waarheen hij wil en 
gij hoort zijn geluid; maar gij weet 
niet van waar hij komt en waar hij 
heengaat; alzo is een iegelijk die uit 
de Geest geboren is. De wind wijst 
op de onweerstaanbare, krachtige 
werking van de Heilige Geest. Hij 
overtuigt van de waarheid en maakt 
gewillig de Heere te dienen. 
Johannes de Doper heeft het 
onbegrijpelijke werk van de Heere 
Jezus vergeleken met de werking van 
vuur: Die zal u met de Heilige Geest 
en met vuur dopen. De Heere Jezus 
verwijst Zijn discipelen daarnaar, als 
Hij hun vlak voor Zijn hemelvaart 
belooft: Johannes doopte wel met 
water, maar gij zult met de Heilige 
Geest gedoopt worden. Het vuur 
wijst op de reinigende en 
vernieuwende kracht van de Heilige 
Geest.  
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Water en Geest 
NGB artikel 34 spreekt over de doop 
en de werking van de Heilige Geest. 
De betekenis van de doop is dat de 
Heilige Geest de ziel reinigt van 
zonden en de mens wederbaart van 
een kind des toorns tot een kind van 
God. 
 
DL 3-4 artikel 13 spreekt over de 
werking van de Heilige Geest Die de 
gelovigen niet volledig kunnen 
begrijpen.  
Lees ook het doopformulier en 
Zondag 26 en 27 na op het verband 
tussen de doop met water en het 
werk van de Heilige Geest.  
 
Wedergeboorte 
DL 3-4 artikel 12 en 16 gaan over de 
wedergeboorte en de werking ervan.  
 
Geloof 
HC vraag 21 handelt over een waar 
geloof. 
DL 1 artikel 4 beschrijft dat allen die 
geloven het eeuwige leven 
ontvangen.  
 
Oudheidkundige aantekeningen 
Pinksterfeest  
Het Pinksterfeest of wekenfeest 
breekt aan op de vijftigste dag na 
het Paschafeest en wordt twee dagen 
lang gevierd. Het is een oogst- en 
dankfeest. Op Pinksteren erkent het 
volk dat het land van de Heere is en 
dat de vruchtbaarheid Zijn gave is. 
Zij pachten het land slechts en 
ontvangen alleen het vruchtgebruik 
ervan. 
Het woord ‘Pinksteren’ is afgeleid van 
‘Pentekoste’, dat ‘vijftigste’ (dag) 
betekent in het Grieks.  
 
Jodengenoot 
Veel heidenen uit de verschillende 
volken waaronder de Joden 
verstrooid zijn, hebben het Joodse 
geloof aangenomen en zich bekeerd 
tot de God van Israël. Sommigen 

hebben het gehele geloof 
aangenomen en zich met hun 
kinderen als teken daarvan laten 
besnijden. Voor anderen is de 
besnijdenis (nog) een te grote stap 
en zij vergenoegen zich ermee de 
ene, ware God te dienen door naar 
Zijn geboden te leven en de 
synagoge te bezoeken. De eersten 
heten in het Nieuwe Testament 
proselieten of Jodengenoten, de 
laatsten Godvrezenden of vereerders 
van God.  
 
Diaspora 
Lukas noemt wel vijftien volken 
waaronder de Joden verstrooid zijn. 
Parthen, Meden en Elamieten wonen 
in het huidige Iran. Mesopothamiërs 
in het huidige Irak. Cappadocië, 
Pontus, Azië en Frygië, Pamfylië 
liggen in het huidige Turkije; Libië en 
Cyrene liggen in het noorden van 
Afrika.  
 
De betekenis van het talenwonder 
Het is een ontzaglijk groot wonder 
wat er gebeurt op de Pinksterdag. De 
Heilige Geest geeft aan de discipelen 
het vermogen te spreken in talen die 
zij nooit van hun leven geleerd 
hebben: en begonnen te spreken 
met andere talen, zoals de Geest hun 
gaf uit te spreken. Hier gaat de 
belofte van de Heere Jezus aan Zijn 
discipelen in vervulling: met nieuwe 
tonen zullen zij spreken.  De mensen 
horen het Evangelie in diverse talen: 
een iegelijk hoorde hen in zijn eigen 
taal spreken. Het talenwonder is een 
teken voor de ongelovige Joden dat 
het Evangelie aan elk heidens volk in 
zijn eigen taal verkondigd zal 
worden. Het is de vervulling van de 
profetie van Jesaja: Daarom zal Hij 
door belachelijke lippen en door een 
andere tong tot dit volk spreken (Jes. 
28:11). Paulus verwijst naar deze 
profetie als hij de betekenis van dit 
opzienbarende verschijnsel uitlegt: 
In de wet is geschreven: Ik zal door 
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lieden van andere talen en door 
andere lippen tot dit volk spreken en 
ook alzo zullen zij Mij niet horen, 
zegt de Heere. Zo dan, de vreemde 
talen zijn tot een teken niet degenen 
die geloven, maar de ongelovigen (1 
Kor. 14: 21-22). 
Met Pinksteren gaat de profetie van 
de roepeing van de heidenen tot 
Christus in vervulling. Het spreken in 
vreemde talen staat geheel in dienst 
van het zendingswerk.  
 
