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Deze bundel bevat materiaal voor de vakantiebijbelweken 2018. Het thema is: Vrienden van het Leven.  Verschillende verhalen uit het leven van Jezus zijn gekozen, waarin dit thema voorkomt.  Een overzicht: 

Vrienden van het Leven: verhalen over Petrus en Johannes.1) Johannes en Petrus volgen Jezus 2) Vrienden van het Leven in de storm
3)  De vrienden van het Leven krijgen een levensles 4)  Twee vrienden en de opgestane Zaligmaker 5)  De kreupele genezen in Jezus’ Naam

Vriendschap is een thema dat voor onze jongeren niet onbekend is. Ze hebben er op school mee te maken. Maar het is ook belangrijk in de omgeving waar ze wonen. Iemand hebben om mee te spelen is al fijn, maar vriendschap gaat dieper en is toch net iets anders. 
In dit thema gaat het over ‘Vrienden van het Leven’ maar ook ‘Vrienden voor het leven’. Jezus zal Zijn ‘vrienden’  nooit in de steek laten. Dat is een blijvende vriendschap.

In de suggesties voor de vertellingen, de verwerkingen en de puzzels staat het dichtbij brengen van het thema voor onze buitenkerkelijke jongeren centraal. Deze bundel wil een handreiking zijn bij de voorbereiding van de vertelling of het gesprek met de jongeren. U kent uw eigen doelgroep en naar eigen inzicht kunt u het aangeboden materiaal gebruiken. 

Van harte wensen we u Gods zegen toe over het vakantiebijbelwerk en de vakantiebijbelweek in 2018! 
‘Zaai Uw zaad in de morgenstond’ - Prediker 11: 6a.

Namens de werkgroep,

N.J. Teerds, voorzitter



KERNTEKST THEMA ‘VRIENDEN VAN HET LEVEN’  
Johannes 15:14: Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebied.

De bedoeling is om gedurende het thema ‘Vrienden van het Leven’ deze tekst aan te bieden 
en te bespreken zodat de kinderen aan het eind van dit thema de tekst ook uit hun hoofd 
kennen én weten wat deze Bijbeltekst betekent. 

Uitleg van de tekst: 
De discipelen zijn Jezus’ vrienden zolang ze zich houden aan Zijn geboden (vgl. Mattheus 
12:50). Jezus noemt Zijn discipelen geen knechten meer. Een knecht is niet op de hoogte van 
wat zijn meester doet. Omdat de discipelen wel weten wat Jezus doet en Hij hun de woorden 
van Zijn Vader heeft doorgegeven, noemt Hij hen Zijn vrienden. Dit gold zeker voor Petrus 
en Johannes die vaak op bijzondere momenten dicht bij de Heere Jezus mochten zijn en Zijn 
woorden mochten horen en Zijn daden konden zien.
 
Matthew Henry zegt bij deze tekst: 
‘Christus heeft Zijne discipelen liefgehad, want Hij heeft hen in een verbond van vriendschap 
met Hem opgenomen (vers 14, 15). “Indien gij u door uwe gehoorzaamheid betoont Mijne 
discipelen te zijn, dan zijt gij Mijne vrienden, en zult als zodanig behandeld worden”. De 
volgelingen van Christus zijn de vrienden van Christus, en het behaagt Hem in Zijn genade 
hen aldus te noemen en als zodanig te beschouwen. Van een vriend nemen wij alle belangen 
ter harte, wij delen in al zijn zorgen, aldus neemt Christus de gelovigen tot Zijne vrienden. 
Hij bezoekt hen, en spreekt met hen als Zijn vrienden, draagt hen, en ziet het beste in 
hen. In hun benauwdheden is Hij benauwd, in hun voorspoed heeft Hij een welbehagen. 
Hij pleit voor hen in den hemel en behartigt dáár al hun belangen. Hoewel zij zich dikwijls 
onvriendschappelijk betonen, is Hij toch een Vriend, die ten allen tijde liefheeft.’

Uitleg voor kinderen: 
Wie zijn jouw vrienden? Waarom ben je met hen bevriend? 
Deze week luisteren we naar een aantal verhalen over Petrus en Johannes. Zij waren 
vrienden van de Heere Jezus. Jij bent misschien met iemand bevriend omdat jullie dezelfde 
hobby’s hebben of omdat je al jaren bij elkaar in de straat woont. Maar de vriendschap 
tussen Jezus en Petrus en Johannes is wel een hele bijzondere vriendschap. Want Jezus 
is de Zoon van God, die vanuit de hemel naar de aarde is gekomen en Petrus en Johannes 
zijn maar eenvoudige vissers. Waarom zijn het dan toch vrienden geworden? Jezus zegt het 
Zelf: ‘Jullie zijn Mijn vrienden, als jullie doen wat Ik van jullie vraag.’ In de vertellingen zal je 
horen dat Petrus en Johannes inderdaad steeds luisterden naar Jezus en Hem ook in alles 
vertrouwden. Kun jij ook een vriend van Jezus worden? Ja, als je doet, wat Hij van je vraagt. 
En wat vraagt Hij dan? Hij vraagt geloof in Hem. Hij wil dat je Hem in alles vertrouwt. Dat je je 
leven in Zijn handen legt. Hij vraagt een biddend leven. En weet je wat zo bijzonder is? Jezus 
wil Zélf geven wat Hij van je vraagt. 

Link naar de vertellingen: 
Verhaal 1: Johannes en Petrus volgen Jezus
Petrus en Johannes waren druk bezig met hun beroep, toen Jezus in hun leven kwam. Hij 
sprak de woorden: ‘Volg Mij na’ en deed dat met zoveel liefde, dat Petrus en Johannes hun 
netten wel achter moesten laten en Jezus’ volgden. Ze luisteren dus naar wat de Heere Jezus 
hen gebiedt en daarom worden ze Zijn vrienden genoemd. 



Verhaal 2: Vrienden van het Leven in de storm 
Petrus en Johannes denken dat Jezus’ geen goede Vriend is, omdat Hij slaapt, terwijl zij 
in nood zijn. ‘Bekommert het U niet dat wij vergaan?’ Jezus laat hun zien dat je ook juist 
in moeilijke omstandigheden op Hem moet én kunt vertrouwen! Dat is dus juist een échte 
Vriend!

Verhaal 3: De vrienden van het Leven krijgen een levensles. 
De Heere Jezus wil in deze geschiedenis de vrienden van het Leven een les leren. Hij heeft 
hun d.m.v. de voetwassing een voorbeeld gegeven. Als je een échte vriend wil zijn, dan moet 
je elkaar dienen. Dan maak je geen ruzie wie de meeste is, maar dan heb je alles voor elkaar 
over. Zelfs een vuil klusje. 

Verhaal 4: Twee vrienden en de opgestane Zaligmaker
De vrienden van het Leven zijn in dit verhaal in de war. Maar Jezus lost het op. Door Zijn 
verschijning aan hen, weten ze het weer: ‘Gij zijt Mijn vrienden, zo Gij doet wat Ik u gebied.’ 
En wat gebiedt Jezus dan? Ze worden erop uitgestuurd om het Evangelie te verkondigen. 

Verhaal 5: De kreupele genezen in Jezus’ Naam 
Petrus en Johannes gaan, ook na Jezus’ hemelvaart, door met wat Jezus hun heeft geboden: 
vertellen wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan voor zondaren. Hun boodschap wordt 
onderstreept door de wonderen die ze in Jezus’ Naam doen. 

Suggesties om de tekst aan te leren: 
Een lied: 
 

Een vlaggenlijn: 
Zet op elk vlaggetje een afzonderlijk woord van deze tekst. Maak met een perforator gaatjes 
in het vlaggetje en bevestig het vlaggetje aan een touw. Lees de tekst een aantal keer samen 
door en laat een kind een vlaggetje van de lijn trekken. Doe dit een aantal keer totdat de 
vlaggenlijn leeg is. Laat dan de kinderen met een vlaggetje naar voren komen en zet ze in 
de verkeerde volgorde voor de groep. Laat één of meerdere kinderen de tekst in de goede 
volgorde zetten door de kinderen met een vlaggetje op de juiste plek te schuiven. 

