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Israël vertrekt uit Egypte 
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Les 1: ISRAËL VERTREKT UIT EGYPTE OP WEG 
     NAAR KANAÄN  
Thema
Het volk Israël gaat op reis uit het diensthuis van Egypte naar het beloofde land.  

Vindplaats
Exodus 12:31-42; Exodus 13:17 tot en met 14:31

Kerntekst
Hebr. 11:29: Door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan, als door het droge;  
hetwelk de Egyptenaren ook verzoekende, zijn verdronken.

Context
De Israëlieten worden in Egypte als slaven onderdrukt en ze roepen tot de Heere om 
verlossing. Mozes en Aäron krijgen van God de opdracht naar Farao te gaan. De Egyptische 
vorst moet het volk laten gaan. Deze weigert echter en tien plagen zijn nodig om hem te doen 
buigen. Na de instelling van het Pascha, het bloed aan de deurposten en de dood van alle 
eerstgeborenen in Egypte gaat het volk op weg. 

Aantekeningen bij de tekst
Exodus 12:31-42 
vs. 31 Toen riep hij Mozes en Aäron in de nacht: niet dat Farao hen persoonlijk ontbiedt, 

maar hij laat hen door zijn hovelingen aanzeggen en dwingen te vertrekken.
Maakt u op: Farao maakt geen enkel voorbehoud meer. De HEERE verbrijzelt in een 
oogwenk zijn verstokte hart.
Gelijk gijlieden gesproken hebt: Farao denkt nog steeds alleen maar aan het bewuste 
feest dat ze in de woestijn zullen vieren, en verwacht hen daarna terug.

vs. 32 Zegent mij ook: bid dan tevens voor mij dat de HEERE mij zal weldoen. Zijn geweten 
klaagt hem aan dat hij zeer gezondigd heeft tegen de HEERE. In Egypte had Farao 
een goddelijke status. Met dit verzoek erkent hij de almacht van de God van Israël.

vs. 33 Wij zijn allen dood: ten dode gedoemd, als het volk Israël hier blijft.
vs. 34 Eer het gedesemd was: De Israëlieten vertrekken halsoverkop. Deeg dat bestemd is 

voor de volgende dag heeft niet eens de gelegenheid gehad om te rijzen.
gebonden in hun klederen: ze nemen het, ingewikkeld in kledingstukken, op hun 
schouders mee.

vs. 36 Zij beroofden de Egyptenaars: zo bevreesd zijn de Egyptenaren voor hun leven
en gebrand op hun vertrek. Veel goud en zilver wordt meegenomen. Dat hebben de 
Israëlieten eerder opgeëist bij hun Egyptische buren. Het is een soort compensatie 
voor de onrechtvaardige onderdrukking. De HEERE zorgt ervoor dat de Egyptenaren 
de Israëlieten gunstig gezind zijn (zie Bijbel met uitleg: Ex. 11:2-3). God houdt Zich 
aan Zijn woord (Gen. 15:14, Ex. 3:22).

vs. 37 Sukkoth: een Egyptische garnizoensstad. Dit betekent dat er militairen zijn gelegerd.
Dat is geen probleem, omdat Israël van Farao toestemming heeft gekregen om te 
vertrekken.
Omtrent zeshonderdduizend te voet: de mannen. Vrouwen en kinderen zijn niet 
meegerekend. Het volk Israël zal in totaal uit ongeveer twee tot drie miljoen mensen 
hebben bestaan. Onder hen is niet één zwak of ziek mens (Ps. 105:37).

vs. 38 Veel vermengd volk: van verschillende afkomst. Egyptenaren en vreemdelingen. 
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Getroffen door de rampen en gedreven door wanhoop vluchten ze mee naar de 
beloofde vrijheid. Lieden van niet zo best gehalte, zoals spoedig blijkt (Num. 11:4-5).

vs. 39 Tering: vertering. Eten voor onderweg.
vs. 40 De tijd die de kinderen Israëls in Egypte gewoond hebben: en in Kanaän, als 
 vreemdeling.
vs. 41 De heiren: de legers. Zo genoemd omdat God de Aanvoerder is.
vs. 42 Op het vlijtigst houden: de HEERE heeft Zijn volk op een wonderlijke manier verlost. 

Daarom moet Israël deze geschiedenis in het vervolg stipt, nauwgezet en met de 
grootste toewijding herdenken ter ere van God.

Exodus 13 :17-22
vs. 17 Nader: korter
 Dat het den volke niet berouwe: ze geen spijt krijgen en de moed verliezen.
 Als zij den strijd zien zouden: zullen aangevallen worden door inwoners van de  
 kuststrook en Egyptenaren, die aan de grens van hun land met Kanaän forten 
 hebben.
vs. 18 Maar God leidde het volk om: langs een lange en moeilijke weg door de woestijn, om 

hen te beletten naar Egypte terug te keren, hen te oefenen in de strijd, hen meer 
vertrouwen te geven en opdat Farao zich niet op hen zal wreken.
Bij vijven: geordend, in rijen van vijf. Deze uitdrukking betekent ook, dat de 
Israëlieten gewapend zijn (zie Jozua 1:14, 4:12 en Richt. 7:11). Mogelijk nemen de 
Israëlieten wapens mee uit de Egyptische garnizoensstad Sukkoth (zie vers 20).

vs. 19 Jozefs beenderen: Mozes is Jozefs wens niet vergeten. Bij zijn sterven liet Jozef de 
 Israëlieten zweren dat ze hem zullen begraven in Kanaän. 
vs. 21 Een wolkkolom: de HEERE geeft aan welke route het volk moet volgen. Dat doet hij 

overdag door middel van een wolkkolom en ’s nachts door een vuurkolom. 
De wolkkolom overschaduwt hen en geeft bescherming tegen de hitte van de 
zonnestralen.
Een vuurkolom: die hen beschermt tegen de koude van de nacht, de wilde dieren 
verjaagt en leidt door het nachtelijk duister. De wolk- en vuurkolom zijn een teken 
van de blijvende nabijheid van de HEERE (Num. 14:14).
Het woord kolom of pilaar verwijst naar de vorm van de wolken. Waarschijnlijk zagen 
de wolken eruit als een omgekeerde paraplu.

Exodus 14
vs. 2 Dat zij wederkeren: de Israëlieten krijgen de opdracht om vanaf Etham in de richting 

van de zee te reizen. De route die Israël neemt, is in ieder geval niet voor de hand 
liggend. Waarschijnlijk legert Israël zich aan het uiterst noordelijke puntje van de 
Rode Zee. Ze komen ongehinderd langs twee plaatsen die naar afgoden genoemd 
zijn. Dat onderstreept de overwinning van de God van Israël over de afgoden. 

vs. 3 Zij zijn verward in het land: de afwijkende route van Israël heeft een doel. De 
 Egyptenaren zullen denken, dat ze verdwaald zijn. 
 Die woestijn heeft hen besloten: ze zijn van alle kanten ingesloten. Links en rechts 
 bergen en voor hen de zee. Er is geen enkele uitweg meer voor hen. Ze zitten in de 
 val. 
vs. 4 Ik zal Farao’s hart verstokken: de HEERE zal Farao’s hart verharden om Israël 

achterna te gaan. Dat loopt uiteindelijk uit op een eindoverwinning voor Israël. Het 
zal onmiskenbaar blijken dat de God van Israël de Almachtige is.

vs. 5 Zo is het hart (…) veranderd: als Farao en zijn knechten horen dat de Israëlieten 
daadwerkelijk vertrokken zijn, krijgen ze spijt. Ze vragen zich af waarom ze hun 
slaven eigenlijk hebben laten gaan. Het vertrek is voor Egypte een fikse tegenvaller. 
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Het is opvallend dat ook de knechten van Farao van gedachten veranderen. In een 
eerder stadium porden zij juist Farao aan om Israël te laten vertrekken. Het bewijst 
dat de HEERE Farao én zijn knechten tot andere gedachten brengt.

vs. 7 De hoofdlieden: de bemanning van de strijdwagens: een wagenmenner, een 
 boogschutter en een schilddrager.
vs. 8 Door een hoge hand: een machtige hand. Israël is door Gods hand bevrijd uit Egypte.
vs. 10 Toen riepen de kinderen Israëls tot de HEERE: in een angstige opwelling, door de 

nood gedwongen. Geen gelovig roepen, dat de HEERE behaagt, want tegelijkertijd 
vallen ze Mozes boosaardig aan.

vs. 11 Hebt gij ons daarom weggenomen: een bitter verwijt. In hun wanhoop keren ze zich 
 tegen Mozes. 
vs. 12 Is dit niet het woord dat wij in Egypte tot u spraken: we hebben het nog wel zo 

gezegd. Sarcastisch vragen ze dan aan Mozes of hij hen soms uit Egypte heeft geleid 
omdat daar onvoldoende graven zouden zijn. Ze nemen het hem kwalijk dat hij de 
moeite genomen heeft het volk te bevrijden uit Egypte. Ze wijzen erop dat ze al 
eerder tegen hem hebben gezegd, dat hij zich daar niet druk over had moeten maken 
(Ex. 6:8). Ze werken liever als slaaf in Egypte dan te moeten sterven in de woestijn.

vs. 13 Doch Mozes zeide tot het volk: zachtmoedig en geduldig verdraagt hij hun 
grootspraak. Hij blijft vast vertrouwen op God en houdt zich vast aan het spreken van 
de HEERE. 
Staat vast: blijf rustig en vertwijfel niet. Het volk moet de moed niet verliezen en het 
van de HEERE verwachten.

vs. 14 Gij zult stil zijn: Deze oproep heeft twee betekenissen: 1. Het is een oproep om juist 
nu onvoorwaardelijk op God te vertrouwen. 2. Het maakt duidelijk dat Israël niets 
hoeft bij te dragen aan de overwinning op de Egyptenaren.

vs. 15 Wat roept gij tot Mij?: vermoei Mij niet verder.
vs. 17 Dat zij na hen daarin gaan: wat ze anders nooit zullen doen, als de HEERE hen niet 
 verblindt.
vs. 19 De Engel Gods: Christus, het Hoofd van de engelen, stelt Zich op tussen de 

Israëlieten en de Egyptenaren. Dat geldt ook voor de wolkkolom. De wolkkolom 
vormt een buffer zodat de Egyptenaren er niet in slagen de Israëlieten in te halen. De 
wolkkolom schijnt de Israëlieten die nacht bij, terwijl de Egyptenaren in het donker 
zitten.

vs. 24 Morgenwake: Tegen de ochtend, tussen 2 en 6 uur.
 Hij verschrikte het leger der Egyptenaars: De HEERE zaait paniek onder 
 Egyptenaren.
vs. 25 Stiet de raderen hunner wagens weg: De HEERE laat de wielen van de Egyptische 
 strijdwagens vastlopen in de modder. Ze komen nauwelijks meer vooruit.
vs. 28 Er bleef niet één van hen over: Het hele Egyptische leger verdrinkt in de golven. 
 Israël is definitief verlost van zijn onderdrukkers.

Verband met de geloofsleer en belijdenisgeschriften
Tegenwoordigheid van God: In de wolk- en vuurkolom heeft de HEERE een tastbaar bewijs 
gegeven van Zijn tegenwoordigheid en hen zichtbaar geleid.
Diezelfde gunst bewijst de HEERE Zijn volk ook nu, wanneer Hij hen leidt door Zijn Geest, ook 
al is dit zichtbaar teken nu afwezig. Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, 
die zijn kinderen Gods (Rom. 8:14).

Eer van God: God wordt verheerlijkt zowel in het straffen van de goddelozen als in het Zich 
ontfermen over Zijn kinderen. Opmerkelijk is de rechtvaardige straf van de Egyptenaren. Zij 
die de baby’s van de Israëlieten hebben verdronken, verdrinken nu zelf. 
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Sacrament: NGB artikel 34
Zo heeft Hij dan bevolen te dopen al degenen die de Zijnen zijn, ‘in de Naam des Vaders, en 
des Zoons en des Heiligen Geestes’, alleen met rein water; ons daarmee te verstaan gevende, 
dat, gelijk het water de vuiligheid van het lichaam afwast, wanneer wij daarmee begoten 
worden, hetwelk op het lichaam van degene die de doop ontvangt gezien wordt, en hem 
besprengt, alzo het bloed van Christus hetzelfde van binnen in de ziel doet door de Heilige 
Geest, haar besprengende en zuiverende van haar zonden, en ons wederbarende uit kinderen 
des toorns tot kinderen Gods. Niet dat zulks door het uiterlijke water geschiedt, maar door 
de besprenging van het dierbare bloed van de Zoon van God, Die onze Rode Zee is, door welke 
wij moeten doorgaan, om te ontgaan de tirannieën van Farao, welke is de duivel, en in te gaan 
in het geestelijke land Kanaän.

Informatie: 
Nachtwake: De nacht is verdeeld in vier tijden of waken van drie uur, waarin de wacht wordt 
gehouden.
Kuststrook: De weg van het land der Filistijnen is de noordelijke kustroute, de directe 
doorgangsweg tussen Egypte en Kanaän. Dat is de route van het handelsverkeer en militaire 
verkeer.
Omweg: God leidt het volk Israël bewust via een omweg naar Kanaän. Hij leidt Israël niet via 
de kortste route, die langs de kust van de Middellandse Zee door het gebied van de Filistijnen 
loopt. De Filistijnen waren gevreesd vanwege hun strijdwagens en ijzeren wapens.
Schelfzee: De Schelfzee ligt tussen de Middellandse Zee en de noordelijke uitloper van 
de Rode Zee. Ze wordt daarom ook Rode Zee of de Zee Suf genoemd. Ze wordt Schelfzee 
genoemd vanwege het overvloedig voorkomen van riet(schelven) of biezen.
Tegenwoordig wordt ze door het Suezkanaal verbonden met de Middellandse Zee.

Vertelsuggesties
Thema:
Het volk Israël gaat op reis uit het diensthuis van Egypte naar het beloofde land.

Vertelschets:
1. Na de tiende plaag smeken Farao en zijn volk de Israëlieten om te vertrekken.
2. Het volk vertrekt, beladen met buit. Velen gaan mee.
3. Ze trekken ordelijk weg van Sukkoth naar Etham
4. God leidt Zijn volk door een wolk- en vuurkolom.
5. Het volk legert zich voor de Schelfzee.
6. De verstokte Farao achtervolgt hen.
7. Dat veroorzaakt grote vrees bij Israël.
8. Ze roepen tot God en maken Mozes verwijt.
9. Mozes stelt hen gerust.
10. God beveelt Mozes de zee te klieven.
11. Droogvoets trekt het volk door de Schelfzee.
12. De Egyptenaars proberen het ook.
13. De wolkkolom is tussen Israël en de Egyptenaars.
14. Het volk Israël bereikt veilig de overkant.
15. De Egyptenaars komen om.