Het strafwonder van de talen 
Meer dan 1700 jaar heeft de 
mensheid één taal gesproken: de 
ganse aarde was van enerlei spraak 
en enerlei woorden. Als de mensen 
echter weigeren zich op Gods bevel 
te verspreiden over de gehele aarde 
en bovendien met groot 
machtsvertoon hoogmoedig een 
toren tot in de wolken bouwen, straft 
God hun ongehoorzaamheid en 
hoogmoed met een 
spraakverwarring. Zij verstaan elkaar 
niet meer en worden gedwongen zich 
te verspreiden. Zo ontstaan de talen, 
de volken en de landen. 
Met Pinksteren begint de opheffing 
van de Babelse spraakverwarring. 
Vele dienstknechten van God zullen 
naar het voorbeeld van de apostelen 
onder alle volken het Evangelie 
verkondigen. Alle volken zullen in 
hun eigen taal hetzelfde Woord van 
God horen en de gelovigen zullen die 
taal verstaan. Er ontstaat weer één 
volk uit alle talen, volken en naties: 
het volk van God. Gods volk kent en 
spreekt in alle landen dezelfde taal 
van Gods Woord, welke taal zij zelf 
ook spreken, zij roepen allen met 
éénzelfde mond en door éénzelfde 
Geest God de Vader door Christus 
aan.  
Op de nieuwe aarde zal de nieuwe 
mensheid weer één taal spreken. 
 
 
 

Vertelsuggesties 
Algemeen: 
Waar is jouw hart vol van? In deze 
geschiedenis leren we dat de Heere 
Zelf de harten van Zijn discipelen vol 
maakt met de Heilige Geest. Zonder 
de Heilige Geest zijn de discipelen 
zwak en moedeloos. Wanneer ze vol 
zijn van de Heilige Geest zijn ze sterk 
en moedig door het geloof.  
 
 
Vertelschets: 
1. De discipelen van de Heere Jezus 

zijn nog steeds in Jeruzalem. 
2. Zij volharden in het gebed om de 

beloofde Heilige Geest.  
3. Het is Pinksterfeest geworden en 

ze zijn bijeen in de opperzaal. 
4. Plotseling horen ze een geweldig 

geluid en zien ze vlammen. 
5. De vlammen verdelen zich over 

hen en ze gaan spreken in 
vreemde talen. 

6. De feestgangers buiten horen het 
vreemde geluid en ze stromen 
samen. 

7. De menigte bestaat uit Joden en 
Jodengenoten uit wel vijftien 
volken.  

8. Tot hun verbazing horen ze de 
discipelen in hun moedertaal 
spreken.  

9. Ze horen hen zeggen wat God in 
Jezus Christus gedaan heeft.  

10. Ze begrijpen er niets meer van.  
11. Er zijn ook Joden die ermee 

spotten.  
 
Voor 4-8 jarigen: 
Nodig: transparant plastic boterham-
zakje.  
Zie je dit zakje? Wat zit erin? 
Antwoord: “Niets”. Ja, dat klopt. Er 
zit niets in. Kijk maar, voel maar. 
Laat de kinderen voelen en in het 
zakje kijken. Blaas daarna wat lucht 
in het zakje en houd het met de 
hand dicht. Wat zie je nu? Antwoord: 
“Lucht.” Lucht? Waar komt dat 
vandaan? Kun je dat zien?  
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Er zit lucht in het zakje, dat kun je 
voelen. Je kunt het niet zien, je kunt 
het niet pakken, je hoort het niet en 
toch is het er, overal. Wonderlijk! 
Het zakje is vol van lucht. Het zakje 
staat bol van lucht. Je weet het zeker 
- voel maar, het zit erin.  
In de Bijbelvertelling van vandaag 
gaat het over God de Heilige Geest. 
De Heilige Geest is overal, net als 
lucht. Je kunt Hem niet zien, niet 
pakken, niet horen. Toch is Hij er. En 
als Hij in een mens is, kun je dat 
merken.  
Vandaag gaat het over het 
Pinksterfeest. Op dat feest heeft God 
ervoor gezorgd, dat Zijn discipelen 
vol werden van de Heilige Geest. 
Iedereen moest dat weten, daarom 
gebeurden er ook wonderen zodat 
mensen gingen kijken en luisteren. 
Luister maar wat er gebeurde:  
 