Een voorwerp: 
Gebruik onderstaand gesprekje als een opstap voor het aanleren van de tekst. Neem een ring 
of kettinkje mee. Wanneer geef je dit aan elkaar? Als je goede vrienden bent, kun je elkaar 
iets geven om te laten merken dat je om elkaar geeft. Wat gaf Jezus aan Zijn vrienden? Dat 
was echt iets heel bijzonders. Hij gaf Zijn eigen leven. Daarmee nam Hij de zonden van Petrus 
en Johannes over en betaalde Hij hun straf en kregen zij het leven tot in eeuwigheid. 
Maak eventueel een grote ketting met bedels waarop de woorden van de tekst geschreven 
staan.
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Les 1: JOHANNES EN PETRUS VOLGEN JEZUS  
Thema
Johannes de Doper zegt: ‘Zie, het Lam Gods’. Johannes en Andreas geven gehoor aan die 
oproep en volgen Jezus. Ook Petrus, de broer van Andreas, wordt naar Jezus geleid nadat 
ook hij gelooft dat ze de beloofde Messias gevonden hebben. Als de Heere Jezus hen later 
roept als ze aan het werk zijn als vissers bij het Meer van Galilea, volgen ze Hem en worden 
Zijn discipelen. Ze worden vrienden van het Leven. 

Vindplaats
Joh. 1:35-43 en Matth. 4:18-22

Kerntekst
Joh. 1:42b Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus.

Aantekeningen bij de tekst
Johannes 1:35-43
vs. 35: des anderen daags: de volgende dag.
 stond Johannes: op zijn vaste plaats in Bethabara te prediken en te dopen.
 En twee uit zijn discipelen: mannen die zich hebben aangesloten bij Johannes en 
 godsdienstonderwijs van hem ontvangen. 
 Zie het Lam Gods: Johannes roept zijn discipelen en toehoorders op in Jezus te 
 geloven als de Zaligmaker van de wereld. Hij wil ermee zeggen dat zij niet hem, maar 
 Jezus moeten volgen. 
vs. 37: zij volgden Jezus: zij gaan achter Jezus aan om Hem te leren kennen. 
vs. 39: Wat zoekt gij?: wat wilt u van Mij?
 Rabbi: meester; de aanspreektitel van een Schriftgeleerde.
 Waar woont Gij?: waar logeert U? De Heere Jezus en ook deze twee mannen zijn uit 
 hun woonplaats in Galilea naar Judea gekomen en hebben daar onderdak gevonden. 
 Deze twee mannen willen eens rustig met Jezus spreken.
vs. 40: bleven die dag bij Hem: tot in de namiddag.
 het was omtrent de tiende ure: ongeveer 16.00 uur. De dag waarop zij Jezus voor het 
 eerst ontmoeten is zo onvergetelijk, dat zij zich het uur van vertrek nog kunnen 
 herinneren.
vs. 41: een van de twee: de andere discipel van Johannes is waarschijnlijk Johannes, de 
 schrijver van dit evangelie. 
vs. 42: Wij hebben gevonden de Messías: door middel van het gesprek dat zij die middag met 
 Jezus gevoerd hebben, zijn zij tot de vaste geloofsovertuiging gekomen dat Jezus de 
 door God beloofde Messias is.
vs. 43: hij leidde hem tot Jezus: hij brengt hem in contact met de Heere Jezus. 
 Gij zijt Simon: de Heere Jezus laat Simon blijken dat Hij hem door en door kent. 
 Voortdurend laat Jezus Zijn Goddelijke alwetendheid zien.
 gij zult genaamd worden Céfas: gewoonlijk krijgen in de Bijbel de mensen een 
 naamsverandering naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis, maar Simon zal 
 zijn nieuwe naam pas in de toekomst eer aandoen. De Heere Jezus voorzegt met deze 
 naamsverandering dat hij van de ongestadige Simon een standvastig man zal maken.

Matth. 4:18-22
vs. 18: zag twee broeders: die, als discipelen van Johannes de Doper, al eerder persoonlijk 
 met Jezus in Judea kennisgemaakt hebben.
 het net: een werpnet.
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vs. 19: Volgt Mij na: vergezel Mij. De rabbi’s waren niet gewoon hun eigen leerlingen 
 te roepen en trokken ook het land niet door om het volk te onderwijzen. Als iemand 
 bij een Schriftgeleerde in de leer wilde, koos hij zijn eigen leermeester uit. Jezus 
 kiest Zijn discipelen Zelf uit. Hij zoekt hen op en vraagt hen met Hem mee te trekken.
 Ik zal u vissers der mensen maken: de prediking van het evangelie is als een 
 net, waarin de mensen uit de zondige wereld worden getrokken en ingezameld voor 
 het Koninkrijk van God.

Verband met de geloofsleer en belijdenisgeschriften
Het geloof in de Messias: We moeten de eerste kennismaking van deze mannen met de 
Heere Jezus niet zo opvatten alsof zij nu pas tot geloof komen. De eerste discipelen van de 
Heere Jezus zijn gelovige mannen. Als discipelen van Johannes de Doper geloven zij al in 
de beloften van God aangaande de aankomende Messias en dienen zij God. Zij kennen de 
Schriften die van de Messias getuigen en geloven op grond van de Heilige Schrift dat Jezus de 
beloofde Messias is, dat God in Hem al Zijn beloften vervult. 
Waarom is Hij Christus, dat is een 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 van God van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft; en tot 
onze enige Hogepriester, Die ons met de enige offerande van Zijn lichaam verlost heeft en 
voor ons met Zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader; en tot onze eeuwige Koning, 
Die ons met Zijn Woord en Geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en 
behoudt. (HC, vraag 31)

Getuigen: Dit Bijbelgedeelte laat ons goed de vrucht van het geloof in Jezus zien: vanuit de 
liefde van God, je naaste liefhebben en winnen voor Jezus. Degenen die Jezus leren kennen 
als hun Zaligmaker, houden dat niet voor zichzelf, maar willen ook anderen deelgenoot 
maken van het heil. Er komt een door God gegeven verlangen om te getuigen van Christus, 
als de gelegenheid zich daartoe voordoet. Wij moeten niet allereerst spreken over de kerk 
van Christus en alles wat zich daar kan voordoen, maar rechtstreeks met Christus Zelf. Hem 
moeten zij kennen. Wij kunnen de mensen niet meer persoonlijk met de Heere Jezus in 
contact brengen, zoals hier het geval is, maar hun wel over Jezus vertellen als Degene Die ze 
nodig hebben. God werkt het geloof in Christus door het christelijk getuigenis.

Het volgen van Jezus: Veel mensen hebben de Heere Jezus tijdens Zijn omwandeling in Israël 
voor kortere of langere tijd gevolgd. We lezen voortdurend van een grote groep mensen die 
Hem omringt. Maar er is wel verschil tussen de twaalf discipelen van Jezus en Zijn andere 
volgelingen. De Heere Jezus verkiest de discipelen persoonlijk. Aan deze twaalf mannen 
geeft Hij nader onderwijs: Hij verklaarde alles Zijn discipelen in het bijzonder (Mark. 4:34). 
Hij heeft hen speciaal uitverkoren om oog- en oorgetuigen te zijn van Hem, om Zijn Naam 
bekend te maken in de gehele wereld en Zijn Woord te beschrijven.