Voor 4-8 jarigen:
• Vraag de kinderen naar voorbeelden van weggaan, b.v. een dagje uit. 
• Wat doen je vader en moeder dan allemaal? 
• Wat moet jij dan doen?
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• Het volk van Israël gaat ook op weg uit Egypteland. Zij weten echt niet waar heen en ze 
weten ook niet wat ze op die reis tegen zullen komen.

Voor 8-12 jarigen:
• Als je eens een poosje ergens mag logeren, waar zorg je dan allemaal voor?
• Wat zou je bijvoorbeeld allemaal meenemen en wat mag je niet vergeten?
• Wat zou de bedoeling zijn om alles goed te regelen? 
• De Heere heeft ook Mozes heel precies gezegd wat de mensen moesten doen als ze uit 

Egypte zouden mogen gaan.
• Het volk weet echt niet hoe het allemaal moet en wat ze op die lange reis zullen 

tegenkomen.
• Als ze vertrekken doen ze precies wat de Heere zegt en als ze dan op reis gaan, zien ze 

een teken, dat de Heere mehen is: overdag de wolkkolom en ’s nachts de vuurkolom.
• Zo kunnen ze goed op reis gaan.

Voor +12 jarigen:
• Wat doe je als je een reis gaat plannen? 
• Hoe vond je dat als je eens een paar dagen op reis ging? Laat ze wat ervaringen 

uitwisselen.
• Vandaag gebruiken we reisplanners en navigatiesystemen. Wat is daar zo fijn aan?
• Het verdrukte volk in Egypte mocht eindelijk ook gaan reizen. Alles was wel gepland, 

maar hoe en waar ze moesten reizen was niet bekend.
• Toch wisten ze dat ze op de goede weg waren: de wolkkolom wees hen de weg overdag en 

’s nachts de vuurkolom.
• Soms komen er in je geplande reis veranderingen of laat het navigatiesysteem je in de 

steek. Al was er de wolkkolom en al was er de vuurkolom, de reis door de woestijn was 
niet altijd gemakkelijk.

Om met de kinderen te lezen
Exodus 12:30 - 37
Exodus 13:21 - 22 

Liederen
Themalied
Ps. 105:20 en 21
Ps. 75:1 en 4

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
1. Het ‘door de knieën’ gaan van Farao is wel na de tiende plaag. Hoe kun je de kinderen op 

een tere manier de ernst van de tiende plaag uitleggen?
2. De uittocht uit Egypte is zorgvuldig voorbereid. Mozes gaf daaraan leiding en sturing. Wat 

kun je hieruit leren?
3. De Heere laat het volk zien dat ze op de goede weg zijn, ondanks dat ze niet weten hoe, 

wat en waar te reizen. Welke conclusie mag hieruit getrokken worden?
4. Wij hebben Gods Woord. Trek eens een vergelijking met de wolkkolom en de vuurkolom. 
5. Een onbekende toekomst ging het volk van Israël tegemoet. Wel had de Heere alles 

voorzien. Mocht dat rust geven?
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Verwerking +12
De Bijbel erbij:
Lees Exodus 12:30 - 42 en Psalm 105:36 - 39

Zeg het maar:
• Wie wordt in Psalm 105 vers 36 met ‘Hij’ bedoeld?
• Waarom zouden de Egyptenaren blij geweest zijn?
• In vers 39 staat wat de reisgids voor de Israëlieten was.
• Wat is voor christenen de reisgids vandaag?
• Hoe kunnen ze die reisgids gebruiken?
• Waarom hebben christenen deze reisgids? Lees Psalm 105:45 
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Puzzelen maar: 

Puzzel 1
Met de Bijbel erbij:
Om de puzzel te maken heb je de Bijbel nodig. Alle woorden staan in de goede volgorde in 
Exodus 12:31 - 42 
Heb je de woorden gevonden? Schrijf ze dan in figuur A. 
Wat lees je in de grijze hokjes van boven naar beneden, als je alles hebt ingevuld? 

Exodus 12:31-42
1. Zo gijlieden als de … van Israël; en gaat heen
2. En uw runderen, zoals … gesproken hebt
3. Hielden sterk aan bij het volk, … om de uit het land te drijven
4. Hun deegklompen, gebonden in hun …, op hun schouders
5. Hadden van de Egyptenaars geëist zilveren …
6. Daartoe had de HEERE het volk … gegeven in de ogen
7. Reisden de kinderen Israëls uit van … naar Sukkoth
8. En … en runderen, gans veel vee
9. Van het deeg dat zij uit Egypte … hadden
10. Die de kinderen Israëls in … gewoond hebben
11. Het geschiedde ten … van de vierhonderd en dertig jaren
12. Dezen nacht zal men den … op het vlijtigst houden
13. Van al de kinderen … onder hun geslachten

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 
Schrijf in figuur B de letters op de lichtgrijze hokjes. 

figuur B
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Puzzel 2: Wie zei het?

1. Zoek voor deze puzzel Exodus 14 en Exodus 15 tot en met vers 4 op. Je leest in dat 
hoofdstuk, dat er gesproken wordt. Wie spreekt er? 

2. Alles staat in de goede volgorde. Als je bij vers 1 begint te lezen, kom je alle teksten 
tegen. 

3. Gevonden? Neem dan een van de namen uit figuur B. De namen staan door elkaar. 
4. Schrijf ze op de juiste plaats in de kolom naast de uitspraken.
5. Achter de namen staan letters. Zorg dat die kloppen met de letters, die bij de volgende 

naam horen. Ze vormen namelijk met elkaar een tekst uit Exodus 14:15 - 22. 
6. Schrijf die letters in de kolom naast de uitspraken. Als je het goed doet, lees je de tekst 

van boven naar beneden.

figuur A

Uitspraak: Wie zei het? Letters:

1. Spreek tot de kinderen Israëls, dat zij 
wederkeren

2. En Ik zal Farao’s hart verstokken, dat hij 
hen najage

3. Waarom hebben wij dat gedaan, dat wij 
Israël hebben laten trekken?

4. Hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte 
gans geen graven waren, weggenomen?

5.
Het ware ons beter geweest de Egypte-
naars te dienen dan in deze woestijn te 
sterven.

6. Vreest niet, staat vast en ziet het heil des 
HEEREN

7. De HEERE zal voor ulieden strijden

8. Zeg den kinderen Israëls, dat zij voort-
trekken

9. En de Egyptenaars zullen weten, dat Ik 
de HEERE ben

10. Laat ons vlieden van het aangezicht van 
Israël

11. Strek uw hand uit over de zee

12. Ik zal den HEERE zingen, want Hij is  
hogelijk verheven

13. Hij heeft Farao’s wagens en zijn heir in 
de zee geworpen
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figuur B

De Egyptenaars muur aan hu De HEERE ren hun een

Mozes droge en de De kinderen Israëls aan in het m

De HEERE n rechter e De HEERE wateren wa

Farao en zijn knechten s zijn ingeg Mozes en de kinderen 
Israëls nkerhand

De kinderen Israëls idden van d De HEERE en de kinde

Mozes e zee op het Mozes en de kinderen 
Israëls n aan hun li

De HEERE ren Israël
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Oplossingen 
Puzzel 1: Uit Exodus 12 vers 31-42
1. kinderen - vers 31 8. schapen - vers 38
2. gijlieden - vers 32 9. gebracht - vers 39
3. haastende - vers 33 10. Egypte - vers 40
4. klederen - vers 34 11. einde - vers 41
5. vaten - vers 35 12. HEERE - vers 42
6. genade - vers 36 13. Israëls - vers 42
7. Raméses - vers 37

In figuur B: Dient den HEERE – Exodus 12 vers 31

Uitkomst: 
geloofden – vers 11

Puzzel 2: Uit Exodus 14 tot en met Exodus 15 vers 4
1. De HEERE - en de kin de 8. De HEERE - wateren wa
2. De HEERE - ren Israël 9. De HEERE - ren hun een
3. Farao en zijn knechten - s zijn ingeg 10. De Egyptenaars - muur aan hu
4. De kinderen Israëls - aan in het m 11. De HEERE - n rechter e
5. De kinderen Israëls - idden van d 12. Mozes en de kinderen Israëls  - n aan hun li
6. Mozes - e zee op het 13. Mozes en de kinderen Israëls  - nkerhand
7. Mozes - droge en de

Uitkomst:
En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee op het droge; en de wateren 
waren hun een muur aan hun rechter- en aan hun linkerhand – Ex. 14 vers 22
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Werkwijze:
1. Laat Mozes en de mensen op de kleurplaat 

met wasco inkleuren (dit geeft een snel en 
fleurig effect, potloden duurt te lang)

2. Verf daarna het zand en water met waterverf 
(goede kwaliteit geeft een mooi resultaat) 
Laat de kinderen weinig water gebruiken! 
Dan is de tekening heel snel droog.

3. Knip Mozes uit en vouw de flapjes om. Plak 
vast op de plaat met stukjes dubbelzijdig 
tape. (hecht ook als het nog een klein beetje 
vochtig is.)

4. Knip of breek het scherpe puntje van de 
bamboeprikker. Plak de staf in Mozes 
handen met een stukje tape.

5. Tijd over? Als extra kan de onderrand met 
lijmspray worden in gespoten en bestrooid  
met zand.

Tip
• Dit werkje kan ook eenvoudiger worden, door 

de de kleurplaat van Mozes door de Rode 
Zee te kiezen, waar Mozes al op staat. (zie 
werkblad 1e van les 1)

• Laat de kinderen de plaat kleuren en plak 
met plakband de staf erop. Evt. kan Mozes 
nog een witte zachte baard met een plukje 
watten krijgen. Spuit de onderrand in met 
lijmspray en bestrooi met wat zand voor een 
extra leuk resultaat.

Per groepje:
• Wasco
• Goede kwaliteit waterverf blauw en geel
• Dubbelzijdig doorzichtig tape (bouwmarkt) van 

0,5 cm breed.
• Iets om de tafel af te dekken
• Schaar
• Uitbreiding: lijmspray en droog fijn zand.

Werkje: Ik ga op reis en ik neem mee…. 
 Mozes door de Rode Zee! 
 Voor kinderen van 4-10 jaar

Een knutselplaat van de doortocht door de Rode Zee. Gemaakt door Alie Holman.

Materialen: 
Per kind:
• Kopie van Mozes
• Kopie van kleurplaat door de zee
• Schaar
• Bamboeprikker
• Evt. plukje witte watten
• Kwast
• Bekertje water



Les 1: Israël vertrekt uit Egypte op weg naar Kanaän  •  werkblad 1b - voorbeeld

Voorbeeld: Mozes door de Rode Zee!



Les 1: Israël vertrekt uit Egypte op weg naar Kanaän  •   werkblad 1c - Mozes los



Les 1: Israël vertrekt uit Egypte op weg naar Kanaän  •  werkblad 1d  -  achterplaat



Les 1: Israël vertrekt uit Egypte op weg naar Kanaän  •   werkblad 1e



Werkwijze:
Laat de kinderen een kompas zien. Weten ze hoe het kan dat het wijzertje altijd weer naar het 
noorden wijst?
Vertel de kinderen dat de aarde werkt als een magneet. Daarom wijst een kompas altijd het 
noorden aan want een kompas bevat ook een magneet.
Vandaag maken we zelf een kompas.
1. Knip de windroos uit en zet je bekertje water op de windroos.
2. We maken nu de speld magnetisch. Dit doen we door de speld 20 keer stevig over 

een magneet heen te halen. (Je kunt nu testen met een gewone speld of je speldje 
magnetisch is geworden.)

3. Plak je speld met een stukje plakband op het schijfje kurk. 
4. Leg het kurkje voorzichtig in het water en kijk welke kant de speld op wijst. 
5. Draai je windroos zo dat de speld naar het noorden wijst. Weet je ook hoe de andere 

windrichtingen heten?
6. Op Youtube is een fi lmpje te zien waarin kinderen dit kompasje maken. 

https://www.youtube.com/watch?v=i6Ji8yKx75w

Uitbreiding:
Verstop voor elk groepje iets (een kaartje met compliment of zakje met snoepjes om uit te 
delen o.i.d.) in het gebouw of op het speelterein. Markeer dit op een schetsje, waarbij het 
noorden op de kaart staat aangegeven. De kinderen kunnen nu met behulp van hun kompas 
de ‘schat’ proberen te vinden. 

Voor de jongere kinderen is er nog een doolhof. (zie werkblad 2d van les 1)

Per groepje:
• Een echt kompas 

(om de kompasjes te kunnen ijken
• (sterk) Plakband
• Sterke magneet (bijvoorbeeld HEMA)

Werkje: Ik ga op reis en ik neem mee…. 
 Een kompas!
 Voor kinderen van 7-12 jaar

Verband met de vertelling: Mozes had geen kompas, kaart of TomTom. Hij vertrouwde op 
God, Die wees hem de weg. Gods woord was zijn ‘Kompas’. Je kunt altijd aan op een goed 
kompas, hij wijst consequent dezelfde kant op. Wat is jouw kompas?

Materialen: 
Per kind:
• Doorzichtig plastic bekertje 

met water
• 1 Speld 
• Schijfje kurk
• Kopie Windroos
• Schaar

Les 1: Israël vertrekt uit Egypte op weg naar Kanaän  •  werkblad 2a  -  uitleg



Voorbeeld: Een kompas!

Les 1: Israël vertrekt uit Egypte op weg naar Kanaän  •   werkblad 2b - voorbeeld



Les 1: Israël vertrekt uit Egypte op weg naar Kanaän  •  werkblad 2c - kompas



Les 1: Israël vertrekt uit Egypte op weg naar Kanaän  •   werkblad 2d doolhof



Kleurplaat: Israël vertrekt uit Egypte op weg naar Kanaän

Les 1: Israël vertrekt uit Egypte op weg naar Kanaän  •  werkblad 3 - kleurplaat





Les 2:
Ruth op reis van Moab

naar Bethlehem
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Les 2: RUTH OP REIS VAN MOAB NAAR BETHLEHEM
Thema
Ruth op reis van Moab naar Bethlehem

Vindplaats
Ruth 1

Kerntekst
Ruth 1 vers 16: Want waar gij zult heen gaan zal ik ook heen gaan, waar gij zult vernachten, 
zal ik vernachten: uw volk is mijn volk, en uw God is mijn God.