Voor 8-12 jarigen: 
Vraag: wat is lucht? Begin hierover 
kort een gesprek met de groep. Laat 
daarna het broodzakje zien en 
probeer zo de vragen te stellen, dat 
kinderen opmerken dat lucht 
onzichtbaar is, overal is, nodig is om 
te leven. Je kunt lucht opmerkine 
doordat het wat uitwerkt: het zakje 
wordt bol.  
Vraag nu: wat is de ‘Heilige Geest’? 
Onzichtbaar, overal, nodig om te 
leven. Weet je dat al? Weet je al hoe 
de Heilige Geest kunt opmerken? 
Gesprekje. 
God heeft Zijn discipelen de Heilige 
Geest in het hart gegeven. Iedereen 
in Jeruzalem heeft dat opgemerkt. 
Luister maar hoe dat ging:  
 
Voor +12 jarigen: 
Vraag de kinderen wat het woord 
‘geest’ betekent. Waarschijnlijk 
komen er allerlei spookverhalen los. 
Reageer niet op allerlei drama’s en 
spektakels, maar: daaraan denken 
wij meestal bij het woord ‘geest’. Het 
gaat om iets dat geheimzinnig lijkt 

en het lijkt alsof je bang zou moeten 
zijn. Dat zijn de geesten die mensen 
bedenken: griezelig en gevaarlijk. 
Toch is dat niet de echte betekenis 
van het woord geest. Een geest is 
onzichtbaar maar toch kun je hem 
opmerken. God is een Geest. Wij 
kunnen God niet zien en toch weten 
wij dat Hij er is. We hebben Zijn 
Woord, we zien wat Hij doet. Hij is 
overal en dat kun je merken.  
Vandaag gaat het over de Heilige 
Geest, God. God de Heilige Geest 
kun je niet zien. Toch kunnen 
mensen Zijn werk opmerken. Uit 
deze geschiedenis kunnen we dat 
leren. Iedereen kan zien en horen 
dat de Heere werkt door de Heilige 
Geest. Nee, niet om bang voor te 
zijn, het is niet griezelig. Het gaat 
over een groot wonder, waardoor 
mensen echt gelukkig worden.  
 
Om met de kinderen te lezen 
Handelingen 2 vers 1 tot en met 13. 
 
 
Liederen 
 
Ps. 87:3 De Filistijn, de Tyriër, de 
Moren  
Ps. 87:4 God zal ze Zelf bevestigen 
en schragen 
Ps. 87:5 Dan wordt mijn naam met 
lofgejuich geprezen 
Ps. 119:3 Och, schonkt Gij mij de 
hulp van Uwen Geest 
Ps. 119:86 Dan vloeit mijn mond 
steeds over van Uw eer 
Ps. 133:1 Ai ziet, hoe goed, hoe 
lieflijk is ’t dat zonen 
Ps. 143:10 Leer mij, o God van 
zaligheden 
 
Suggesties voor de voorbereiding 
met de medewerkers 
Een bijbelstudie over deze 
geschiedenis. Met elkaar kunnen de 
volgende vragen besproken worden. 
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1. De discipelen waren eendrachtig 
bijeen in afwachting van de Heilige 
Geest Die hen beloofd was. Mag 
ik, mogen wij, ook de Heilige 
Geest verwachten? Zo ja, hoe doe 
ik, hoe doen wij dat?  

2. De uitstorting van de Heilige Geest 
heeft maar één keer op deze 
manier plaatsgevonden. In 
Handelingen 19 gebeurt het door 
handoplegging. Hoe vervult de 
Heilige Geest tegenwoordig de 
harten van Gods kinderen? Betrek 
ook Romeinen 8 en Romeinen 14: 
17 hierbij. 

3. Op de eerste Pinksterdag deed de 
Heere de uitstorting van Zijn 
Geest gepaard gaan met tekenen. 
Waaraan of waardoor laat de 
Heilige Geest Zich nu nog kennen? 
(Zie ook Galaten 5: 16 en verder, 
en 1 Korinthe 2 :10). 