Vertelsuggesties
In deze Bijbelvertelling staat het getuigenis en het volgen van de Heere Jezus centraal. 
Johannes de Doper wijst Hem aan als de Zoon van God en ‘het Lam Gods, Dat de zonde der 
wereld wegneemt’. Eerst zijn het Johannes en Andreas die aan die oproep gehoor geven en 
Jezus willen leren kennen. Andreas kan er niet over zwijgen en vertelt over de ontmoeting 
tegen zijn broer Petrus zodat ook hij de Heere Jezus zal volgen: ‘Wij hebben gevonden den 
Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus!’. Als de Heere Jezus hen later aan het 
werk ziet als vissers, geven ze gehoor aan de oproep ‘volg Mij na’ en maakt Hij hen Zijn 
discipelen.  
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Vertelschets:
1. Over Jezus gehoord: 
 Johannes staat zoals gewoonlijk te prediken en te dopen. 
 Als hij Jezus ziet, wijst hij Hem weer aan als het Lam van God.
2. Bij Jezus gekomen: 
 Twee van zijn discipelen horen het en lopen Jezus achterna. 
 Jezus nodigt hen, als zij dat vragen, bij Zich uit om Hem te leren kennen. 
3. Van Jezus overtuigd: 
 Andreas en Johannes raken overtuigd dat Jezus de Messias is.
4. Over Jezus verteld:  
 Andreas brengt zijn broer Simon in contact met Jezus. 
 Jezus laat merken te weten wie Simon is en verandert zijn naam in Cefas.
5. Door Jezus geroepen: 
 Ze worden Zijn discipel en verlaten hun werk als vissers als Hij hen roept om Hem te  
 volgen en zegt hen ‘vissers der mensen’ te maken. Zo worden ze vrienden van het Leven. 

Voor 4-8 jarigen:
• ‘O, jij bent zeker Sem’, zegt jullie nieuwe buurvrouw. Hoe weet u dat? ‘Nou, je moeder zei 

dat ze een zoon Sem heeft van 7 jaar, dus ik dacht dat zul jij wel zijn’. Nu snap je hoe ze 
weet dat jij Sem heet. Dat heeft je moeder verteld. Heb je weleens gehoord van de Heere 
Jezus? Hij zei toen iemand naar Hem toekwam: ‘U bent Simon, de zoon van Jona’. Maar…
niemand had Hem dat verteld en toch wist Hij het! Hoe kan dat? Wie is die Jezus? Luister 
maar goed.

• In de Bijbelgedeelten van deze les komen veel namen voor die wijzen op de Heere Jezus: 
het Lam Gods, Rabbi (Meester), Messias, Christus en Jezus. Maak een keuze in de 
woorden die u in de vertelling gebruikt om verwarring bij kinderen te voorkomen omdat 
ze onbekend zijn met de vele namen van de Heere Jezus en hun betekenis.

Voor 8-12 jarigen:
• Suggestie om de vertelling in te leiden:  

Je vader riep, maar je was zo verdiept in een spannend boek/filmpje dat je het niet 
hoorde. Je vader riep je naam heel duidelijk, maar het leek wel of je doof was. Of deed 
je maar net alsof je het niet hoorde? In deze Bijbelvertelling gaat het ook over Iemand 
Die roept. De Heere Jezus roept een paar mannen, die druk bezig zijn met hun werk als 
vissers: ‘Volg Mij’. Wat denk je, zouden ze het gehoord hebben? En zouden ze volgen…of 
niet? Luister maar.

• Suggestie voor het uitleggen van het thema ‘volgen’: 
Maak een vergelijking met de politie die een automobilist staande houdt. De politieauto 
gaat ervoor rijden en in het rood verschijnt ‘volgen’. Als automobilist kun je dan niet 
denken: heb ik wel zin om te volgen of niet. Nee, je moet volgen. Zo is het ook als de 
Heere Jezus ons vraagt: Volg Mij. De enige goede keuze is om Hem dan te gehoorzamen, 
alle andere keuzes zijn verkeerd. Leg ook uit dat wij zelf die goede keuze niet kunnen 
maken, maar Hij ons daarin wil helpen en we Hem moeten vragen om gehoorzaam te 
volgen. Net als Johannes en Petrus toen Jezus hen riep.

Voor +12 jarigen:
• In dit Bijbelgedeelte staat het volgen van de Heere Jezus centraal. Leg in uw inleiding een 

verband met het ‘volgen’ op sociale media. 
• Op Facebook en YouTube is het belangrijk om veel ‘volgers’ te hebben. Vraag wie ze 

volgen en wat ze volgen. Waarom vinden ze het belangrijk om veel volgers te hebben 
op hun YouTube-kanaal of hun vlogs? Gebruik dit als een brug naar het thema van dit 
Bijbelgedeelte.
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• Waar praat je over met je vrienden/vriendinnen? Met een vriend(in) praat je over dingen 
die jullie allebei leuk vinden, de dingen die jullie bezighouden en waar jullie over 
nadenken. Johannes en Petrus waren vrienden. Ze waren allebei visser van beroep en 
daar hebben ze vast vaak over gesproken. Maar ze deelden allebei nog iets wat veel 
belangrijker is. Allebei waren ze op zoek naar de beloofde Messias en geloofden in Hem 
als de Zoon van God. Ook zijn ze allebei de Heere Jezus gevolgd toen Hij hen riep terwijl 
ze aan het vissen waren.

Om met de kinderen te lezen
Matth. 4:18-22.

Liederen
Themalied
Ps. 25:2
Ps. 48:6
Ps. 81:12
Morgenzang: 5

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
• Het Bijbelboek Johannes begint in hoofdstuk 1 met de prediking van Johannes de Doper. 

- Hoe ziet hij zichzelf? Lees vers 20-23 
-  Wat is de kern van zijn prediking?

• Veel woorden die in deze geschiedenis voorkomen, vragen om uitleg voor kinderen die 
niet bekend zijn met de Bijbel. Hoe zou u de volgende naam en begrippen uitleggen? 
- Johannes de Doper  
- Messias 
- Discipel

•  In de Bijbelgedeelten over het volgen van Jezus door Johannes en Petrus gaat de roeping 
vooraf. Noem enkele voorbeelden uit de Bijbel waarbij het roepen en volgen beschreven 
staan. Roept God nog? Hoe merkt u dat?

Verwerking +12
De Bijbel erbij:
Zoek Johannes 1 op in de Bijbel en probeer de volgende vragen te beantwoorden.
1. Lees vers 39 en 40. Wat vragen Andreas en Johannes aan de Heere Jezus? En wat is Zijn 

antwoord?  
2. Lees vers 42. Andreas gaat naar zijn broer Petrus om te vertellen dat ze Iemand 

gevonden hebben. Wie hebben ze gevonden?
3. Lees vers 43 en vul maar in: Simon is de zoon van …Jezus zegt dat Simon … genoemd zal 

worden. 

Zeg het maar:
1. In Johannes 1:39 staat dat Johannes en Andreas Rabbi zeggen tegen de Heere Jezus. 

Dat betekent Meester. Ze willen graag van Hem leren en meer over Hem weten. Wil jij 
dat ook? Wat zou je over God en over de Heere Jezus willen leren? Geeft Hij nog steeds 
onderwijs? 

2. Petrus en Johannes waren visser van beroep. Toen Jezus tegen Petrus en Johannes 
zei ‘volg Mij’ terwijl ze aan het vissen waren, zijn ze op datzelfde moment met Hem 
meegegaan. Zou jij dat ook doen? Waarom wel of niet? Hoe zou het komen dat ze Hem 
gelijk zijn gevolgd? Zou jij Jezus ook willen volgen?

3. De Heere Jezus zegt dat Hij Petrus en Johannes ‘vissers van mensen’ zal maken. Wat 
denk je dat Hij daarmee bedoelt?
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Puzzelen maar: 

Puzzel 1
Je ziet hier allemaal vragen. De eerste negen antwoorden kun je vinden in Johannes 1 vers 
35 tot en met 43. Begin bij vers 35 en zo ga je door tot en met 43.
Daarna zoek je de antwoorden op uit Matthéüs 4 vers 18 tot en met 22. 

Alle antwoorden kun je vinden in figuur A. Heb je een antwoord gevonden? Streep die dan 
door!

1 Wie stond er des anderen daags?
2 Welk dier wordt in vers 36 genoemd?
3 Hoeveel discipelen hoorden hem spreken?
4 Wie keerde Zich om?
5 Wat betekent Rabbi?
6 Omtrent welke ure was het?
7 Hoe is de eerste naam van Andréas’ broer?
8 Wie hebben ze gevonden? De …
9 Van wie was Simon een zoon? 