Aantekeningen bij de tekst
Ruth 1 
vs. 1 In de dagen als de richters richtten: in de donkere tijd, waarin ieder maar doet wat 
 goed is in zij ogen.

Honger: een hongersnood in het land, vloeiende van melk en honing, is een teken van 
de toorn van God over de zonden van Zijn volk. Dat oordeel kunnen ze niet ontlopen 
door naar Moab te gaan.
In het land: Kanaän

vs. 4 Die namen zich Moabitische vrouwen: dat is alleen geoorloofd als deze vrouwen zich 
bekeerd hebben tot de godsdienst van Israël. Moabieten mogen anders niet komen in 
de vergadering van de Heere. Een Israëliet mag zelfs het goede niet voor hen zoeken.

vs. 5 Alzo werd deze vrouw overgelaten: zonder broodwinning en ondersteuning.
vs. 6 Dat de Heere Zijn volk bezocht had: met het goede in Zijn gunst. De hongersnood is 
 voorbij.
vs. 8 Gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en mij: het zijn goede vrouwen geweest voor 
 hun mannen en schoonmoeder.
vs. 9 Dat gij rust vindt: Naomi wenst hun toe dat zij, na al dit leed doorstaan te hebben, 

weer een eigen huis en een rustig bestaan mogen vinden in een goed, tweede 
huwelijk met Moabitische mannen.

vs. 11 Heb ik nog zonen in mijn lichaam?: ben ik soms in verwachting?
vs. 13 Het is mij veel bitterder dan u: het verdriet van Naomi is veel groter. Zij heeft haar 

man en zonen verloren. Zij heeft geen kans meer op een huwelijk en armoede is haar 
deel. Maar daarenboven smart het haar dat zij zelf de schuldige is, ook van het leed 
van haar schoondochters.
De hand des HEEREN is tegen mij uitgegaan: Naomi is er zich van bewust dat de 
HEERE haar hard gekastijd heeft, omdat zij het beloofde land, God en Zijn volk heeft 
verlaten en haar toevlucht heeft gezocht in een heidens, afgodisch en vijandig land.

vs. 14 Orpa kuste haar schoonmoeder: ten afscheid
Maar Ruth kleefde haar aan: Ruth klampt zich aan Naomi vast en is niet van plan 
haar ooit te verlaten.

vs. 16 Val mij niet tegen: dring niet langer aan.
Uw volk in mijn volk en uw God mijn God: uit deze geloofsbelijdenis blijkt dat 
Ruth, uit wat zij gehoord en gezien heeft in het huisgezin van Naomi, werkelijk van 
haar afgoden is bekeerd tot de dienst van de levende en waarachtige God en tot 
gemeenschap met Zijn kerk.

vs. 17  Alzo doe mij de HEERE en alzo doe Hij daartoe: Ruth zweert dat God haar mag 
 straffen, als zij het niet van harte meent wat zij gezegd heeft en als zij niet bij haar 
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 vast voornemen zal blijven. Het is een gebruikelijke eedformule.
vs. 19 Dat de ganse stad over haar beroerd werd: vooral onder de vrouwen gonst het van de 
 geruchten en praatjes.
 Is dit Naomi? Deze oude, gebogen, gerimpelde vrouw? Wat ziet ze er uit!
vs. 20  Mara: betekent ‘bitterheid’. Naomi betekent ‘mijn liefelijke’. Haar verdriet is nog zo 

groot dat ze maar liever Mara wil heten.
De Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan: God doet wat Hij wil en geeft 
geen rekenschap van Zijn daden. Naomi heeft haar verdriet nog niet helemaal 
verwerkt. Maar ze vertrouwt zich wel toe aan de HEERE en buigt onder Zijn oordeel.

vs. 21 Vol: in het rijke bezit van een man en twee zonen.
Ledig: zonder man en kinderen; arm en berooid; in rouw gedompeld, vernederd en 
beschaamd. Ze vergeet Ruth.
Tegen mij getuigt: Hij is tegen mij opgestaan als mijn Aanklager en Tegenpartij. Door 
deze zware slagen overtuigt Hij mij van mijn zonden en verklaart mij schuldig.

Geloofsleer
Hongersnood: Ook de honger komt van God. Hij voorziet zowel in gebrek als in overvloed. 
De voorzienigheid Gods is de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke 
Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt en 
alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en 
drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn 
Vaderlijke hand ons toekomen. (HC vr 27)

Geduld: De wetenschap dat God alles heeft geschapen en door Zijn voorzienigheid 
onderhoudt, dienst ons daartoe dat wij in alle tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar 
zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht (=vertrouwen) 
hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van Zijn liefde scheiden zal. 
(HC vr 28)

Onderwerping: Elimelech betekent ‘mijn God is Koning’. Hij doet zijn naam geen eer aan. 
Want dan had hij zich moeten onderwerpen aan zijn Koning, aan de weg die God met Zijn volk 
gaat. Als hoofd van het gezin had hij zijn toevlucht niet in Moab moeten zoeken, maar tot de 
HEERE moeten vluchten. Die de vromen nimmer om doet komen in dure tijd en hongersnood.
Elimelech en Naomi zijn niet te rade gegaan bij het Woord van God, maar hebben, door 
de nood gedrongen, deze uitweg zelf bedacht. Het scheen hun de enige mogelijkheid om 
in leven te blijven. Ze zullen daarbij vooral aan de toekomst van hun kinderen gedacht 
hebben. Ze wilden trouwens alleen als vreemdeling in Moab verkeren, slechts voor de duur 
van de hongersnood in eigen land. Mogelijk hebben ze ook nog wel Gods onmisbare zegen 
afgesmeekt over hun eigengerechtige besluit. Maar ondanks alle goede voornemens verlaten 
ze de weg van de HEERE. En wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen.

Schijngeloof: Orpa gaat aanvankelijk een heel eind mee. Tot aan de grens van het beloofde 
land. Net als Ruth verzekert ze onder tranen dat ze met Naomi wil terugkeren tot het 
volk Israel. Ze zal het op dat moment best gemeend hebben. Maar het is slechts schijn. 
Uiteindelijk kiest ze toch liever voor de zekerheid van haar eigen volk en goden. Ze ziet het 
voorrecht en geluk van Zijn volk niet. Ze kent de ware God niet.

Geloof: Ruth doet belijdenis van haar geloof. Met vaste overtuiging kiest ze onvoorwaardelijk 
de zijde van het volk van God. Ze heeft het volste vertrouwen in de God van Naomi. Ze eigent 
Hem zich toe als haar eigen God. Met lichaam en ziel vertrouwt ze zich aan Hem toe in leven 



Les 2: Ik ga op reis en neem mee… •  blad 3

en sterven. Het ware geloof is altijd toe-eigenend van aard. Wij geloven dat (...) de Heilige 
Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk Jezus Christus met al Zijn 
verdiensten omhelst, Hem eigen maakt en niet anders meer buiten Hem zoekt. (NBG art. 22)

Informatie
Kamos: De goden van Moab zijn Kamos, Baäl-Peor en Astarte. 
Leviraatshuwelijk: Naomi acht het niet reëel dat Orpa en Ruth nog eventueel zouden kunnen 
trouwen met een zoon van haar. Ze zinspeelt hier op de instelling van het zogenaamde 
zwagerhuwelijk. De naaste bloedverwant heeft de plicht een kind voor zijn overleden broer te 
verwekken, opdat zijn naam niet zal uitsterven in Israël. 
Moabieten: De Moabieten stammen af van Lot en zijn oudste dochter. Zij zijn uit de 
bloedschande geboren. Het is een bastaardvolk, dat verwant is met Israël.
Bethlehem-Juda: De toevoeging ‘Juda’ bij Bethlehem is ter onderscheiding van een 
Bethlehem in Zebulon
Efratha: Efrathers zijn afkomstig uit Efratha, dat ‘vruchtbaarheid’ betekent. Zo wordt de 
landstreek rondom Bethlehem, die zeer vruchtbaar is, ook wel genoemd. Het komt in de 
naam ‘Bethlehem’ dat ‘broodhuis’ betekent, ook tot uiting.
Velden van Moab: De velden van Moab vormen de vlakte ten oosten van de Dode Zee onder de 
rivier Arnon.
Afstand: De afstand van Bethlehem naar Moab is 80 kilometer of twee dagen lopen.

Vertelsuggesties
Algemeen:
Ruth is weduwe en vertrekt samen met haar schoonmoeder Naomi en schoonzus Orpa 
uit Moab naar Bethlehem. Onderweg probeert Naomi beide schoondochters op andere 
gedachten te brengen. “Blijf toch bij je moeder en in je eigen land, ik heb jullie niks meer 
te bieden. Ik ben te oud om jullie nog een man te geven.” Orpa laat zich overhalen en gaat 
bij de grens terug. Maar Ruth wil niet, Ruth wil met Naomi mee. Ruth wil vooral mee om de 
God van Naomi. Ruth is niet alleen op reis gegaan, zij heeft de God van de Israëlieten lief 
gekregen en dat draagt zij met zich mee in haar hart.

Vertelschets:
1. Vanwege de honger gaat Elimelech naar Moab.
2. Daar sterft hij.
3. Zijn zonen trouwen met Moabitische vrouwen.
4. Ook zij sterven.
5. Naomi keert terug, als zij hoort dat de honger voorbij is.
6. Orpa en Ruth gaan mee.
7. Naomi probeert hen tegen te houden.
8. Orpa keert terug op de grens van Moab en Kanaan.
9. Maar Ruth kiest voor Israel en de God van Israel.

Voor 4-8 jarigen:
Je hoort van papa en mama dat jullie gaan verhuizen. Jullie gaan in een nieuw huis wonen in 
een andere stad. Je bent misschien wel heel verdrietig en je vindt het ook best spannend. Je 
moet je vriendjes en vriendinnetjes achterlaten.
Wie zou je heel graag mee willen nemen?
Ruth een jonge vrouw uit Moab gaat ook verhuizen naar een ander land. 
Aan het eind van het verhaal ga ik jullie vragen wie er allemaal met Ruth meereisde.
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Voor 8-12 jarigen:
Ik heb hier een koffer en deze koffer gaat op reis. Jij gaat namelijk naar een ver land 
verhuizen omdat je papa daar werk heeft gekregen. Wat zou jij allemaal in die koffer willen 
stoppen?
Je koffer is vol en staat klaar. Maar wie wil je allemaal meenemen op je reis?

Voor +12 jarigen:
Geef elk kind een kaartje in de hand. Daarop een woord die te maken heeft met je verhaal/
thema. Speel het spel; ik ga op reis en neem mee..
Hou als laatste een leeg kaartje omhoog. Wat zou Ruth hierop geschreven hebben?
(Schrijf op de achterkant; ‘uw God is mijn God’, en laat dit tijdens je verhaal zien)
Maak een overstap naar je verhaal of Bijbelstudie

Om met de kinderen te lezen
Ruth 1

Liederen
Themalied
Op de reis van je leven
Ps 116 vers 1
Ps 25 vers 2

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
Lees vers 16 met elkaar. Blijkbaar heeft het geloof van Naomi Ruth nieuwsgierig gemaakt 
naar God. Ze is er jaloers op. 
1. Wat kun jij van Naomi leren?
2. Hoe kun je de kinderen jaloers maken?

Verwerking +12
De Bijbel erbij:
Zoek Ruth 1 op en beantwoord de vragen
1. Vers 1; waarom vertrekt Elimelech met zijn gezin naar Moab?
2. Vers 2; wat zijn de namen van de zonen van Elimelech en Naomi?
3. Vers 3 en 5; wat gebeurt er met Elimelech en zijn twee zonen?
4. Vers 4; noem de namen van de twee vrouwen van de zonen van Elimelech en Naomi?
5. Vers 10; wat beloven de twee schoondochters aan Naomi?
6. Vers 14; wie gaat er uiteindelijk terug naar huis en wie gaat met Naomi mee?
7. Vers 16 en 17; leg deze teksten in eigen woorden uit.

Zeg het maar:
8. Wat zou jij gedaan hebben?
9. Wie denk je dat de beste keuze heeft gemaakt, Orpa of Ruth?
10. Waarom?
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Puzzelen maar:

Puzzel 1:
Om de puzzel te maken heb je de Bijbel nodig. Alle woorden staan in de goede volgorde in 
Ruth 1. Heb je de woorden gevonden? Schrijf ze dan in figuur A. 

1. Hij en zijn huisvrouw en zijn twee …
2. De naam zijner twee zonen … en Chiljon
3. De naam der ene was … en de naam der andere Ruth
4. En keerden weder uit de velden van …
5. Keert weder, een … tot het huis van haar moeder
6. De HEERE geve u, dat gij … vindt
7. Mijn dochters; waarom … gij met mij gaan?
8. Niet, mijn dochters, want het is mij veel … dan u
9. Toen … zij haar stem op en weenden wederom
10. Waar gij zult heengaan, zal ik … heengaan
11. Zal ik sterven en aldaar zal ik … worden
12. Zo hield zij op tot haar te …
13. Noemt mij niet Naómi, noemt mij …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Wat lees je in de lichtgrijze hokjes van boven naar beneden, als je alles hebt ingevuld?
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Puzzel 2:
Zet de zinnen in de goede volgorde. Vul daarbij ook de juiste namen in. Je kunt de goede 
volgorde en de namen in Ruth 1 vinden!

Vind je het lastig om de zinnen in de goede volgorde te zetten? Kopieer dan de puzzel en knip 
de stroken los. Zo leg je ze makkelijker op de juiste plaats. Je kunt ook kijken naar de letters 
achter de zinnen. Als je het goed doet, lees je van boven naar beneden drie woorden, die je in 
Ruth 1 vers 21-22 kunt lezen. 