4. De menigte ontzette zich. 
Omstanders waren verwonderd. 
Zo was het toen. Is dat ook 
herkenbaar anno nu? 

5. De Heere werkt door Zijn Woord 
en Geest. op de kinderclub wordt 
het Woord geopend. De Heere 
spreekt door Zijn Woord. Wat 
merk je van het werk van de 
Heilige Geest? 

  
Suggesties voor gesprek: 
 
- Het gebed om de Heilige Geest 

naar aanleiding van HC vraag 
116. 

- De tweeërlei reactie op het 
wonder. 

- De betekenis van het 
Pinksterfeest. 

- Het zendingswerk. 
- Bijbels in zoveel talen. 
 
Lezen: 
Gen. 11: 1-9 Er werd maar één 
   taal op aarde 
   gesproken 
Lev. 23: 15-22 De viering van het 
   Pinksterfeest 

Hand. 9: 9-25 De komst van de 
   Geest bij de  
   Samaritanen 
Hand. 10  De komst van de 
   Geest bij de  
   heidenen in Israël 
Hand. 19: 1-7 De komst van de 
   Geest bij de  
   heidenen 
 
Zeg het maar: 
 
1. Vandaag heb je gehoord over de 

Heilige Geest. Wat heb je voor het 
eerst gehoord? 

2. Waar is de Heilige Geest? 
3. Zoek op Galaten 5 en lees vers 

22. Wat wordt bedoeld met 
‘vrucht van de Geest’? 

 Noem voorbeelden van vruchten 
 van de Heilige Geest 
4. Lees nu Galaten 5 vers 25. Hier 

staat - anders gezegd: als de 
 Heilige Geest in ons is, dan 
moeten  anderen dat kunnen 
merken aan ons gedrag.  

 Wat zul je kunnen merken aan 
 iemand die vol is van de Heilige 
 Geest? 
5. Wat verandert er in jouw leven 

als de Heilige Geest in je hart 
woont? 
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Puzzelen maar: 
 
Verwerking +12 
 
1. De Bijbel erbij 
 
 Zoek in de Bijbel Handelingen 2 op en lees vers 1 tot en met 13. Daarna kun je 
volgende vragen beantwoorden. 
 
vers 1  Welk feest is het als de Heilige Geest wordt uitgestort? 

  P…………………………………. 

vers 2  Er klinkt uit de hemel een geluid. Waarop lijkt dat geluid? 

  Op een g………………….. g………………….. w……………………….. 

vers 3  Er wordt ook wat gezien. Wat? 

  ……………………………………………………………………………………….. 

vers 4  Door de Heilige Geest beginnen de discipelen te spreken met  

  a……………………………… t………………………………. 

  Dit was een wonder. Leg uit waarom het een wonder genoemd  

  wordt. 

vers 12 Sommige mensen zeiden tegen elkaar: Wat betekent dit? In vers 12 

  staat het zo: 

  W…………. w………….. t………….. d…………….. z………….? 

vers 13 Hier staat dat spotters zeggen: Zij zijn vol zoeten wijn. Ze bedoelen 

  te zeggen: Deze mannen zijn d………………………………. 

Mensen die niet geloven in een wonder zeggen, dat de discipelen dronken zijn. 

Zullen zij de woorden van Petrus begrepen hebben? ……………………………… Leg uit. 
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Liederen bij lessen 2011 
Tekst is samengesteld door LWK werkgroeplid Anke Wiersma 
 
 
Op de wijs van: Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
 
Je leven is pas vol (of goed) als de Heere God woont in je hart.  
Of woont er de duivel nog in, ja, dan is het nog zwart.  
God zegt: Geef je hart toch aan Mij, 'K maak het nieuw! 
Je leven is pas vol (of goed) als de Heere God woont in je hart.  
 
 
Op de wijs van: Ik hef mijn ogen 
 
Je denkt in 't leven vaak aan dingen,  
die helemaal niet zo belangrijk zijn.  
Vergeet niet dat 't leven hier op aarde,  
is vol moeite, zorg en pijn.  
Geef Mij je hart, zegt de Heere.  
“K Heb je toch gemaakt,  
ja, Ik ben het echt waard! 
 
 
Op de wijs van: Nicodemus, Nicodemus 
 
Mag ik vragen wat jij in dit leven nodig hebt?  
Ja, 't is eten, ja, 't is drinken 
en een school, een huis, een bed.  
Maar er is iets écht belangrijk,  
wat je echt niet missen mag.  
't Is het leven met de Heere! 
Buig jij al met die ontzag,  
voor die God neer,  
dag aan dag?  