Vragen uit Matthéüs 4 vers 18 tot en met 22
1 Waar wierpen Simon en Andréas het net?
2 Wat zullen zij worden? Vissers der …
3 Wat verlieten zij terstond?
4 Hoe heet de vader van Jakobus?
5 Wie volgden ze na?

figuur A

hem Jezus Johannes Jona
lam Meester mensen Messias
netten Simon tiende twee
Christus Zebedéüs zee Rabbi

Er blijven twee woorden over. Welke zijn dat? 

.........................................................................................................
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Puzzel 2: Een woordzoeker:

Streep de 14 gevonden antwoorden door in de woordzoeker. Dus niet de twee extra woorden!
De woorden vind je van links naar rechts en van rechts naar links; van boven naar onder en 
van onder naar boven.
Er blijven 26 letters over. Lees die van links naar rechts. Het is een stukje tekst uit Johannes 
1 vers 41-43. 

t w e e j o n a w ij
h e s u e d e b e z
b m a l z b e n e e
n g i e u v o e d e
n n s d s e n t n d
o e s m e e s t e r
m m e h n m e e i s
i s m e n s e n t i
s e n n a h o j a s

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

Les 1: Johannes en Petrus volgen Jezus  •  blad 6



Les 1: Johannes en Petrus volgen Jezus  •  blad 7

Oplossingen 
Puzzel 1: 
1 Wie stond er des anderen daags? - Johannes
2 Welk dier wordt in vers 36 genoemd? - lam
3 Hoeveel discipelen hoorden hem spreken? - twee
4 Wie keerde Zich om? - Jezus
5 Wat betekent Rabbi? - Meester
6 Omtrent welke ure was het? - tiende
7 Hoe is de eerste naam van Andréas’ broer? - Simon
8 Wie hebben ze gevonden? De … - Messias
9 Van wie was Simon een zoon?  - Jona

Vragen uit Matthéüs 4 vers 18 tot en met 22
1 Waar wierpen Simon en Andréas het net? - zee
2 Wat zullen zij worden? Vissers der … - mensen
3 Wat verlieten zij terstond? - netten
4 Hoe heet de vader van Jakobus? - Zebedéüs
5 Wie volgden ze na? - Hem

De twee extra woorden: Christus, Rabbi

Puzzel 2: Woordzoeker
Uitkomst:
“Wij hebben gevonden den Messias”



Les 1: Johannes en Petrus volgen Jezus  •  werkblad 1a - uitleg

Werkje: Voetstappen achter Jezus aan 
 Voor jonge kinderen

VERWERKING:  
Voetstappen achter Jezus aan

MATERIAAL: 
• Vierkant karton of schildersdoek
• Plakkaatverf
• Kwasten
• Kopie werkblad 1d: “ ‘k Wil Jezus volgen”
• Lijm
• Clearstamp letterstempels 
• Stempelkussens
• Doekjes, emmer/teil sop om schoon te maken

VOORBEREIDING:
• Kopieer het werkblad 1d en knip de liedjes uit
• Zorg dat er een plek is waar met verf gewerkt kan worden.
• Maak de stempels alvast klaar met de tekst zodat deze in een keer gestempeld kan 

worden.

UITVOERING: 
• Laat de kinderen hun blote voeten met verf insmeren niet te dun, meteen afdrukken en 

dan schoonmaken) en voorzichtig afdrukken op hun karton. 
• Stempel de tekst of plak het lied erbij.
• Versier evt. met vingerafdrukken de randen.

NB. Liever geen verf aan de voeten? Knip voeten uit van papier en laat de kinderen deze 
versieren. 

BIJBELGEDEELTE (OPTIE):
Markus 1 vers 17: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden.



Les 1: Johannes en Petrus volgen Jezus  •  werkblad 1b - voorbeeld

Voorbeeld: Voetstappen achter Jezus aan



Les 1: Johannes en Petrus volgen Jezus  •  werkblad 1c - werkwijze



Les 1: Johannes en Petrus volgen Jezus  •   werkblad 1d  - kaartje met lied

‘k Wil Jezus volgen,  
heel mijn leven,

‘k Wil Jezus volgen,  
dag aan dag,
in m’n handel,  
in m’n wandel,

in m’n slapen en ontwaken,
‘k wil Hem volgen,  

dag aan dag.

‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag,
in m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
‘k wil Hem volgen, dag aan dag.

‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,

‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag,

in m’n handel, in m’n wandel,

in m’n slapen en ontwaken,

‘k wil Hem volgen, dag aan dag.

‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag,
in m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
‘k wil Hem volgen, dag aan dag.

‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag,
in m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
‘k wil Hem volgen, dag aan dag.

k Heb Jezus nodig, heel mijn leven,

‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag,

in m’n handel, in m’n wandel,

in m’n slapen en ontwaken,

‘k Heb Hem nodig, dag aan dag. 

‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,

‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag,

in m’n handel, in m’n wandel,

in m’n slapen en ontwaken,

‘k wil Hem volgen, dag aan dag.



Werkje: Memobord Jezus volgen 
 Voor oudere kinderen en tieners

VERWERKING:  
Als God je trekt met Zijn liefde, wordt Zijn liefde in je hart de ‘rode draad’ in je leven. Je wilt 
Hem dan volgen in je ‘handel en wandel’. Heel dicht bij Hem leven zoals een magneet naar 
ijzer trekt.

MATERIAAL: 
• Zwarte verf
• Kwast
• Potlood
• Rechthoekig karton (of schildersdoek) beplakt met bruin inpakpapier
• Rood koord
• Sterke lijm of lijmpistool
• Evt. letterstempels
• Stempelkussens
• Magnetisch plakband met magneetjes
• Kopie werkblad 1d: “ ‘k Wil Jezus volgen”
• Doekjes, emmer/teil sop om schoon te maken

VOORBEREIDING:
• Kopieer het werkblad 1d en zorg dat er een plek is waar met verf gewerkt kan worden.
• Beplak het karton of de schildersdoek met bruin pakpapier

UITVOERING:
• Teken met potlood de L en de E en verbind met elkaar
• Stempel met zwarte verf eerst de hand = O
• Dan om de beurt de voeten = V
• Teken met lijm de L en de E, één voor één en plak het koord vast
• Plak een strook magnetisch plakband onderaan en kleef met een magneetje een 

Bijbeltekst of het lied “ ‘k Wil Jezus volgen…” erop.
• Idee: tekstkaartje “Jezus volgen? Laat Hem dan wel voorgaan!” 

https://www.majestically.nl/christelijke-minikaartjes-visje/1812-minikaart-visje-jezus-
volgen-laat-hem.html

BIJBELGEDEELTE (OPTIE):
Markus 1 vers 17: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden.

Les 1: Johannes en Petrus volgen Jezus  •  werkblad 2a  -  uitleg



Voorbeeld: Memobord Jezus volgen

Les 1: Johannes en Petrus volgen Jezus  •   werkblad 2b - voorbeeld



Les 1: Johannes en Petrus volgen Jezus  •  werkblad 2c - werkwijze



Les 1: Johannes en Petrus volgen Jezus  •  werkblad 3 - kleurplaat

Kleurplaat: Johannes en Petrus volgen Jezus



Les 2:
Vrienden van het Leven 

in de storm

VR
IE

NDEN VAN HET LEVEN



Les 2: Vrienden van het Leven in de storm  •  blad 1

Les 2: VRIENDEN VAN HET LEVEN IN DE STORM
Thema
Petrus en Johannes zijn vrienden van het Leven geworden. Ze zijn geroepen en mogen 
Hem volgen. Tijdens het volgen van Jezus gaat Hij hen verder leren wie Hij is én waarvoor 
Hij gekomen is. Daar kunnen ook moeilijke dingen/situaties, zoals een storm op zee, voor 
gebruikt worden. De centrale vraag in dit Bijbelgedeelte is: Wie is toch Deze? Jezus gaat 
Zichzelf bekend maken als dé Almachtige, als dé Zoon van God, Die heerst over de wind en de 
zee. Want wie kan rustig slapen, terwijl de dood zo dichtbij is en wie kan stormen stillen dan 
God alleen? 

Vindplaats
Mattheüs 8:23-27, Markus 4:35-41 en Lukas 8:22-25

Kerntekst
Markus 4:41 ‘Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?’