Met welke zin begint het verhaal? Zet daar een 1 achter. Bij de zin erna het getal 2.. enz.  

vul hieronder het ontbrekende 
woord in

1. De mensen in … schrikken erg van die vrouw h

2. De man sterft en de twee zonen … en … 
trouwen met Moabitische meisjes a

3. Eén van de meisjes, …, kust haar  
schoonmoeder en gaat terug b

4. Zo komt de vrouw terug zónder man,  
maar met haar schoondochter … h

5. Er is honger in het land en daarom gaat een 
gezin naar … toe k

6. … hoort, dat er geen honger meer is.  
Ze gaat terug naar haar eigen land n

7. Het andere meisje, …, zegt: Waar gij heen 
gaat, zal ik ook … e

8. De plaats, waar ze samen gaan wonen,  
heet … e

9. ‘Blijf maar in …’, zegt de vrouw.  
‘Ga maar terug naar je volk en je goden e

10. De Moabitische meisjes heten … en … m

11. Ze zeggen: ‘Is dit …?’ l

12. Ze blijven ongeveer … jaar in Moab.  
De zonen sterven ook in dat land e

13. Ze zegt ook: ‘Uw volk is mijn volk en uw … 
mijn …’ t

14. De man van het gezin heet … en de vrouw 
heet … w

15. Het is juist in het begin van de … m

16. De twee meisjes, … en …, gaan mee t

17. De vrouw zegt: Noem mij geen …,  
maar noem mij … e



Oplossingen 
Puzzel 1
Uit Ruth 1:
1. zonen - vers 1 8. bitterder - vers 13
2. Machlon - vers 2 9. hieven - vers 14
3. Orpa - vers 4 10. ook  - vers 16
4. Moab - vers 6 11. begraven - vers 17
5. iegelijk - vers 8 12. spreken - vers 18
6. rust - vers 9 13. Mara - vers 20
7. zoudt - vers 11

Uitkomst:  
Naómi – Ruth - Orpa

Puzzel 2
De volgorde:
1. Er is honger in het land en daarom gaat een gezin naar … toe (k)
2. De man van het gezin heet … en de vrouw heet … (w)
3. De man sterft en de twee zonen … en … trouwen met Moabitische meisjes (a)
4. De Moabitische meisjes heten … en …(m)
5. Ze blijven ongeveer … jaar in Moab. De zonen sterven ook in dat land (e)
6. … hoort, dat er geen honger meer is. Ze gaat terug naar haar eigen land (n)
7. De twee meisjes, … en … gaan mee (t)
8. ‘Blijf maar in …’ zegt de vrouw. ‘Ga maar terug naar je volk en je goden (e)
9. Een van de meisjes, …, kust haar schoonmoeder en gaat terug (b)
10. Het andere meisje, …, zegt: Waar gij heengaat, zal ik ook …(e)
11. Ze zegt ook: Uw volk is mijn volk en uw … mijn …’ (t)
12. De mensen in … schrikken erg van die vrouw (h)
13. Ze zeggen: Is dit …? (l)
14. De vrouw zegt: Noem mij geen …, maar noem mij …(e)
15. Zo komt de vrouw terug zónder man, maar met haar schoondochter … (h)
16. De plaats, waar ze samen gaan wonen, heet … (e)
17. Het is juist in het begin van de … (m)

De ingevulde namen:
1. Moab 10. Ruth
2. Elimélech, Naómi 11. God, God
3. Machlon, Chiljon 12. Bethlehem
4. Orpa, Ruth 13. Naómi
5. tien 14. Naómi, Mara
6. Naómi 15. Ruth
7. Orpa, Ruth 16. Bethlehem
8. Moab 17. gersteoogst
9. Orpa

De uitkomst op de letters: ‘Kwamen te Bethlehem’ – Ruth 1 vers 22
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Werkje: Ik ga op reis en ik neem mee…. 
 Brood voor onderweg!  
 Voor kinderen van 4-10 jaar

Verband met de vertelling: Vanwege de honger gingen Elimelech en Naomi naar Moab. 
Naomi keert terug als ze hoort dat er weer brood in Bethlehem is.

Idee alternatief werkje
Oven aanwezig? Hetzelfde werkje, maar dan met echt brooddeeg. Bakken en smullen maar! 
Zie recept vlechtbroodje van brooddeeg, werkblad 1c van les 2.

Materialen: 
Per kind:
• Balletje deeg (zo groot als een mandarijn)
• Schoon boterbakje met deksel + watervaste stift om de naam op te schrijven
• Bakbriefje

Recept zoutdeeg voor 12-15 kleine zoutdeeg broodjes:
• 360 gram bloem (3 kopjes)
• 260 gram zout (1 kopje)
• 200 ml water (1 kopje)
• 2 eetlepels zonnebloemolie

Het geheel door elkaar kneden tot een soepele massa. Het kan goed afgesloten in plastic in 
de koelkast een paar dagen bewaard worden. 

Werkwijze:
1. Laat de kinderen hun deeg in 3 

even grote stukjes verdelen. 
2. Rol de stukjes tot drie slangetjes 

van een ongeveer 1 cm dikte (zo 
dik als je vinger bijv.)

3. Leg de rolletjes verticaal naast 
elkaar en knijp ze boven aan 
vast. 

4. Vlecht de deegsliertjes tot een 
mooie vlecht en plak onderaan 
aan elkaar.

5. Doe in een boterbakje en geef de 
kinderen een briefje mee hoe ze 
dit thuis kunnen bakken zodat ze 
een hard ‘sier’ broodje hebben.

Tip!
Voor jonge kinderen is het vlechten 
moeilijk. Zij genieten er van om zelf 
een broodje te kleien.
Als uitloop activiteit kunnen ze evt.  
een kleurplaat van Ruth op de akker kleuren. (werkblad 1e van les 2)

Les 2: Ik ga op reis en neem mee… •  werkblad 1a - uitleg



Les 2: Ik ga op reis en neem mee… •  werkblad 1b - briefjes om mee te geven

Wilt u dit zoutdeeg broodje thuis voor mij bakken? 

De elektrische oven zet u op 175 graden en een gasoven op stand 3 of 4.
De werkjes moeten 1 à 1,5 uur in de oven. De onderkant mag niet meer zacht zijn. 
Tik met een vork erop, een hol geluid? Dan is het klaar. De broodjes zijn niet om te eten…

Wilt u dit zoutdeeg broodje thuis voor mij bakken? 

De elektrische oven zet u op 175 graden en een gasoven op stand 3 of 4.
De werkjes moeten 1 à 1,5 uur in de oven. De onderkant mag niet meer zacht zijn. 
Tik met een vork erop, een hol geluid? Dan is het klaar. De broodjes zijn niet om te eten…

Wilt u dit zoutdeeg broodje thuis voor mij bakken? 

De elektrische oven zet u op 175 graden en een gasoven op stand 3 of 4.
De werkjes moeten 1 à 1,5 uur in de oven. De onderkant mag niet meer zacht zijn. 
Tik met een vork erop, een hol geluid? Dan is het klaar. De broodjes zijn niet om te eten ….

Wilt u dit zoutdeeg broodje thuis voor mij bakken? 

De elektrische oven zet u op 175 graden en een gasoven op stand 3 of 4.
De werkjes moeten 1 à 1,5 uur in de oven. De onderkant mag niet meer zacht zijn. 
Tik met een vork erop, een hol geluid? Dan is het klaar. De broodjes zijn niet om te eten ….

Wilt u dit zoutdeeg broodje thuis voor mij bakken? 

De elektrische oven zet u op 175 graden en een gasoven op stand 3 of 4.
De werkjes moeten 1 à 1,5 uur in de oven. De onderkant mag niet meer zacht zijn. 
Tik met een vork erop, een hol geluid? Dan is het klaar. De broodjes zijn niet om te eten ….

Wilt u dit zoutdeeg broodje thuis voor mij bakken? 

De elektrische oven zet u op 175 graden en een gasoven op stand 3 of 4.
De werkjes moeten 1 à 1,5 uur in de oven. De onderkant mag niet meer zacht zijn. 
Tik met een vork erop, een hol geluid? Dan is het klaar. De broodjes zijn niet om te eten ….
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RECEPT VOOR VLECHTBROODJES VAN BROODDEEG (OM OP TE ETEN) 
Voor 16 kleine broodjes
Voorbereidingstijd: 1 uur en 45 min.
 
Benodigdheden: 
• 500 g bloem 
• 3 theelepels zout (10 g) 
• 250 ml lauw water 
• 1 zakje droge gist (7 g) 
• 1 dessertlepel suiker 
• Maanzaad of sesamzaad 
• 1 eierdooier, losgeklopt met 1 eetlepel water
• Deegkwastje
• Grote kom, maatbeker, garde 

Het deeg: 
1. Meng de bloem met het zout in een grote kom. 
2. Maak in een kommetje een papje van de gist, suiker en een beetje van het water uit de 

maatbeker en laat het een paar minuten staan. 
3. Voeg het gistpapje, als het goed is opgelost, samen met het overige water bij de bloem en 

meng alles goed door elkaar. 
4. Kneed het deeg ongeveer 15 minuten, totdat het soepel en glanzend,  

maar niet plakkerig is. 
5. Dek het af met een vochtige doek en laat het op kamertemperatuur  

minimaal 1 uur rijzen.
6. Kneed het deeg hierna nog eens kort en laat het weer 15 minuten rijzen. 
7. Verdeel het in 16 gelijke stukken.

De vlechtbroodjes: 
1. Verdeel het deegbolletje in drie gelijke stukken. 
2. Rol deze drie stukken uit tot slangetjes van ongeveer 10-12 cm lang.
3. Plak aan één kant de drie slangetjes aan elkaar, vlecht ze samen en kneed de  

uiteinden ook weer aan elkaar. 
4. Bestrijk met een deegkwastje de bovenkant van de vlechtbroodjes met het water/

eierdooiermengsel en bestrooi ze met maanzaad of sesamzaad.
5. Leg de broodjes op een bakblik dat met bakpapier is bekleed en laat ze nog 10-15 

minuten met een droge doek erover rusten, zodat ze nog verder kunnen rijzen.  
Verwarm de oven voor op 225 °C. (Doe ondertussen een spelletje…)

6. Zet het bakblik iets onder het midden van de voorverwarmde oven en bak de broodjes 
ongeveer 15 minuten, totdat ze goudbruin zijn. Eet smakelijk! 

Tip!  
Geef alle kinderen een kwart vel bakpapier om op te werken en schrijf daarna met potlood 
hun naam erop. Zo kan elk kind zijn of haar eigen broodje op eten. 



Les 2: Ik ga op reis en neem mee… •  werkblad 1d - Voorbeeld

Voorbeeld: Brood voor onderweg!



Les 2: Ik ga op reis en neem mee… •  werkblad 1e - kleurplaat

kleurplaat: Brood voor onderweg!



Werkje: Ik ga op reis en ik neem mee…. 
 Een brooddoosje!  
 Voor kinderen van 7-12 jaar

Verband met de vertelling: Vanwege de honger gingen Elimelech en Naomi naar Moab. 
Naomi keert terug als ze hoort dat er weer brood in Bethlehem is.

Materialen: 
Per kind:
• Leeg plastic melkpak van 1,5 liter zonder etiket (goed schoon in heet sop!) Ga op tijd 

sparen….
• Markeerstift of grijs potlood
• Schaar (scherpe punt)
• Een leuke grote knoop (stoere variant voor de jongens), stevige naald, borduurgaren + 

haarelastiekje
of
• Nietmachine, stukje klittenband en figuurtje van foam
• Stempels en watervaste inktpad

Werkwijze:
1. Teken met de marker (of het potlood) op ieder vlak van het pak een boog (plaatje 1). 

Als je een goed voorbeeld hebt geknipt van een melkfles kun je daarin een nieuwe 
melkfles zetten en het voorbeeld zo overtekenen. Maak de halve cirkel op de lange kant 
(achterkant van het pak) zo groot mogelijk om de deksel van te maken. NB: Voor de 
jongere kinderen is het handig als dat al vast gedaan is, zodat ze meteen kunnen gaan 
knippen. Het potlood is wat minder goed te zien, maar je hebt geen last van lelijke zwarte 
randen na het knippen. Evt. met een doekje met terpentine kun je de zwarte randjes weer 
weg poetsen.

2. Knip de vorm uit, net iets kleiner dan de getekende lijn, zodat je niks meer van de marker 
ziet.

3. Vouw alle bogen naar binnen zodat het de vorm van een trommel krijgt. Als het vouwen 
niet goed lukt, knip de uiteinden van de bogen dan iets verder uit zodat de boog scherper 
wordt.

4. Naai de knoop op het uiteinde van de deksel (plaatje 3).
5. Prik aan de voorkant van de trommel, onder de vouwlijn, een gaatje met de punt van de 

schaar. Knip het haarelastiekje doormidden en steek het dubbel door het gaatje. Knoop 
de uiteinden stevig aan elkaar. (De sluiting kan iets eenvoudiger: knip van klittenband een 
stukje af en niet dit op het doosje. Evt. niet je er aan de bovenkant een figuurtje van foam 
overheen.) 

6. Versier met stempels.
7. Klaar is je brooddoosje! Was ‘m met de hand af, dan kun je ‘m vaker gebruiken.

Tip!
Als uitloop activiteit een klein bolletje besmeren en in je doosje mee naar huis. 
Het ‘Onze Vader’ (geplastificeerd) meegeven in het doosje. Dank je God voor je eten?

Les 2: Ik ga op reis en neem mee… •  werkblad 2a - uitleg



Les 2: Ik ga op reis en neem mee… •  werkblad 2b - stap voor stap 1



Les 2: Ik ga op reis en neem mee… •  werkblad 2c - stap voor stap 2



Voorbeeld: Een brooddoosje!

Les 2: Ik ga op reis en neem mee… •  werkblad 2d - voorbeeld



Les 2: Ik ga op reis en neem mee… •  werkblad 2e - kaartjes

Onze Vader, Die in de hemelen zijt! 
Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel 

alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 

Want Uw is het Koninkrijk, 
en de kracht, en de heerlijkheid, 

in der eeuwigheid.
Amen

Onze Vader, Die in de hemelen zijt! 
Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel 

alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 

Want Uw is het Koninkrijk, 
en de kracht, en de heerlijkheid, 

in der eeuwigheid.
Amen

Onze Vader, Die in de hemelen zijt! 
Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel 

alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 

Want Uw is het Koninkrijk, 
en de kracht, en de heerlijkheid, 

in der eeuwigheid.
Amen

Onze Vader, Die in de hemelen zijt! 
Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel 

alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 

Want Uw is het Koninkrijk, 
en de kracht, en de heerlijkheid, 

in der eeuwigheid.
Amen
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Kleurplaat: Ik ga op reis en neem mee... 
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Les 3: De koningin van Scheba op reis naar Jeruzalem  •  blad 1

Les 3: DE KONINGIN VAN SCHEBA  
 OP REIS NAAR JERUZALEM
Thema
De koningin van Scheba heeft over koning Salomo gehoord en gaat op reis naar Jeruzalem. 
Wanneer ze de wijsheid en de heerlijkheid van Salomo ziet roept ze uit: de helft is mij niet 
aangezegd. Salomo is een voorbeeld van de Heere Jezus.

Vindplaats
1 Koningen 10:1 - 13 en 2 Kronieken 9:1 - 12

Kerntekst
Matt 12:42 Want zij is gekomen van de einden der aarde, om te horen de wijsheid van Salomo; 
en ziet meer dan Salomo is hier! 