Aantekeningen bij de tekst
Mattheüs 8:23-27
vs. 23: het schip: een grote open roeiboot van hout.
vs. 24: er ontstond een grote onstuimigheid in de zee: deze beroepsvissers zijn wel wat 
 gewend, maar zo’n storm als deze hebben ze nog niet eerder meegemaakt. 
vs. 26:  wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen?: Petrus en Johannes mogen wel bang zijn 
 onder deze omstandigheden, maar ze mogen niet in vertwijfeling raken. Juist het 
 geloof in Jezus moet hen op zulke momenten moed en kalmte geven. 
 bestrafte de winden en de zee: Jezus gebiedt dat de winden en de zee, die staan 
 onder Zijn scheppende macht, onmiddellijk moeten stoppen met dit geweld. 
vs. 27 Petrus en Johannes verwonderden zich: de discipelen in dit schip en de mensen in de 
 andere schepen zijn verbaasd. Dit hebben ze nog niet eerder meegemaakt. Zo’n 
 storm en dan op het woord van een Mens zo’n stilte! 

Markus 4: 35-41
vs. 35 Laat ons overvaren aan de andere zijde: naar de andere kant waar het land van de 
 Gergasenen of Gadarenen ligt. 
vs. 36 gelijk Hij in het schip was: Jezus predikt vanuit het schip tot de schare op het 
 vasteland.
vs. 38 bekommert het U niet dat wij vergaan?: hun angst leidt tot het maken van een 
 ergerlijk verwijt.
vs. 40 Hoe hebt gij geen geloof?: Waar is uw geloof? De discipelen geloven wel in Jezus 
 als de Messias en de Zoon van God, maar nog niet voldoende. Zij hebben nog geen 
 vast vertrouwen op dit kritieke moment.

Verband met de geloofsleer en belijdenisgeschriften
Nood: God brengt Petrus en Johannes in nood om hen te laten voelen hoe hulpeloos en 
machteloos zij zelf zijn en wie Hij daartegenover is: hulpvaardig en machtig! De Heere laat 
hen door deze beproeving inzien hoe klein hun geloof in Jezus is als het erop aankomt en Hij 
leert hen dat ze onder alle omstandigheden met een gerust hart op Hem kunnen vertrouwen. 
De nood en de moeite van het leven worden ons niet bespaard. Maar Christus brengt Zijn 
kinderen door alle stormen heen naar het hemelse land, ook al zouden we verdrinken in de 
golven. Een christen komt veilig thuis!



Les 2: Vrienden van het Leven in de storm •  blad 2

Klein geloof: De discipelen geloven dat Jezus almachtig is en dat Hij alleen hen behouden 
kan. Dit blijkt uit hun bede tot Hem in de nood: Heere, behoed ons, wij vergaan! Maar 
hun geloof in Hem is erg zwak op dit moment. Ze gaan teveel af op Zijn lichamelijke 
tegenwoordigheid. Alsof dat van belang is. Ze moeten leren geloven dat Hij overal 
tegenwoordig en altijd bij hen is, ook als ze Hem niet zien, en leren vertrouwen dat Hij hen 
dan wel ziet en helpt. Het waren zijn laatste woorden: ziet, Ik ben met u al de dagen tot de 
voleinding der wereld. 

God en mens: Christus is God en mens. Als mens is Hij moe van het preken de hele dag. En 
hoewel Hij zeer ongemakkelijk ligt op de vloer van de boot, valt Hij spoedig in slaap. Hij is zo 
uitgeput dat Hij door alles heen slaapt. Als God laat Hij deze zware storm opsteken en ook 
weer bedaren en beproeft daarin tegelijk het geloof van Zijn kinderen. 

Vertelsuggesties
In deze Bijbelvertelling staat het volgen van en geloven in Jezus centraal, dwars door de 
storm heen. Jezus neemt Johannes en Petrus mee in het schip. Ervaren vissers gaan het 
meer op om naar de overkant te varen. Jezus Zelf is moe van het preken en valt in slaap. Dan 
begint het te stormen, zo hard dat ze dreigen om te komen en te sterven. En dat terwijl Jezus 
rustig ligt te slapen. Ze begrijpen er niets van. Waarom ziet Jezus niet naar hen om? Waarom 
helpt Hij hen niet? Johannes en Petrus zijn bang, voelen zich machteloos en hulpeloos. Dan 
gaat Jezus spreken, ook tot deze vrienden van het Leven: waar is uw geloof in Mij? Waarom 
vertrouwen jullie Mij niet? Weten jullie wel echt Wie Ik ben? En vervolgens spreekt Hij ook 
tot de zee en de wind. En in de intense stilte die daarop volgt klinkt de vraag…: ‘Wie is toch 
Deze?!’ 
Neem de kinderen door het verhaal heen mee naar deze vraag. Laat het stormen in uw 
verhaal. Laat de stilte hoorbaar zijn en in de stilte deze vraag helder laten klinken!

Vertelschets:
1. Jezus’ opdracht aan de vrienden van het Leven 

- Jezus vraagt Zijn discipelen naar de overkant te varen 
2. Jezus’ slapen in het schip van de vrienden van het Leven 

- De Heere Jezus is zo moe dat Hij spoedig in slaap valt 
- Plotseling breekt er een geweldige storm los

3. Jezus gewekt door de vrienden van het Leven 
- De discipelen denken dat zij verdrinken en wekken Jezus 

4. Jezus spreken tot de vrienden van het Leven 
- Jezus beschuldigt hen van ongeloof

5. Jezus’ almacht getoond aan de vrienden van het Leven 
- Jezus stilt de wind en de zee

6. De vrienden van het Leven verwonderd over Jezus 
- Ze zijn vervuld met grote eerbied en verbazing voor Jezus

Voor 4-8 jarigen:
Misschien ben je ’s nachts ook weleens wakker geworden omdat het buiten hard waaide 
of onweerde? Wat ging je toen doen? De meeste kinderen gaan dan naar hun vader en/of 
moeder toe. Ze zoeken bij hen veiligheid. In dit verhaal gaat het ook over een storm, een hele 
zware storm. Wat doen de mensen in deze storm, naar Wie gaan zij toe? 



Les 2: Vrienden van het Leven in de storm •  blad 3

Voor 8-12 jarigen:
M.b.v. een (plaat van een) boot/schip kun je de kinderen vertellen dat ons leven net een reis 
met een schip is. Stel vragen aan de kinderen als: wanneer stap je in dit schip? (geboorte). 
Wanneer eindigt de reis? (sterven). Kan het ook stormen op je levensreis? Wat zou dat 
betekenen? Wie bestuurt jouw levensschip? Is Jezus aan boord van jouw levensschip? 
Waarom is dat belangrijk? 

Voor +12 jarigen:
In dit Bijbelgedeelte staat het geloof in Jezus en verwondering over Jezus centraal. Stel 
de vraag aan jongeren voor wie zij bewondering hebben en ook waarom. Gebruik dit als 
bruggetje naar het verhaal over jongens (de discipelen zijn waarschijnlijk tussen de 14 en 20 
jaar oud geweest) die Iemand ontmoet hebben voor Wie ze ontzag en over Wie ze verwonderd 
waren. Bij Hem wilde ze horen, op Hem wilde ze lijken. Maak nieuwsgierig! 

Om met de kinderen te lezen
Markus 4: 35-41

Liederen
Themalied
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer’ mijn God
Ps. 116:1
Ps. 81:12
Wandel je in de duisternis 

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
• In welke situatie komen de discipelen terecht nadat ze Jezus gevolgd zijn?
• Waar werden de discipelen mee geconfronteerd tijdens de storm? 
• Wat zou jouw/uw reactie zijn in moeilijke omstandigheden?
• Wat wil God ons leren in deze geschiedenis?
• Veel woorden die in deze geschiedenis voorkomen, vragen om uitleg voor kinderen die 

niet bekend zijn met de Bijbel. Hoe zou u de volgende begrippen uitleggen?  
a  Vreesachtig 
b  (Klein)gelovig 

• Waar in de Bijbel lezen we nog meer dat Jezus Zijn discipelen beproeft? Welke waarde 
heeft deze beproeving. Lees 1 Petrus 1:7.

Verwerking +12
De Bijbel erbij:
Zoek Markus 4 op in de Bijbel en probeer de volgende vragen te beantwoorden.
1. Welke opdracht krijgen de discipelen van Jezus? (vers 35)
2. Wat gebeurt er in vers 37?
3. Waar is Jezus op dat moment? (vers 38)
4. Wat zeggen de discipelen tegen Jezus? (vers 38)
5. Hoe reageert Jezus hierop? (vers 39 en 40)
6. Wat roepen de discipelen vervolgens? (vers 41)  

Zeg het maar:
1. De discipelen komen in een moeilijke situatie terecht. Hoe zou jij reageren in zo’n 

situatie?
2. Welk antwoord zou jij geven op de vraag: Wie is toch Deze (Jezus)? Weet je nog meer 

dingen uit de Bijbel over Jezus?
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Puzzelen maar:

Puzzel 1:
In deze puzzel heb je de Bijbel nodig. De woorden die je moet invullen vind je in Markus 4 
vers 35 tot en met 41.
De letters van het gevonden woord passen precies op de cijfers. Op 25 komt een d te staan. 
Die letter zet je ook in vakje 25 van het figuur. Op 37 een e, en zo ga je door met het invullen 
van de letters in het figuur. Als je klaar bent, lees je een vraag van de discipelen.

35. En op 25-37-48-12-3-L-V-32-24 dag, als het nu 43-V-7-24-14 geworden was,   
 zeide Hij tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde.
36. En zij de schare gelaten hebbende, namen 33-21-35 mede, gelijk Hij in het schip   
 was; en er waren nog andere 5-8-38-29-26-P-J-31-5 met Hem.
37. En er werd een grote 5-16-39-41-45 van wind, en de baren sloegen over in het   
 schip, 15-L-46-18 dat het nu vol werd.
38. En Hij was in het achterschip, slapende op een 18-40-41-19-U-5-5-34-27; en zij   
 wekten Hem op en zeiden tot Hem: Meester, bekommert 9-26-6   U  48-2-31-6 
 dat wij vergaan?
39. En Hij opgewekt zijnde, bestrafte den 1-23-48-28, en zeide tot de zee: 30-22-47-36, 
 wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte.
40. En Hij 42-11-4-20-13 tot hen: Wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof?
41. En zij vreesden met grote vreze en zeiden tot 34-L-19-44-27-10-21-41: Wie is       
 6-17-8-38 Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Les 2 – Vrienden van het Leven in de storm  

Puzzelen maar 

In deze puzzel heb je de Bijbel nodig. De woorden die je moet invullen vind je in 
Markus 4 vers 35 tot en met 41. 
De letters van het gevonden woord passen precies op de cijfers. Op 25 komt een d 
te staan. Die letter zet je ook in vakje 25 van het figuur. Op 37 een e, en zo ga je 
door met het invullen van de letters in het figuur. Als je klaar bent, lees je een vraag 
van de discipelen. 

35. En op 25-37-48-12-3-L-V-32-24 dag, als het nu 43-V-7-24-14 geworden was, 

 zeide Hij tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde. 

36. En zij de schare gelaten hebbende, namen 33-21-35 mede, gelijk Hij in het schip 

 was; en er waren nog andere 5-8-38-29-26-P-J-31-5 met Hem. 

37. En er werd een grote 5-16-39-41-45 van wind, en de baren sloegen over in het 

 schip, 15-L-46-18 dat het nu vol werd. 

38. En Hij was in het achterschip, slapende op een 18-40-41-19-U-5-5-34-27; en zij 

 wekten Hem op en zeiden tot Hem: Meester, bekommert 9-26-6   U  48-2-31-6 

 dat wij vergaan? 

39. En Hij opgewekt zijnde, bestrafte den 1-23-48-28, en zeide tot de zee: 30-22-47-

 36, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. 

40. En Hij 42-11-4-20-13 tot hen: Wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen  

geloof? 

41. En zij vreesden met grote vreze en zeiden tot 34-L-19-44-27-10-21-41: Wie is     

 6-17-8-38 Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn? 
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Les 2: Vrienden van het Leven in de storm •  blad 5

Oplossingen 
Puzzel 1
35. denzelven, avond
36. Hem, scheepje
37. storm, alzo
38. oorkussen, het, niet
39. wind, zwijg
40. zeide
41. elkander, toch

Tekst: Wie is toch Deze dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?



Werkje: Zeilbootje van schuurspons 
 Voor jongere kinderen

VERWERKING:  
Een zeilbootje in de ’wind’ - spelletje

MATERIAAL:
• Schuursponsjes
• Schaar
• Satéprikkers
• Papier, 
• Stiften om het zeil te versieren.
• E.v.t. lijm (voor vlaggetje in de top) 
• Dik rietje
• Schilderstape

VOORBEREIDING:
N.v.t.

UITVOERING:
• Knip de schuine hoekjes van het schuursponsje af.
• Knip een driehoek als zeil (en versier het mooi)
• Steek de satéprikker erdoor met de scherpe punt omlaag, en steek vast in het 

schuursponsje (de ruwe kant van het sponsje naar boven)
• Evt. nog een vlaggetje in de top.

SPEL:
Speel het spel tegen elkaar of in tweetallen tegen elkaar.

Plak aan beide korte kanten van de tafel, 15-20 cm vanaf de rand, een stuk schilderstape. 
Daar achter is de haven. Blaas nu met je rietje het bootje naar de overkant. (Tip: Blaas tegen 
het schuursponsje aan) Welk bootje is er het eerst? 
De jongste kinderen vinden het ook al leuk om hun bootje zonder wedstrijd naar de overkant 
te blazen.

BIJBELGEDEELTE (OPTIE):
Markus 4

Les 2: Vrienden van het Leven in de storm •  werkblad 1a - uitleg



Werkje: Bootje in de storm  
 Voor oudere kinderen en tieners

VERWERKING:  
Schud met het potje en het lijkt of het stormt! 
Er kan een link gelegd worden met ‘storm in ons leven’ als alles ‘op z’n kop staat’. (Blijf je 
daarmee rondlopen dan wordt het niet stil – uit handen geven en stil worden voor God)
Het kost tijd voor we echt van binnen rustig zijn en het juiste zicht op de werkelijkheid 
hebben. Als we druk bezig blijven, is het zicht niet scherp. Neem de tijd om stil te worden 
voor God. Kijk maar eens met elkaar hoe lang het duurt voordat het water echt weer 
glashelder is, als je het potje hebt omgedraaid.

MATERIAAL:
• Niet te grote, maar ook niet te smalle glazen pot met metalen deksel
• Kurk, (Plastic)prikker
• Plastic deksel van boterbakje o.i.d. (voor het zeil)
• Stukje blauw plastic voor de ondergrond (vuilniszak)
• Kleine schelpjes, Glitter (die niet op het water blijft drijven!)
• Groene glazen kraaltjes, Schelpenzand
• Glycerine
• Prikpen, Lijmpistool
• Scherp mesje, Schaar
• Stukje lint voor de afwerking van de rand

VOORBEREIDING:
Knip e.v.t. alvast de ‘zeilen’ uit stukjes stevig plastic (bijvoorbeeld de deksels van boterbakjes) 
Maar dan wel zonder tekst… en prik boven en onder een kleine gaatje.

UITVOERING:
• Snij een stukje van de lengte van de kurk zodat deze blijft liggen zonder weg te rollen
• Steek de prikker door de gaatjes van het plastic zeil en dan in de kurk, het scheepje is 

klaar
• Knip een rondje van het blauwe plastic zo groot als het deksel en lijm aan de binnenkant 

vast met het lijmpistool
• Lijm daarop het bootje vast.
• Vul het potje met een klein laagje zand, een eetlepel glitter, een paar kraaltjes en 

schelpjes. Vervolgens vul je het potje tot ongeveer 1/3 met glycerine.
• Daarna aanvullen met water, tot 1 cm onder de rand.
• Het deksel er heel strak opdraaien!
• Omkeren, nog niet schudden! in het randje tussen het deksel en de pot een laagje lijm 

met het lijmpistool. 
• Versier het deksel met een mooi stukje lint langs de rand.
• Lijm droog? Dan kun je voorzichtig schudden…

NB: Glycerine zorgt ervoor dat de glitters en het zand langzamer naar beneden dwarrelen. 