Aantekeningen bij de tekst
1 Koningen 9
vs. 1 Het gerucht van Salomo: over zijn wijsheid macht en rijkdom.
 Om hem met raadselen te verzoeken: om zijn wijsheid met moeilijke vragen op de 
 proef te stellen.
vs. 2 Een zeer zwaar heir: een groot gevolg.
vs. 3 Geen ding was er verborgen: niets is te ingewikkeld.
vs. 5 Het zitten van zijn knechten: de hovelingen, geschaard rond de koning. ‘Zitten’ duidt 
 op eer en waardigheid.

Het staan van zijn dienaren: al het personeel: ‘Staan’ duidt op dienst en bereidheid.
Zijn opgang: een galerij van het paleis naar de tempel.
Zo was in haar geen geest meer: ze is buiten zichzelf van verwondering.

vs. 6 Van uw zaken: uw grootheid.
vs. 8 Welgelukzalig zijn uw mannen: uw onderdanen.
 Die voor uw aangezicht staan: die u dienen.
vs. 9 Geloofd zij de HEEERE, uw God: als heidin erkent ze de God van Israël, maar belijdt 
 ze Hem niet als haar God.
vs. 10 Kostelijk gesteente: kostbare edelstenen
vs. 11 De schepen van Hiram: zo wordt de vloot van Salomo genoemd, omdat deze door de 

Feniciërs is gebouwd en wordt bevaren.
Almuggimhout: een onbekende, zeldzaam mooie houtsoort.

vs. 12 Steunselen: trapleuningen. De opmerking over de herkomst van het hout is bedoeld 
 als informatie en verband met haar bewondering van de fraaie opgang of balustrade.
vs. 13 Naar het vermogen van de koning: royaal.
 
2 Kronieken 9
vs. 8 Om u op Zijn troon te zetten: om Hem zo te dienen dat Zijn Naam daardoor groot 
 gemaakt wordt
 Om hetzelve tot in eeuwigheid op te richten: in stand te houden.

Geloofsleer
Naam de HEEREN: De koningin van Scheba komt niet in de eerste plaats voor Salomo, maar 
voor de God van Salomo, Die hem met zo grote wijsheid heeft begiftigd, en hem daarenboven 
nog rijkdom en eer heeft willen geven.
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Wijsheid: De wijsheid van Salomo had hij van de Heere gekregen. En God gaf Salomo wijsheid 
en zeer veel verstand, en een wijd begrip des harten, gelijk het zand dat aan de oever der zee 
is. En de Wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van allen die van het oosten, en dan 
alle wijsheid der Egyptenaars. 1 Kon. 4:30, 31

De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht, en hetzelve 
veroordelen: want zij is gekomen van de einden der aarde, om te horen de wijsheid van 
Salomo; en ziet meer dan Salomo is hier! Matt 12:42 De Joden hadden de wijsheid Zelve 
in hun midden, maar hebben niet in Jezus geloofd. Wij zullen met hen door deze koningin 
veroordeeld worden, als we niet geloven in Zijn wijsheid. En dat gij van kinds af de heilige 
Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof hetwelk in 
Christus Jezus is. 2 Tim 3:15

Wij moeten komen en gaan zitten aan de voeten van de hemelse Meester, Die de vragen van 
ons hart kan beantwoorden, en ons laten gezeggen door Zijn Woord en Geest. Waarom is Hij 
Christus, dat is, Gezalfde genaamd? Omdat Hij van God de Vader verordineerd is, en met de 
Heilige Geest gezalfd, tot onze hoogste Profeet en Leraar, Die ons de verborgen raad en wil 
Gods van onze verlossing volkomenlijk heeft geopenbaard. HC vraag 31

Heerlijkheid: De helft is haar niet aangezegd, volgens de koningin. De Bijbel geeft ons een 
rijk getuigenis van de heerlijkheid van Christus en Zijn Koninkrijk. Maar toch is ons nog geen 
duizendste deel aangezegd en zullen we sprakeloos staan als we Hem zullen zien, zoals Hij 
is, en in Zijn heerlijkheid zullen delen.

Informatie
Scheba: Scheba ligt in het zuidwesten van Arabië
Ofir: Ofir ligt in het zuidoosten van Arabië
Tharsis: Tarsis ligt in Cilicië in Klein Azië

Vertelsuggesties
Voor de 4 – 8 jarigen. 
Hoe zou je het vinden als je een keer uitgenodigd zou worden in het paleis van Koning Willem 
Alexander? Wat zou je meenemen? Wat zou je dan allemaal zien? Wie zou je dan willen 
spreken? Wat zou je dan aan de koning willen vragen?

Voor de 8 – 12 jarigen.
Zou je graag rijk willen worden? Wat zou je dan met je geld doen? Wat voor huis zou je dan 
bouwen? Wat zou je dan vertellen tegen de mensen die bij je op bezoek komen? Zou je dan 
ook je dan ook God willen dienen?

Voor 12 jaar en ouder. 
Met welke belangrijke persoon in deze wereld zou je wel eens willen spreken? Welke vragen 
zou je dan stellen? Wat zou je dan meenemen?

Vertelschets:
1. Koning Salomo is een rijke koning van Israël
2. Hij heeft een prachtige tempel gebouwd
3. Hij heeft een prachtig paleis gebouwd
4. Salomo is erg rijk erg wijs
5. Ook in andere landen wordt er over Salomo gesproken
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6. De koningin van Scheba hoort over Salomo
7. De koningin gaat op reis.
8. Ze neemt veel geschenken mee voor Salomo
9. Na een lange gevaarlijke tocht komt ze aan in Jeruzalem
10. De koningin van Scheba legt de raadsels voor aan de koning
11. De koningin verbaast zich over de wijsheid van Salomo
12. Ze ziet de rijkdom en eer van Salomo
13. Ze prijst de God van Salomo
14. Ze geeft Salomo grote cadeaus
15. Ze krijgt van Salomo grote cadeaus
16. Ze keert terug naar haar land
17. De koningin van Scheba wordt door de Heere Jezus in het nieuwe testament als 

voorbeeld genoemd
18. De wijsheid en heerlijkheid van koning Jezus

Om met de kinderen te lezen
Koningen 10 vers 1 t/m 10 

Vragen over het Bijbelgedeelte
1. Waar woonde de koningin? Vers 1
2. Wat had de koningin over Salomo gehoord? Vers 1
3. In welke stad woonde Salomo? Vers 2
4. Welke geschenken had de koningin bij zich? Vers 2
5. Kon Salomo al haar vragen beantwoorden? Vers 3
6. Over welke dingen was de koningin van Scheba verbaasd? Vers 4 en 5
7. Wat betekent: de helft is mij niet aangezegd? Vers 7
8. Wat zegt de koningin van de Heere? Vers 9
9. Wat kreeg Salomo allemaal van de koningin? Vers 10

Liederen
Themalied
Psalm 72 vers 8 en 11
Psalm 84 vers 2
Psalm 136 vers 1

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
Hoe kunnen we de kinderen duidelijk maken hoe Salomo een type van de Heere Jezus is. 
In welke opzichten is Salomo een type van Christus? 
Was de rijkdom van Salomo niet erg overdadig? 
Of kon Salomo zo voor het volk een type van Christus zijn? 
Is de grote rijkdom en eer van Salomo een voorbeeld van de hemelse heerlijkheid? 
Waaruit valt op te maken dat de koningin van Scheba tot bekering is gekomen door dit bezoek 
aan Salomo? Of zwijgt de Bijbel erover?
In Mattheüs 12 vers 42 haalt de Heere Jezus deze geschiedenis aan. Met welk doel haalt de 
Heere Jezus de koningin van het zuiden en de wijsheid van Salomo aan? 



Les 3: De koningin van Scheba op reis naar Jeruzalem  •  blad 4

Puzzelen maar:

Puzzel 1: 
Om de puzzel te maken heb je de Bijbel nodig. Alle woorden staan in de goede volgorde in  
1 Koningen 1 vers 1-13

1. Kwam zij om hem met raadsels te …
2. En zij kwam te Jeruzalem met een zeer zwaar …
3. Geen ding was er … voor den koning
4. En het huis hetwelk hij … had
5. Het huis des HEEREN, zo was in haar geen … meer
6. Het woord is … geweest, dat ik in mijn land
7. Gij hebt met … en goed overtroffen het gerucht
8. Welgelukzalig zijn uw …, welgelukzalig deze uw knechten
9. Geloofd … de HEERE uw God, Die behagen in u 
10. En zij gaf den … honderd en twintig talenten goud
11. De schepen van Hiram, die goud uit … voerden
12. Mitsgaders … en luiten voor de zangers
13. Zo keerde zij en … in haar land, zij en haar knechten 

Heb je de woorden gevonden? Schrijf ze dan in figuur A.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
figuur A

Nu kun je de letters in de grijze hokjes in figuur B invullen. Wat lees je?  
Je vindt die tekst in 1 Koningen 10 vers 6-8 
 

1 2 3 4 5 h e l f t 6 7 8 9

10 11 12 13 a a n g e z e g d

figuur B
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Puzzel 2:  

Zoek in de Bijbel 2 Kronieken 9 op. In vers 1 tot en met 12 vind je alle woorden, die je in deze 
puzzel moet invullen. De woorden staan in de goede volgorde. 

1. En toen de koningin van … het gerucht van Salomo hoorde
2. En … verklaarde haar al haar woorden
3. Als nu de … van Scheba zag de wijsheid van Salomo
4. En het zitten zijner …, en het staan zijner dienaren
5. Gehoord heb, van uw zaken en van uw …
6. En ik heb hun … niet geloofd, totdat ik gekomen ben
7. Voor uw aangezicht staan en uw wijsheid …
8. Tot een koning over hen gesteld om … en gerechtigheid
9. En zij gaf den koning honderd en twintig … goud
10. Salomo’s knechten, die … brachten uit Ofir
11. Tot het huis des konings, mitsgaders … 
12. Zo keerde zij en toog naar … …, zij en haar knechten (twee woorden)

Heb je alle woorden gevonden? Streep ze dan door in de woordzoeker. De woorden staan van 
links naar rechts en van rechts naar links; van boven naar onder en van onder naar boven. Je 
houdt daarna nog letters over. Lees die letters van links naar rechts. Wat staat er? Het is een 
tekst uit 2 Kronieken 9 vers 1-4.

e n n i g n i n o k

d i e h s ij w s p r

h a t k m h o r e n

a e h t h e o a m a

r e c h t l r a w a

p a e g o u d h t b

e i n n h a e a r e

n h k a r t n w a h

n e t n e l a t s c

l a n d o m o l a s

Er staat: 

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

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

1. ............................................

2 .............................................

3 .............................................

4 .............................................

5 .............................................

6 .............................................

7 .............................................

8 .............................................

9 .............................................

10 ...........................................

11 ...........................................

12 ...........................................
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Oplossingen 
Puzzel 1: 
Uit 1 Koningen 10 vers 1-13
verzoeken - vers 1 8. mannen - vers 8
heir - vers 2 9. zij - vers 9
verborgen - vers 3 10. koning - vers 10
gebouwd - vers 4 11. Ofir - vers 11
geest - vers 5 12. harpen - vers 12
waarheid - vers 6 13. toog - vers 13
wijsheid - vers 7

Uitkomst:
Zie, de helft is mij niet aangezegd – 1 Koningen 13 vers 7

Puzzel 2:
Uit 2 Kronieken 9 vers 1-12
Scheba - vers 1 7. horen - vers 7
Salomo - vers 2 8. recht - vers 8
koningin - vers 3 9. talenten - vers 9
knechten - vers 4 10. goud - vers 10
wijsheid - vers 5 11. harpen - vers 11
woord - vers 6 12. haar/land - vers 12

Uitkomst:
En sprak met hem al wat in haar hart was – 2 Kronieken 9 vers 1
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Werkje: Ik ga op reis en ik neem mee…. 
 Een koffer vol spullen!  
 Voor kinderen van 4-10 jaar

Verband met de vertelling: De koningin ging op reis en nam heel veel mee. Daarbij is het 
natuurlijk leuk om aan te sluiten bij het thema en dit spel uit te spelen met de kinderen.

Materialen: 
Per groep:
• Grote koffer
• Allerlei voorwerpen die je mee neemt op reis, zoals
• Tandenborstel, tandpasta, kleding, shampoo, spelletje, knuffel, voetbal etc. 
• Stop ook wat grappige dingen in de koffer…

Werkwijze:
1. De kinderen zitten in een kring, de open koffer in het midden, alle spullen er omheen.
2. Begin als groepsleider en zeg: ‘Ik ga op reis en neem mee….. mijn lievelingsknuffel!’ en 

stop de knuffel in de koffer.
3. Nu is de volgende, die zegt: ‘Ik ga op reis en neem mee….. mijn lievelingsknuffel en 

pyjama.’ En stopt de pyjama ook in de koffer. Enz.
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Werkje: Ik ga op reis en ik neem mee…. 
 Een cadeau voor een (verre) vriend(in)!  
 Voor kinderen van 7-12 jaar

Verband met de vertelling: De koningin kwam om de wijsheid van Salomo te horen. Ze bracht 
ook mooie geschenken mee. We maken een mooi lijstje met mozaïek. (Salomo had vast ook 
mozaïek in zijn paleis.) We doen er een spreuk van Salomo. Om niet te vergeten…
Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. 

Materialen: 
Per kind:
• Eenvoudig fotolijstje 10x15 met een gladde lijst van ongeveer 2 cm breed.
• Kopie van een tekst uit Spreuken 

Per groepje:
• (sterke) Lijm
• Metallic papier mozaïek (dik, glanzend papier met verschillende kleuren.  

De mozaïek stukjes hebben een afmeting van 10 x 10 mm.) 
• Schaar

Werkwijze:
1. Smeer een rand van het lijstje in en beplak met de mozaiek. 
2. Smeer vervolgens weer een rand en beplak die ook.
3. Herhaal tot het hele lijstje vol is.
4. Knip de spreuk uit en doe die achter het glas. 
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Kleurplaat: De koningin van Scheba op reis naar Jeruzalem
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Les 4: SCHIPBREUK EN PAULUS MET ALLE  
 OPVARENDEN GERED
Thema
Paulus gaat met 276 medepassagiers aan boord van een groot zeilschip op weg naar 
Rome. Na een moeilijke reis vergaat het schip door een storm, maar Paulus wordt met alle 
opvarenden wonderlijk gered door God.

Vindplaats
Handelingen 27

Kerntekst
Hand. 27:24 Zeggende: Vrees niet, Paulus, gij moet voor den keizer gesteld worden; en zie, 
God heeft u geschonken allen die met u varen.