BIJBELGEDEELTE (OPTIE):
• Markus 4
• Psalm 46

Les 2: Vrienden van het Leven in de storm •  werkblad 2a - uitleg



Les 2: Vrienden van het Leven in de storm •  werkblad 2b - voorbeeld

Voorbeeld: Bootje in de storm



Les 2: Vrienden van het Leven in de storm •  werkblad 2c - werkwijze



Les 3: Vrienden van het Leven in de storm •  werkblad 3 - kleurplaat

Kleurplaat: Vrienden van het Leven in de storm 





Les 3:
De vrienden van het Leven  

krijgen een levensles

VR
IE

NDEN VAN HET LEVEN



Les 3: De vrienden van het Leven krijgen een levensles  •  blad 1

Les 3: DE VRIENDEN VAN HET LEVEN KRIJGEN 
            EEN LEVENSLES
Thema
Jezus wast de voeten van Zijn vrienden

Vindplaats
Johannes 13:1-20

Kerntekst
Johannes 13:14 Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij 
ook schuldig elkanders (elkaars) voeten te wassen.

Aantekeningen bij de tekst
Johannes 13:1-20
vs. 1: voor het feest van het Pascha, enz.: dit is een inleidende zin op het komende lijden en 
 sterven.
 wetende dat Zijn ure gekomen was: Zijn lijdens- en sterfuur. De Heere Jezus ziet 
 alles voor Zich.
 dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader: weer terug naar de hemel zal 
 gaan, eerst naar de ziel bij Zijn overlijden en na Zijn opstanding uit de dood naar ziel 
 en lichaam bij Zijn hemelvaart.
 heeft Hij hen liefgehad tot het einde: tot de hoogste graad van liefde, wat Hij toont 
 door voor hen te willen lijden en Zijn leven voor hen te geven.
 tot het einde: letterlijk ‘tot het doel(einde)’. Het grote doel dat Jezus voor ogen staat, 
 is te sterven voor de Zijnen om hen te verlossen van de dood.
vs. 2: als het avondmaal gedaan was: na de Paasmaaltijd.
 dat hij Hem verraden zou: één à twee dagen geleden heeft Judas besloten Jezus in 
 handen van Zijn vijanden te spelen. Toen voer de duivel in zijn hart.  
vs. 3: dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had: Hem alle macht heeft 
 gegeven. Dit zegt Johannes om te onderstrepen dat de almachtige Christus geheel 
 vrijwillig lijdt en sterft en in eigen kracht opstaat uit de dood. 
 Daarom heeft Mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve 
 wederom neme. Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelf af; Ik 
 heb macht hetzelve af te leggen en heb macht hetzelve wederom te nemen. Dit gebod 
 heb Ik van Mijn Vader ontvangen (Joh. 10:17,18).
 dat Hij van God uitgegaan was: als Gods Zoon uit de hemel is gekomen.
 en tot God heenging: weer naar de hemel zal teruggaan.
vs. 4: legde Zijn klederen af: Zijn opperkleed.
 en nemende een linnen doek, omgordde Zichzelf: Jezus bindt de doek om Zijn 
 middel.
vs. 6: Heere, zult Gij mij de voeten wassen?: dat kan toch niet! Petrus ziet dat als een 
 diepe vernedering voor de Heere Jezus. Hij begrijpt nog steeds niet dat de Heere 
 Jezus niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen.
vs. 7: gij zult het na dezen verstaan: na de voetwassing legt Jezus hen uit waarom Hij dat 
 gedaan heeft, namelijk om hen een voorbeeld te geven van christelijke naastenliefde. 
 Zie vers 12. 
vs. 8: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid!: dit zal niet gebeuren! Hoewel dit 
 hardnekkig gedrag voortkomt uit eerbied, is het toch dwaas wat Petrus zegt. Hij had 
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 na de terechtwijzing moeten gehoorzamen.
 Indien Ik u niet wasse, gij hebt geen deel met Mij: dit ziet niet op dit wassen van 

de voeten met water, maar de Heere Jezus gebruikt deze voetwassing als een beeld 
voor Zijn werk. Zij moeten zich door Hem steeds laten wassen van hun zonden. 
Zacharia heeft daarover geprofeteerd: Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn 
voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen 
de onreinigheid (Zach. 13:1). Het is de fontein van Christus’ bloed: het bloed van 
Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde (1 Joh. 1:7).

 Wij worden gereinigd van onze zonden, zowel van de schuld als van de smet van 
de zonde, door het geloof in de Heere Jezus. Door het geloof krijgen we deel aan 
Christus en Zijn weldaden, aan Zijn rechtvaardiging, dat is de vergeving van de 
schuld, en aan Zijn heiliging, dat is het wegnemen van de smet van de zonde. Wij 
ontvangen dagelijks vergeving als we Hem onze zonden belijden en Hem bidden om 
vergeving.

 Als onze zonden niet vergeven zijn, hebben we geen deel aan Christus en kunnen we 
 ook geen gemeenschap met God hebben.
vs. 9: niet alleen mijn voeten, enz: Petrus begrijpt het niet wat Jezus zegt.
vs. 10: Die gewassen is: wiens zonden vergeven zijn door Jezus, door Hem Die ons heeft  
 liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed (Openb.1:5).
 heeft niet van node dan de voeten te wassen: die moet alleen vergeving vragen 

voor zijn dagelijkse zonden, waarmee hij zich weer bezoedelt en bidden om 
vernieuwing en bewaring. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en 
rechtvaardig dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid (1 
Joh. 1:9)

 maar is geheel rein: die is rechtvaardig. Door het geloof in Christus zijn wij volkomen 
 rechtvaardig voor God.
vs. 13 Gij heet Mij Meester en Heere: u erkent Mijn gezag over u.
vs. 16 Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, enz.: als zij Jezus hun Heere noemen, 
 moeten zij net als Hij bereid zijn elkaar te dienen.
vs. 17 Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij zo gij dezelve doet: het is niet voldoende te 
 weten dat we een dienstknecht moeten zijn, maar we moeten het in praktijk brengen. 
 Alleen dan spreekt de Heere Jezus ons zalig.
vs. 18 dit geschiedt opdat de Schrift vervuld worde: de Schrift voorzegt het verraad van 
 Judas. Ook het verraad van Judas is door de Heere besloten.
 Die met Mij het brood eet: die vertrouwelijk met Mij omgaat. Zie Psalm 41:10
 heeft tegen Mij zijn verzenen opgeheven: is onder de dekmantel van vriendschap Mij 
 vijandig gezind geworden. Dit slaat in de eerste plaats op David, maar het wordt 
 volkomen vervuld in de Heere Jezus. 
vs. 19 Van nu zeg Ik het ulieden, enz.: de Heere Jezus voorzegt het verraad van Judas, 
 opdat hun geloof in Hem niet door de daad van Judas geschokt zal worden.
vs. 20 Zo ik iemand zende, wie die ontvangt, die ontvangt Mij: Christus zendt de apostelen 

de wereld in. Zij komen in Zijn Naam en met Zijn Woord. Wie hun Woord aanneemt, 
neemt het Woord van Christus en het Woord van God de Vader aan. Daarom danken 
wij ook God zonder ophouden dat, als gij het Woord der prediking van God van ons 
ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk 
het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u die gelooft (1 Thes. 2:13).