Aantekeningen bij de tekst
Handelingen 27:
vs. 1 De keizerlijke bende: een elite-eenheid van de keizer.
vs. 2 Een Adramyttenisch schip: een schip dat als thuishaven Adramyttium in Mysië heeft.
 Azië: Klein-Azië (huidige Turkije)
 Aristarchus (…) was met ons: met Lukas, de schrijver van Handelingen.
vs. 3 Sidon: ligt in Fenicië.
 Om van hen bezorgd te worden: zij verzorgen Paulus met kleding, eten, geld of iets 
 dergelijks.
vs. 6 Alexandrië: ligt in Egypte.
vs. 8 Schonehavens: een baai aan de zuidzijde van Kreta.
vs. 9 Omdat ook de vasten nu voorbij was: de vastendag is de Grote Verzoendag op de 

tiende van de zevende maand, begin oktober. Na deze tijd is het varen op de 
Middellandse Zee riskant vanwege de winterse stormen. 

vs. 10 Ik zie: ik voorzie door openbaring van de Heilige Geest.
vs. 12 Strekkende tegen het zuidwesten en tegen het noordwesten: de haven ligt open naar 
 zuid- en noordwest.
vs. 16 De boot: de sloep of reddingsboot, die achter het schip vaart en dreigt kapot te slaan.
vs. 17 Het schip omgordende: met touwen, voor de stevigheid.
vs. 18 Deden zij (…) een uitworp: ze gooien een deel van de lading overboord om het schip 

lichter te maken, waardoor het hoger op het water komt te liggen, minder water 
maakt en minder snel in een ondiepte van het water vastloopt. Zie vs. 38.

vs. 19 Het scheepsgereedschap: kabels, touwen, kisten, vaten etc.
vs. 20 Als noch zon noch gesternten verschenen: men is zo moedeloos in het voortdurend 

aanzicht van een zekere dood, dat alle eetlust wijkt. Het schip wordt dag en nacht 
door de wind en de golven heen en weer gebeukt.

 Deze schade: het verlies van (een deel van) de lading en het scheepsgereedschap.
vs. 23 Wiens ik ben: God, aan Wie ik toebehoor.
vs. 24 God heeft u geschonken etc.: Paulus heeft voor het behoud van al zijn 
 medepassagiers gebeden. Zij overleven het om zijnentwil.
vs. 26 Wij moeten op een zeker eiland vervallen: Paulus weet niet welk eiland, maar het 
 wordt Malta (Hand. 28:1).
vs. 28 Twintig vademen: 36 meter.
 Vijftien vademen: 27 meter.
vs. 29 Harde plaatsen: klippen.
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vs. 30 Als de scheepslieden zochten uit het schip te vlieden: zij pogen hun eigen leven te 
 redden.
 De boot nederlieten: de reddingsboot.
Vs. 31 Indien deze in het schip niet blijven etc.: de kennis en ervaring van de zeelui is onder 
 deze omstandigheden onontbeerlijk.
vs. 33 Dat zij zouden spijze nemen: om op kracht te komen, opdat zij straks niet van 
 uitputting in de golven zouden omkomen.
 Niets hebt genomen: ze hebben weinig of niets gegeten.
vs. 34 Niemand van u zal een haar van het hoofd vallen: een spreekwoord dat betekent dat 
 zij het er heelhuids zullen afbrengen.
vs. 38 Het koren: de lading van het schip.
vs. 40 De roerbanden: touwen waarmee het roer is vastgebonden, omdat mankracht niet in 
 staat is het schip te besturen.
 Het razeil: het voorzeil.
vs. 41 Een plaats die de zee aan beide zijden had: een ondiepe plaats, aan weerszijden van 
 de inham.
vs. 42 Dat zij de gevangenen zouden doden: de soldaten zijn met hun eigen leven 
 verantwoordelijk voor de gevangenen.

Verband met de geloofsleer en belijdenisgeschriften
De beproeving van het geloof: God verzekert Paulus door Zijn engel dat allen behouden aan 
land zullen komen. Deze belofte van God verhindert niet dat de storm onverminderd hard 
blijft waaien, de opvarenden doodsangsten blijven doorstaan, het schip vergaat, zij in het 
zicht van de haven dreigen gedood te worden en dat zij alles verliezen. Zoals het nu in het 
natuurlijke leven toegaat, zo gaat het ook in het geestelijke leven. Gods beloften zijn gewis. 
De gelovigen hebben de zekerheid dat zij behouden zijn en zullen volharden in het geloof, 
maar de Heere vervult Zijn beloften vaak heel anders dan wij denken. Het gaat door vele 
beproevingen heen, waarvan het geloof alleen maar sterker wordt.
Ondertussen getuigt de Schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen 
des vleses strijden, en in zware aanvechting gesteld zijnde, dit volle betrouwen van het 
geloof en deze zekerheid van de volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader van alle 
vertroosting, laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de 
verzoeking ook de uitkomst (1 Kor. 10:13); en wekt in hen de verzekerdheid van de volharding 
door de Heilige Geest wederom op (DL 5 art. 11).

Het gebruik van de middelen: De belofte dat allen behouden aan land zullen komen, 
ontslaat de bemanning niet van haar taak om alles te doen wat in hun vermogen ligt om het 
schip drijvende te houden en te proberen een veilige haven te bereiken. Met alle mogelijke 
middelen moeten de opvarenden aan land proberen te komen. Zoals het nu in het natuurlijke 
leven toegaat, zo gaat het ook in het geestelijke leven. God doet Zijn beloften gestand, maar 
Hij vervult ze gewoonlijk alleen in de weg van de gegeven middelen. Wie de middelen om 
behouden te worden niet ijverig gebruikt, komt gegarandeerd om. 
Gelijk ook die almachtige werking Gods, waardoor Hij dit ons natuurlijk leven voortbrengt 
en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist het gebruik van de middelen, door welke God 
naar Zijn oneindige wijsheid en goedheid deze Zijn kracht heeft willen uitoefenen; alzo is 
het ook dat de (…) bovennatuurlijke werking Gods, waardoor Hij ons wederbaart, geenszins 
uitsluit noch omstoot het gebruik van het Evangelie, hetwelk de wijze God tot een zaad der 
wedergeboorte en spijze der ziel verordineerd heeft. (…) Alzo moet het ook nu verre vandaar 
zijn, dat diegenen, die anderen in de gemeente leren, of die geleerd worden, zich zouden 
vermeten God te verzoeken door het scheiden van die dingen die God naar Zijn welbehagen 
heeft gewild dat te zamen gevoegd zouden blijven (DL 3,4 art. 17).
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De volharding in het geloof: De belofte dat allen behouden aan land zullen komen, maakt 
Paulus, Aristarchus en Lukas niet hoogmoedig, niet zorgeloos en overmoedig, maar juist 
klein, afhankelijk en moedig. Het valt op dat Paulus in dezen God in alles de eer geeft. Hij 
laat zich nergens op voorstaan. Hij verzekert te geloven dat God alles wel zal maken. Dat is 
kenmerkend voor de gelovige die er zeker van is dat hij zal volharden in het geloof. 
Doch zo ver is het vandaar, dat deze verzekerdheid van de volharding de ware gelovigen 
hovaardig en vleselijk-zorgeloos zou maken, dat zij daarentegen een ware wortel is van 
nederigheid, kinderlijke vreze, ware godzaligheid, lijdzaamheid in alle strijd, vurige gebeden, 
standvastigheid in het kruis en in de belijdenis van de waarheid, mitsgaders van vaste 
blijdschap in God; en dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en 
gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken (DL 5 art. 12). 

De zegen van de rechtvaardige: God spaart 273 goddelozen in het leven omwille van drie 
rechtvaardigen. God doet de goddelozen goed omwille van de rechtvaardigen. Goddelozen en 
rechtvaardigen leven dooreen gemengd op deze aarde. Daarom delen beide gelijkelijk in de 
zegeningen en in de straffen van God. Enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. 
Zoals nu God Zijn zon doet opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en 
onrechtvaardigen, zo moeten wij ook alle mensen zonder onderscheid goed doen. Zoals God 
alle mensen zegent, zo zijn ook wij geroepen allen te zegenen. Weest dan gijlieden volmaakt, 
gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. 

Informatie
Scheepvaart: Hoewel er in deze tijd al grote, houten zeilschepen gebouwd worden, zijn zij 
toch niet bestand tegen de winterse stormen. Vanaf november tot en met februari ligt de 
scheepvaart in de Middellandse Zee zo goed als stil.
Vadem: Een vadem is de afstand tussen de vingertoppen van de twee horizontaal naar 
weerszijden uitgestrekte armen, ca. 1.80 meter.
Afstanden: De vaarafstand van Cesarea naar Sidon is ongeveer 100 km of een dag varen, van 
Sidon naar Myra is 800 km, van Myra naar Schonehavens is 700 km en van Schonehavens 
naar Malta is 900 km. 

Vertelsuggesties 
Thema
De reis die Paulus als gevangene aan boord van een groot zeilschip op weg naar Rome 
maakt, verloopt met veel tegenslag. Wind en storm zorgen ervoor dat het schip telkens uit 
koers raakt en alles overboord gegooid moet worden wat er in het schip meegenomen was. 
Ook onze levensreis kent voor- en tegenspoed. Paulus’ waarschuwing en adviezen worden 
niet serieus genomen, totdat niemand meer een uitweg ziet en het Paulus is die met Gods 
boodschap van beloofde redding hoop biedt aan zijn medepassagiers. God wil dat we op onze 
levensreis alles waar we aan vasthouden in deze wereld loslaten en ons vertrouwen op Hem 
alleen stellen. In de weg van geschonken geloof en bekering belooft God redding en behoud 
van ons leven. 

Vertelschets:
Paulus en andere gevangen gaan onder de hoede van Julius naar Rome. Lukas en 
Aristarchus vergezellen Paulus vanuit Cesarea. Ze varen naar Sion, waar Paulus verlof 
krijgt vrienden te bezoeken. De volgende haven is Myra in Klein-Azië, waar zij van 
schip verwisselen. Door tegenwind verliezen ze veel tijd; verder varen wordt riskant. 
In Schonehavens op Kreta adviseert Paulus niet verder te varen. Julius beveelt toch op 
aanraden van de zeelui naar Fenix op Kreta te varen. Onderweg steekt er een storm op, 
waardoor het schip stuurloos wordt. Ternauwernood weet men de sloep achter het schip aan 
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boord te halen. De bemanning werpt ballast uit als de storm blijft aanhouden. Het blijft maar 
donker, iedereen verliest de moed en eet niet meer. Paulus verwijt hun dat zij niet naar hem 
geluisterd hebben. God verzekert hem dat hij in Rome komt en dat allen behouden worden. 
Na veertien dagen wijst peiling ’s nachts uit dat land nabij is. Om niet op de klippen te pletter 
te slaan, werpt men ankers uit. De bemanning wil er met de sloep vandoor gaan, wat Paulus 
verijdelt. Paulus spoort allen aan te eten om niet uitgeput te raken. Als het dag wordt, zien zij 
een inham, waardoor ze proberen binnen te varen. Het voorschip loopt vast in een ondiepte, 
het achterschip breekt. De soldaten vrezen dat de gevangenen vluchten en willen hen doden.
Julius verbiedt dat, omdat hij Paulus in het leven wil sparen. Iedereen komt zwemmend of 
drijvend op wrakhout veilig aan land. 

Voor 4-8 jarigen:
• Vraag de kinderen wat een zeilschip is? Misschien hebben ze zelf weleens gezeild of zijn 

ze naar een demonstratie geweest met grote oude zeilschepen. Hoe komt een zeilschip 
vooruit? Wat is het verschil met een schip met een motor? De vertelling vandaag gaat 
over een groot zeilschip dat een grote reis maakte over de zee. Als het heel hard gaat 
waaien en stormen, komt het schip in grote problemen. In het schip zit ook een knecht 
van God. Luister maar hoe God zorgt voor Zijn knecht en de andere mensen in het schip. 

• Vertel over de grote reis die Paulus met een groot schip met 276 mensen aan boord 
gaat maken. Bedenk met elkaar wie er op het schip zijn, zoals een stuurman/schipper, 
kapitein en matrozen (scheepslieden). Bedenk met elkaar ook wat er aan bood ging, zoals 
lading (koren), gereedschap en voldoende eten. 

Voor 8-12 jarigen:
• Begin met de vraag of de kinderen weleens een waarschuwing krijgen ‘dat kun je beter 

niet doen’. Wanneer krijgen we zo’n waarschuwing en luisteren we dan? God waarschuwt 
ons ook. Waarvoor waarschuwt Hij en doen we wat Hij van ons vraagt? De vertelling gaat 
over mensen die een waarschuwing krijgen, maar toch hun eigen zin doen. Dat was dom 
en daardoor komen ze in heel grote problemen waardoor ze bijna verdrinken. Luister 
maar.

Voor +12 jarigen:
• Wat is het meest spannende wat je ooit hebt meegemaakt? Hoe merkte je dat? Misschien 

kon je geen hap meer door je keel krijgen, was je wanhopig aan het piekeren hoe het 
zou aflopen. Heb je toen God gevraagd om je te helpen en uit de spannende situatie te 
redden? In het Bijbelboek Handelingen staat in hoofdstuk 27 hoe mensen terechtkwamen 
in zo’n spannende situatie waarin het ging over leven of dood. En waarin God het was Die 
hoop en redding gaf. 

• Aan welke spullen ben jij gehecht, die je niet kwijt zou willen raken? Stel dat je al je 
waardevolle spullen meenam op een zeereis en vervolgens alles één voor één overboord 
moest gooien om te voorkomen dat het schip zou zinken. Wat zou je als laatste overboord 
gooien? In de Bijbelvertelling moesten de mensen aan boord van het schip leren dat alle 
spullen waarvan ze dachten dat die hen konden redden (een sloep, gereedschap, eten) 
overboord moesten en dat ze alleen gered konden worden door te luisteren naar God en 
Zijn boodschap van hoop en redding door Hem. Praat er met elkaar over waarom we zo 
gehecht zijn aan onze spullen en dat we alleen het (eeuwig) leven ontvangen als we het 
geloof ontvangen en Hij het middelpunt van ons leven wordt.



Les 4: Schipbreuk en Paulus met alle opvarenden gered  •  blad 5

Liederen
Themalied
Ps. 107:12
Ps. 46:6
Ps. 91:1
Ps. 116:1

Om met de kinderen te lezen
Hand. 27: 21-25

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
• In deze geschiedenis is het een engel die God als boodschapper naar Paulus zendt. Hoe 

legt u aan kinderen uit wat een engel is?
• Wat vindt u van de bemanning die het advies van Paulus in de wind slaat, ongezien wil 

vluchten met de sloep aan boord van het schip en aan het einde van deze geschiedenis 
ook nog de gevangenen wil doden? Hoe staat dit in contrast tegenover datgene wat 
Paulus zegt in Hand. 29:23. Herkent u het roer in eigen handen te willen nemen?

• Als er kinderen op de club komen die in een gammele boot de oversteek hebben gemaakt 
naar Europa, hoe geeft u dit dan een plek in de Bijbelvertelling rekening houdend met 
waarschijnlijk angstige herinneringen daaraan?

• Lees met elkaar 2 Kor. 11:24-28. Paulus noemt hier onder andere de keren dat hij 
schipbreuk heeft geleden. In welk licht noemt Paulus hier wat hij allemaal heeft 
meegemaakt?

Verwerking +12
De Bijbel erbij
Zoek deze geschiedenis op in de Bijbel in Handelingen 27. Probeer de volgende vragen te 
beantwoorden.
1. Naar welk land ging het schip? Vs. 6
2. Wat werd er op de derde dag overboord gegooid? Vs. 19
3. Noem drie eilanden waar het schip langskwam? Vs. 8, 13 en 16
4. Wat waren ze van plan te doen in de haven van Fenix op het eiland Kreta? Vs. 12 
5. God stuurt Paulus een boodschap over wat er gebeuren zou. Wat zegt Paulus daarover 

tegen de mensen in het schip? Vs. 22 
6. Lees vers 34 en 35. Waarom zei Paulus dat de mensen moesten eten? Wat deed Paulus 

toen hij brood had gepakt?
7. Sommige mensen konden zwemmen, maar niet iedereen. Hoe kwamen de andere 

mensen aan de kant? Vs. 44 

Zeg het maar
1. Weet je nog een voorbeeld uit de Bijbel dat God een engel stuurde?
2. Paulus zegt dat iedereen gered wordt omdat God dat aan hem heeft verteld. Hoe weten 

we dat God altijd doet wat Hij zegt? Geloof je dat ook?
3. De bemanning wil vluchten. Wat vind je daarvan?
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Puzzelen maar:
Puzzel 1:

Vul achter het nummer de goede plaats in uit de plaatsnamen hierboven
Teken in de kaart de reis van Paulus 

(1) SIDON – (2) CYPRUS – (3) MYRA – (4) KRETA –  
(5) SCHONEHAVENS – (6) KLAUDA – (7) MALTA

De reis van Paulus begint in (1) .................................................................................................... . 

Ze varen om (2) ............................................................................................  heen, langs de kust. 

In (3) .................................................................................... stappen ze over op een ander schip. 

Het schip vaart aan de onderkant langs (4) ................................................................................. . 

Bij de kustplaats (5) ...................................................................op het eiland Kreta geeft Paulus  
het advies om daar te blijven. 

Ze luisteren niet en varen toch verder. 

Door de storm en de wind drijft het schip stuurloos rond. 

Na een lange en spannende tocht loopt het schip vast en breekt. 

Paulus en alle anderen komen veilig aan op het eiland (6) ......................................................... . 

God heeft voor hen gezorgd en iedereen gered!
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Werkje: Ik ga op reis en ik neem mee…. 
 Een reddingsboei!   
 Voor kinderen van 4-10 jaar

Verband met de vertelling: Paulus leed schipbreuk en iedereen zwom of dreef op een plank 
naar het eiland. Wij gebruiken een reddingsboei in geval van nood. Deze reddingsboei is een 
prikbord. En hij herinnert je eraan dat je met Jezus aan boord van je levensschip niet zal 
vergaan!

Materialen: 
Per kind:
• Piepschuimkrans
• Rolletje elastisch verband
• Rood washitape  

(wordt ook Masking tape genoemd)
• Stevig koord (wit of rood of blauw)  

(ruim de omtrek van de piepschuimkrans)
• Kopie knipvel met teksten
• (grote) Punaise 
• Schaar
• Schilderstape 

Werkwijze:
1. Plak het begin van het verbandrolletje met  

een stukje schilderstape aan de achterkant van de krans vast.
2. Wikkel de hele krans om met het verband en plak het uiteinde weer vast met een stukje 

tape aan de achterkant.
3. Neem het stevige koord en leg er een knoop in. Leg dit om de krans. 
4. Maak het nu het koord op 4 plaatsen aan de krans met behulp van het rode Washi tape.
5. Knip de teksten uit die je op je prikbord wil en prik ze op. 
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Werkje: Ik ga op reis en ik neem mee…. 
 Een bootje!  
 Voor kinderen van 7-12 jaar

Verband met de vertelling: Paulus reisde per boot. We maken een bootje dat echt kan ‘varen’ 
en niet zinkt!

Materialen:
Per kind:
• Leeg plastic fl esje met dop
• 2 latjes (ongeveer 0,5 bij 2 cm en 20 cm lang)
• 4 elastiekjes
• 2 plastic wegwerp lepels

Per tweetal (evt. drietal):
• Lijmpistool
• Combinatietang

Werkwijze:
Zie de foto-werkbeschrijving op werkblad 2b, 2c en 2d van les 4.

Tip!
Neem een opblaasbadje o.i.d. (en emmer om te vullen) mee, 
zodat de bootjes getest kunnen worden.
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Les 5: DE TWAALFJARIGE JEZUS IN DE TEMPEL
Thema
Als de Heere Jezus twaalf jaar is, gaat hij met Jozef en Maria, zoals gebruikelijk, mee naar de 
tempel in Jeruzalem om daar het Paasfeest te vieren. Als Jozef en Maria naar huis gaan, zijn 
ze Jezus kwijt. Na enkele dagen zoeken vinden ze hem in het midden van de schriftgeleerden 
waar Hij met hen in gesprek is over de Schrift. Na een verwijt van zijn ouders geeft Hij aan 
dat hij bezig moet zijn in de dingen van Zijn Vader. Toch is hij ook zijn ouders gehoorzaam en 
gaat met hen mee.

Vindplaats
Lukas 2:49b: ‘Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?’

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

Aantekeningen bij de tekst
Lukas 2:40 – 52
vs. 40  Werd gesterkt in de geest: om Gods wil te willen en te doen.
 En vervuld met wijsheid: met levenswijsheid, die bestaat in het vrezen van de Heere.
vs. 41  Alle jaar: God gebiedt de mannen driemaal per jaar in Jeruzalem de drie feesten te 
 vieren: het Pascha, het Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest.
vs. 43  En de dagen aldaar voleindigd hadden: de zeven voorgeschreven dagen.
vs. 44  In het gezelschap op de weg: de vele feestgangers uit Galilea, die gezamenlijk de reis 
 ondernemen.
 De magen: familieleden, verwanten.
vs. 46  Ondervragende: Jezus stelt hun vragen over dingen die Hij nog niet weet. Geen 
 strikvragen of iets dergelijks.
vs. 47  Ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden: de Heere Jezus heeft op deze jonge 
 leeftijd al een zeer grote kennis van en inzicht in de Heilige Schrift.
vs. 48  En zij, Hem ziende, werden verslagen: ze begrijpen niet dat Hij hun dit heeft kunnen 
 aandoen. Dit hadden ze niet van Hem verwacht. 
 Kind! Waarom hebt Gij ons zo gedaan?: de Heere Jezus is niet ongehoorzaam aan 
 Zijn ouders, maar meer gehoorzaam aan Zijn hemelse Vader.
 Uw vader: Jozef wordt voor de vader van Jezus gehouden.
vs. 49  Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt?: daar is geen enkele reden voor. U weet heel 
 goed waar u Mij kunt vinden, in het huis van Mijn Vader.
 Wist gij niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?: u weet toch dat Ik daarvoor 
 gekomen ben.
 De dingen van Mijn Vader: alles wat te maken heeft met de dienst van God.
vs. 51  Was hun onderdanig: het staat niet in contrast met het in de eerste plaats onderdanig 
 zijn aan Zijn hemelse Vader. Zijn ouders mogen Hem in het laatste echter niet 
 belemmeren.
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Verband met de geloofsleer en belijdenisgeschriften
Ontwikkeling van Jezus: De Heere Jezus ontwikkelt Zich lichamelijk en geestelijk als elk 
ander kind: het Kindeken wies op. Hij nam toe in wijsheid en in grootte (Luk. 2:40 en 52). 
Hij moet ook alles leren. Maar toch verschilt Hij van alle kinderen, bij wie het boze hart al 
spoedig openbaar komt. De Heere Jezus wordt van Kind af door de Heilige Geest geleerd en 
geleid in heel Zijn denken, doen en laten. Bij Hem komt het goede hart voortdurend openbaar. 
Zijn kinderleven is geheel gewijd aan Zijn hemelse Vader, Die Hij liefheeft en gehoorzaamt 
met Zijn hele hart. God geeft Hem een goed verstand en grote wijsheid: en werd gesterkt 
in de geest en vervuld met wijsheid (Luk. 2:40). Hij verstaat Gods Woord zoals de Heere het 
bedoelt. Ook als Kind gebruikt Hij op kinderlijke wijze de gaven die de Heere Hem schenkt, 
tot eer van God. Zijn kinderlichaam is geheel en al een tempel van de Heilige Geest. Hij 
verheerlijkt God de Vader in Zijn lichaam en geest. Ook als Kind en Jongen zondigt Hij niet: 
de genade van God was over Hem (Luk. 2:40). Bij het opgroeien komen steeds meer al Zijn 
goede eigenschappen naar voren: Jezus nam toe (…) in genade bij God en de mensen  
(Spr. 3:4 en Luk. 2:52). God en de mensen houden van Hem. Hij is een goed Mens.

Godheid en mensheid van Jezus: De Zoon van God neemt de menselijke natuur aan. Vanaf 
de ontvangenis van de Heilige Geest in de moederschoot van Maria zijn de Goddelijke en 
de menselijke natuur van de Heere Jezus onafscheidelijk verenigd. Tot aan Zijn openbare 
optreden blijft de Godheid van de Heere Jezus meer verborgen. Gelijk Zij in Hem was, toen Hij 
een klein Kind was, hoewel Zij Zich voor een tijd zo niet openbaarde (NGB art. 19).

Het onderwijs van Jezus: Waarom blijft de Heere Jezus zonder het te zeggen in Jeruzalem 
achter? Jozef en Maria moeten leren dat de Heere Jezus niet in de eerste plaats hun Kind 
is, maar dat Hij de Zoon van God de Vader is, gekomen om Zijn wil te doen en Zijn werk 
te volbrengen (Joh. 2:3 en 4). De Heere Jezus is Zich op deze leeftijd al bewust van Zijn 
levenstaak: het volledig bezig zijn in de dingen van Zijn Vader. Hij onderzoekt de Schriften, die 
van Hem getuigen (Joh. 5:39 en 46).
Dit is de eerste keer dat de Heere Jezus zelf, als Jongen van twaalf jaar in het huis van Zijn 
Vader komt, in Zijn eigen huis. De hele tempel staat er alleen om Zijnentwil. Alles is alleen 
op Hem van toepassing. Het geslachte Paaslam wijst Hem op Zijn komende sterven: ons 
Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus (1 Kor. 5:7). De Heere Jezus maakt van deze 
gelegenheid al gebruik om het nodige (bij) te leren. Zijn ouders begrijpen niet dat dit hoort bij 
de voorbereiding op Zijn ambt. 

Betekenis van het Pascha: Het Pascha is een eeuwigdurende inzetting. Dat wil zeggen tot 
Christus’ komst, Die de vervulling en het einde van de wet is. In het offer van Christus wordt 
het Pascha  vervuld. Daarna wordt het niet meer gevierd. Het Heilig Avondmaal is onder 
het Nieuwe Verbond in de plaats gekomen van het Pascha. Het wezen van het verbond is 
hetzelfde gebleven, de vorm is veranderd. Het Pascha heeft overeenkomst met het Heilig 
Avondmaal, omdat Christus dezelfde beloften daarin verzegelt en ons leert dat God op geen 
andere wijze ons genadig is dan door het bloed der verzoening. 

Wet: De Heere Jezus is onderdanig aan Zijn ouders. Zo heeft de Heere het geboden (zie HC 
vr. 104 over het 5e gebod). De Heere Jezus heeft geduld met de gebreken van Zijn ouders. Hij 
verdraagt het bestraffend verwijt van Zijn moeder en het onbegrip van Zijn ouders. 

Informatie
Psalmgezang: Onderweg zingen de feestgangers de liederen Hammaäloth, van het opgaan 
naar Jeruzalem, Ps. 120 – 134. Tijdens het Pascha worden de Hallelliederen, de lofpsalmen, 
Ps. 113 – 118 gezongen.
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Godsdienstonderwijs: De Schriftgeleerden geven in de bijgebouwen van de tempel en 
plaatselijk in de synagogen gratis onderwijs in de Heilige Schrift aan een ieder die dit 
begeert. Zij geven hun onderwijs dialogisch, dat is in vraag-en-antwoordvorm. Zo kunnen 
de leraren de kennis van hun leerlingen testen en de leerlingen de hun ontbrekende kennis 
opdoen. Voor elke godsdienstige vraag kan men bij hen terecht. 
Afstand: De afstand van Nazareth naar Jeruzalem via het Overjordaanse is ongeveer 180 
km. Een dagreize is ongeveer 40 kilometer. Ze zullen er dus ongeveer vijf dagen over gedaan 
hebben.

Vertelsuggesties
Thema:
De Heere Jezus reist met zijn ouders naar Jeruzalem. Het doel is om in Jeruzalem het 
Pascha te vieren in de tempel. Een godsdienstig doel. Het is goed om stil te staan bij het doel 
van de reizen die we maken. Ook kinderen gaan wel eens op reis. Ik ga op reis en ik neem 
mee… Gaat God ook mee op onze reis? 
Als we het thema reizen uitbreiden en we denken aan onze levensreis en aan die van de 
kinderen, dan wordt bovenstaande vraag van grote waarde.

Vertelschets:
1. De Heere Jezus groeit voorspoedig op.
2. Hij legt Zich al jong toe op de kennis van Gods Woord.
3. Uit alles blijkt dat Hij een begenadigd Kind is. 
4. Als Hij twaalf is, mag Hij mee naar Jeruzalem om het Pascha te vieren. 
5. Na afloop van het feest blijft Jezus achter in Jeruzalem.
6. Als Zijn ouders Hem kwijt zijn, keren ze terug naar Jeruzalem.
7. Na twee dagen vinden ze Hem in de tempel bij de Schriftgeleerden.
8. De Heere Jezus weerlegt het misplaatste verwijt van Zijn moeder.
9. Hij gaat gewillig met zijn ouders mee en gehoorzaamt hen als te voren.
10. Hij ontwikkelt Zich tot een zeer wijs en aangenaam Man.

Voor 4-8 jarigen:
• Vraag aan de kinderen of ze wel eens op reis gaan. Dat kan een dag zijn, maar ook een 

vakantiereis.
• Wat is belangrijk om mee te nemen op reis? Laat de kinderen hierop reageren. 
• Als er kinderen zijn die iets godsdienstigs noemen (God, Bijbel o.i.d.) haak daar dan op in.
• Vandaag gaan we luisteren naar een verhaal over een Jongen van twaalf jaar die met Zijn 

ouders op reis gaat. Luister goed wat voor Hem het belangrijkste is.

Voor 8-12 jarigen:
• Je gaat een lange reis maken en je mag maar één tas meenemen. Wat zou het 

belangrijkste zijn om mee te nemen?  
• Laat de kinderen met elkaar overleggen wat voor hen het belangrijkste is.
• Wat zouden de kinderen meenemen? 
• Komen ze ook met de Bijbel of iets anders op godsdienstig gebied?
• Vandaag gaan we luisteren naar een verhaal over een Jongen van twaalf jaar die met Zijn 

ouders op reis gaat. Luister goed wat voor Hem het belangrijkste is.
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Voor +12 jarigen:
• Stel dat jij zelf mocht bedenken waar je heen zou willen reizen. Waar zou je dan naar toe 

gaan? Wat is voor jou de belangrijkste/mooiste plek?
• Laat de jongeren op elkaar reageren.
• Voor de Heere Jezus is de tempel in Jeruzalem de belangrijkste en mooiste plaats om te 

zijn. Weet jij waarom? Laat ook nu de jongeren op elkaar reageren .
• We gaan vandaag stilstaan bij de reis die de Heere Jezus maakte toen Hij twaalf jaar 

was. Luister goed om er achter te komen waarom de tempel in Jeruzalem voor Hem zo 
bijzonder was.

Om met de kinderen te lezen
Luk. 2:40 – 52  De twaalfjarige Jezus in de tempel

Liederen
Themalied
Bekende verzen uit de volgende psalmen:
Ps. 113 – 118
Ps. 120 - 134

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
• Het thema is ‘Ik ga op reis en ik neem mee…’ Hoe kunt u deze vertelling aan laten sluiten 

bij dit thema en de belevingswereld van de kinderen?
• Een bijkomend thema is gehoorzaamheid. Hoe kunt u dit een plek geven in uw vertelling?
• Bespreek met elkaar hoe het voor de Heere Jezus Zelf geweest moet zijn om met Zijn 

(zondige) leeftijdsgenoten om te gaan. Hoe moet het voor Hem geweest zijn om in deze 
wereld vol zonden de wil van Zijn Vader te doen?

• Lees artikel 19 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis met elkaar. Bespreek met elkaar de 
verhouding tussen de menselijke en de Goddelijke natuur van de Heere Jezus. Hoe komt 
dat in deze vertelling naar voren?

• Herkent u iets van ‘Uw wil geschiede’ in uw eigen leven?

Verwerking +12
De Bijbel er bij:
Zoek Lukas 2:40 – 52 eens op. Lees dit met elkaar door. 
1. Waarom bleef de Heere Jezus in Jeruzalem? (vers 43)
2. Waarom is iedereen verbaasd over de antwoorden die de Heere Jezus gaf? (vers 47)
3. Jozef en Maria zijn verslagen als ze Jezus na drie dagen gevonden hebben. Ze hebben 

Hem met angst gezocht. Was het nodig dat Jozef en Maria zo bang waren? (vers 48)
4. Lees de reactie van de Heere Jezus. (vers 49) Is dit niet brutaal om zo te praten?
5. In vers 50 staat dat Jozef en Maria de Heere Jezus niet begrijpen. Hoe komt dat?
6. Waaruit blijkt dat de Heere Jezus Zijn ouders gehoorzaam is? (vers 51) 

Zeg het maar:
• De Heere Jezus is blij dat Hij mee mag naar de tempel in Jeruzalem. Hij gaat naar het 

huis van Zijn Vader. Snap jij het als mensen op zondag graag naar de kerk gaan?
• De Heere Jezus is erg leergierig. Jozef en Maria vinden Hem in het midden van de 

leraren. Hij luistert naar hen en ondervraagt hen. Wat kun jij hier van leren. 
• Nadat Jozef en Maria de Heere Jezus gevonden hebben gaat hij gehoorzaam met 

hen mee naar Nazareth waar ze wonen. Er staat bij ‘en was hun onderdanig’. Welke 
rol hebben jouw ouders in je leven? Wat kun jij leren van de Heere Jezus over 
gehoorzaamheid?
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Puzzelen maar:

Puzzel 1:
In Lukas 2 vers 40 tot en met 52 vind je alle woorden die je moet invullen. Ze staan in de 
goede volgorde. Schrijf de woorden in figuur A. Als je dat gedaan hebt, schrijf je de lichtgrijze 
letters in de hokjes van figuur B. Hoe doe je dat? Een van de letters van het woord, dat je bij 1 
invulde, staat in figuur A in een grijs hokje. Die letter zet je in figuur B in het hokje met een 1. 
Zo ga je verder: de letter in het grijze hokje bij 2 vul je in figuur B in hokje 2 in. Wat lees je als 
je alle letters hebt ingevuld?

1. En … met wijsheid; en de genade Gods was over Hem
2. Naar Jeruzalem op het … van pascha
3. En zij naar … op gegaan waren, naar de gewoonte
4. En … en Zijn moeder wisten het niet
5. Gingen zij een …, en zochten Hem onder de magen
6. Keerden zij weder naar Jeruzalem, Hem …
7. Na … dagen, dat ze Hem vonden in den tempel
8. Ontzetten zich over Zijn … en antwoorden
9. Kind, … hebt Gij ons zo gedaan?
10. Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de … Mijns Vaders?
11. En zij verstonden het woord niet dat Hij tot hen …
12. En kwam te Nazareth en was hun …
13. Jezus nam toe in wijsheid en in … en in genade

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
figuur A 
 

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

figuur B
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Puzzel 2: Twaalf!

De Heere Jezus was twaalf jaar oud, toen Hij voor het eerst mee mocht naar Jeruzalem, op 
het feest van pascha.
We lezen in de Bijbel veel vaker over twaalf. Lees maar mee en zoek de juiste woorden en 
teksten bij elkaar. Dat doe je in Figuur A.
In de eerste kolom staat de tekst, waarin twaalf te vinden is. Zoek die tekst op in de Bijbel, in 
de Bijbelboeken Lukas en Openbaring.
In de tweede kolom zet je wát er twaalf is, bijvoorbeeld: twaalf jaren. Welk woord erbij hoort, 
lees je in de tekst.
Dat woord zoek je op in de derde kolom. Streep door welk woord je al gebruikt hebt. 
Achter het woord staan letters. Zet die letter in de vierde kolom. 

Ben je klaar? Lees dan de letters van boven naar beneden. Wat staat er? 
 
........................................................................................................................................................

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

Kolom 1: Tekst Wat? Zoek de woorden Schrijf de letters

Lukas 2 vers 42 apostelen - dena

Lukas 8 vers 42 apostelen des Lams - tfee

Lukas 9 vers 1 discipelen - ers

Lukas 9 vers 17 engelen - eruz

Lukas 22 vers 14 fundamenten - ophe

Lukas 22 vers 30 geslachten der kinderen 
Israëls - alem

Openbaring 12 vers 1 geslachten Israëls - llej

Openbaring 21 vers 12 jaren - enzij

Openbaring 21 vers 12 jaren - noud

Openbaring 21 vers 12 korven - reis

Openbaring 21 vers 14 parelen - npas

Openbaring 21 vers 14 poorten - aarj

Openbaring 21 vers 21 poorten - stva

Openbaring 21 vers 21 sterren - aarn

Openbaring 22 vers 2 vruchten - cha

figuur A 
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Oplossingen 
Puzzel 1:  

Uit Lukas 2 vers 40-52
1. vervuld - vers 40 8. verstand - vers 47
2. feest - vers 41 9. waarom - vers 48
3. Jeruzalem - vers 42 10. dingen - vers 49
4. Jozef - vers 43 11. sprak - vers 50
5. dagreis - vers 44 12. onderdanig - vers 51
6. zoekende - vers 45 13. grootte - vers 52
7. drie - vers 46

Uitkomst:  
In tabel B – twaalf jaar oud 

Puzzel 2:

Uit Lukas 15 vers 1-7
1. jaren 7. sterren
2. jaren 8. poorten
3. discipelen 9. engelen
4. korven 10. fundamenten
5. apostelen 11. parelen
6. geslachten 12. vruchten

Uitkomst op de letters van boven naar beneden:
En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha – Lukas 2 vers 41
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Werkje: Ik ga op reis en ik neem mee…. 
 Mijn SOS bandje!   
 Voor kinderen van 4-10 jaar

Verband met de vertelling: Jozef en Maria raakten Jezus kwijt. Misschien zijn papa en mama 
ook wel eens bang dat ze je kwijt raken. Bijvoorbeeld op vakantie, in een drukke stad, in de 
dierentuin of op het strand. Met een SOS bandje kun je snel weer geholpen worden om je 
ouders te vinden. Gelukkig verliest God ons nooit uit het oog! 

NB: registreer goed de namen en de telefoonnummers van de kinderen bij binnenkomst. (Als 
de ouders weten waarvoor het –mobiele- nummer gebruikt wordt is het vast geen probleem).

Materialen: 
Per kind:
• 30 cm dunne Zpaggeti (Jersey draad waarmee o.a. gehaakt kan worden.  

Verkrijgbaar bij de hobbyzaak of via internet.)
• Kralen die op de draad geregen kunnen worden (bedels zijn ook leuk) 
• Evt. stickertjes 

Per groep:
• Laminator met lamineerfolie
• Strookjes stevig papier van 0,7 cm bij 5 cm met stift 
• Gaatjestang (of perforator)
• Schaar 

Werkwijze:
1. Schrijf de telefoonnummers van de kinderen op de 

strookjes en de namen aan de achterkant.
2. Leg ze aan de binnenkant van het lamineervel. Evt. 

kan elk kind een klein stickertje bij het nummer 
plakken, dan is het snel te herkennen. Zodra het vel 
vol is kan het worden gelamineerd.

3. Knip alle gelamineerde nummers uit, zorg voor 1,5-2 
cm aan weerskanten. (Heb je een erg grote groep? 
Lamineer dan van te voren de kaartjes en maak er 
gaatjes in. Schrijf de namen van de kinderen er met 
een dunne watervaste stift op.)

4. Maak met de gaatjestang een gaatje aan elke kant.
5. De kinderen kunnen alvast een sliertje Zpaggeti 

uitkiezen en kralen rijgen. Rijg daarna het kaartje 
met het telefoonnummer eraan en knoop de 
uiteinden vast.

6. Het SOS bandje kan nu een paar keer losjes om de  
pols worden gewikkeld.



Les 5: De twaalfjarige Jezus in de tempel •  werkblad 1b - voorbeeld

Voorbeeld: Mijn SOS bandje!
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Werkje: Ik ga op reis en ik neem mee…. 
 Mijn adres!   
 Voor kinderen van 7-12 jaar

Verband met de vertelling: Jozef en Maria raakten op terugreis Jezus kwijt. Hij was op het 
juiste adres. Wij raken ook wel eens iets kwijt. Een sleutel bijvoorbeeld. Of misschien op reis 
een tas of een koffer. Met een handige hanger eraan kan je tas weer snel bij jou terug worden 
gebracht.

NB: registreer goed de namen en adressen van de kinderen bij binnenkomst.

Materialen: 
Per kind:
• 1 x 100 cm en 1x 65 cm Zpaggeti (Dikke jersey draad waarmee o.a. gehaakt kan worden. 

Verkrijgbaar bij de hobbyzaak of via internet.) In een kleur of 2 verschillende kleuren. 
NB. het kan ook met paracord (nylon koord). Dit kan aan de uiteinden aan elkaar 
gesmolten worden door het even boven een aansteker te houden.

• Sleutelring
• Adreslabel 

Per groep:
• Laminator met lamineerfolie
• Gaatjes tang
• Schaar 
• Evt. stickertjes / ponsjes
• Schaar 

Werkwijze:
1. Schrijf de adressen van de kinderen op de adreslabels. (Personifieer evt. met stickertje of 

pons er een figuurtje uit.)
2. Leg ze aan de binnenkant van het lamineervel. Zodra het vel vol is kan het worden 

gelamineerd. (Heb je een erg grote groep? Lamineer dan van te voren de kaartjes en 
maak er gaatjes in. Schrijf de namen van de kinderen er met een dunne watervaste  
stift op.)

3. Knip alle gelamineerde adreslabels uit en maak met de gaatjestang er een gaatje in.
4. Volg de beschrijving en knoop met de Zpagetti een stevige sleutelhanger.  

Zie werkblad 2c van les 5.
5. Bevestig het label aan de sleutelhanger en hij is klaar!

Tip!
Bij binnenkomst meteen de adressen op de labels schrijven printen en lamineren scheelt 
veel werk tijdens het maken van de sleutelhanger.



Voorbeeld: Mijn adres!

Les 5: De twaalfjarige Jezus in de tempel •  werkblad 2b - voorbeeld



1. Trek de Zpaggeti-koordjes 
door de ring van de sleutel-
hanger. De korte in het midden.

3. Links er overheen 

4. Uiteinden door de lussen (links onderlangs, 
rechts bovenlangs). En aantrekken!

5. En blijven herhalen: rechts onderdoor, links 
overheen, uiteinden door de lussen en  
aantrekken!

6. Knoop als de sleutel hanger af is, het langste stukje koord om de andere 3 heen en leg een knoop.

2. Rechts onderdoor (onder 
de twee middelste door.)

Les 5: De twaalfjarige Jezus in de tempel •  werkblad 2c - beschrijving



Kleurplaat: De twaalfjarige Jezus in de tempel
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Themalied: Op de reis van je leven

Liederen: Themalied: Op de reis van je leven • blad 1



Liederen: Themalied: Lied voor elke dag • blad 2

Themalied: Lied voor elke dag



Naamkaartjes: Ik ga op reis en neem mee...  • blad 1



Inhoud:
5 lessen over het thema
liederen + bladmuziek
naamkaartjes

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