 Wie Mij ontvangt, die ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft: Christus en de Vader, Die 
 Hem naar de wereld gezonden heeft, zijn één. Zij spreken hetzelfde (Joh. 14:10; 12:47-50).
 Want Ik heb uit Mijzelf niet gesproken; maar de Vader Die Mij gezonden heeft, Die 
 heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen zal en wat Ik spreken zal (Joh. 12:49).
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Verband met de geloofsleer en de belijdenisgeschriften
De alwetendheid van Christus: Jezus weet dat Zijn sterfuur gekomen is. Hij weet dat Hij alle 
dingen in handen heeft. Hij weet dat Hij uit de hemel gekomen is en weer naar de hemel 
teruggaat. Hij weet wie Hem verraden zal (Joh. 13:1,3). Van nu zeg Ik het u, eer het geschied 
is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat Ik het ben (Joh. 13:18).
Hij zegt het Zijn discipelen van te voren, opdat zij het zich zullen herinneren als het zover 
is. Voortdurend geeft de Heere Jezus aan Zijn discipelen de bewijzen van Zijn Goddelijke 
alwetendheid, opdat zij er vast van overtuigd zullen zijn dat Hij de beloofde Messias is. Uit 
het Evangelie en uit de brieven in het Nieuwe Testament blijkt dat zij daar achteraf nooit 
één moment aan hebben getwijfeld. Niets is voor hen zo zeker als de belijdenis dat Jezus de 
Christus is, de Zoon van God, God geopenbaard in het vlees. Niets is zo zeker als het geloof in 
de Heere Jezus.

Liefdedienst: Voordat de maaltijd begint, zijn ze gewend om de voeten te wassen. De voeten 
zijn vaak vuil geworden door de stoffige wegen. Vaak worden de voeten van de gasten 
gewassen door een slaaf (Luk. 7:44). Het is het minste werk. Niemand wil dat slavenwerk 
doen, behalve de Heere Jezus. Het voorbeeld dat Hij zijn discipelen geeft, is beschamend. 
Hij, hun Heere en Meester, schaamt Zich er niet voor hun voeten te wassen. Dat komt omdat 
Hij hen liefheeft en omdat Hij nederig is. Waar geen liefde is, vinden we ook geen gewillig 
dienstbetoon. Liefde en nederigheid zijn de beste kenmerken van een discipel van Christus. 
Net zoals de Heere Jezus dienen wij tot elke nederige liefdedienst bereid te zijn. Wij zijn 
schuldig elkaars voeten te wassen, zegt de Heere: Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, 
opdat gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gij ook doet (Joh. 13:15).

Reinigmaking: De discipelen zijn rein: Gij zijt rein (Joh. 13:10). Zij zijn gereinigd van hun 
zonden door het geloof in de Heere Jezus, Die de reinigmaking van onze zonden door 
Zichzelf teweeggebracht heeft (Hebr. 1:3). Als zij rein zijn, mogen zij met Petrus niet doen 
alsof zij nog geheel onrein zijn. De Heere Jezus bestraft hem daarvoor (Joh. 13:9). Als wij 
van harte in de Heere Jezus geloven, mogen we niet doen alsof wij geen vergeving van onze 
zonden ontvangen hebben. Want geloven is in de eerste plaats geloven in de vergeving van 
onze zonden om Christus’ wil. Zonder dit geloof kan er geen sprake zijn van een kinderlijke 
omgang met God de Vader.
In de Heidelbergse Catechismus (vraag 69) wordt gevraagd: Hoe wordt gij in de Heilige Doop 
vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschied, u ten 
goede komt? Het antwoord luidt: Alzo dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en daarbij 
toegezegd heeft dat ik zo zeker met Zijn bloed en Geest van de onreinheid van mijn ziel, dat 
is van al mijn zonden, gewassen ben, als ik uitwendig met het water, hetwelk de onzuiverheid 
van het lichaam pleegt weg te nemen, gewassen ben. Maar de gelovige zondigt dagelijks. 
Telkens maakt hij zichzelf weer onrein en heeft hij weer de reinigmakende kracht van het 
bloed en de Geest van Christus nodig. Dat bedoelt de Heere Jezus als Hij zegt in Joh. 13:10: 
Die gewassen is, heeft niet van node dan de voeten te wassen, maar is geheel rein.

Vertelsuggesties
Thema
Jezus wast de voeten van Zijn vrienden

Vertelschets:  
Jezus zorgt voor een Paasmaaltijd
1. Jezus houdt met Zijn vrienden de Paasmaaltijd.
2. Jezus weet dat Hij samen met Zijn vrienden voor de laatste keer bij elkaar is.
Jezus wast de voeten Zijn vrienden 
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1. Voor de maaltijd is het gebruikelijk de voeten te wassen.
2. De vrienden van het Leven liggen aan de tafel 
3. De vrienden van het Leven willen niet de voeten van elkaar wassen. 
4. Na de maaltijd staat Jezus op om te wassen. 
Jezus wast de voeten van Petrus 
1. Jezus komt bij Petrus maar die schaamt zich diep dat de Heere dit doet.
2. Petrus weigert zijn voeten door Jezus te laten wassen.
3. Petrus slaat door naar het andere uiterste als Jezus zegt wat dit betekent.
4. De vrienden van het Leven zijn geheel rein (door het geloof in de Heere Jezus) en hebben 

alleen de dagelijkse reiniging nodig.
Jezus geeft een belangrijke les mee
1. De vrienden van het Leven krijgen na deze gebeurtenis de boodschap mee:
“Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig 
elkanders (elkaars) voeten te wassen”.

Voor 4-8 jarigen:
Stel je eens voor dat de burgemeester bij jou thuis op bezoek zou komen. Dan zou je wel 
graag willen weten wat je allemaal moet doen. Alles moet immers netjes verlopen. Er 
mag niets mis gaan. Je vader en moeder zouden het goed regelen en bijvoorbeeld op het 
gemeentehuis vragen wat de gewoonte van de burgemeester is.
Als je dan alles weet, ga je dat natuurlijk ook doen. Stel je voor, dat je toch niet doet wat op 
het gemeentehuis gezegd is. Wat zou dat onbeleefd zijn. Dan zou je je toch wel schamen! Nu 
ga ik een verhaal vertellen van mannen, die onbeleefd waren en niet deden wat ze moesten 
doen. Luister maar.

Voor 8-12 jarigen:
Als je op Prinsjesdag met je klas naar Den Haag, naar de Ridderzaal mag, dan moet je wel 
heel goed weten wat je wel en wat je niet moet doen. Er zijn daarvoor regels en gewoonten 
en daar moet je je aan houden. Stel je voor dat je dat niet zou doen. Misschien zou je dan wel 
door de politie meegenomen worden. Nee, je moet je aan de afspraken houden. Het verhaal 
van vanmorgen gaat over de Heere Jezus en zijn discipelen. Zij gaan een maaltijd met elkaar 
gebruiken. Maar de discipelen trekken zich van de gewoonten en regels niets aan. Waarom 
niet? Luister maar!

Voor +12 jarigen:
Wie weet wat de uitdrukking ‘de minste zijn’ betekent? In het woordenboek staat: 
‘inschikkelijk zijn: wees maar de minste’. Kun je er voorbeelden van geven? Hier gaat het 
over Jezus, Die de minste wil zijn. Van de discipelen wil niemand de minste zijn. Kan dat wel? 
Daar gaat dit verhaal over.

Om met de kinderen te lezen
Johannes 13:1-20
Matthéüs 18:1-4 - Wie de meeste is

Liederen
Themalied
Ps. 133 :3
Ps. 141 :3
Ps. 122 :3
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Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
• De minste zijn: wanneer is het moeilijk?
• De minste zijn: wanneer is het gemakkelijk?
• Bespreek met elkaar eens voorbeelden van ‘de minste zijn’
• Bespreek met elkaar eens voorbeelden van ‘niet de minste zijn’
• Wat zijn in de wereld gevolgen van niet ‘de minste willen zijn’?.
• Wat zijn de gevolgen in families, in kerkelijke gemeenten als we ‘niet de minste willen zijn’?
• Zijn er grenzen aan ‘de minste te zijn’?
• Wat heeft Jezus’ voorbeeld van ‘de minste zijn’ ons te zeggen?
• Welke voorbeelden kunnen wij gebruiken tijden deze vertelling van ‘de minste zijn’ of ‘niet 

de minste willen zijn’?
• Wat zouden kinderen moeilijk kunnen vinden aan het ‘de minste zijn’?

Verwerking +12
De Bijbel erbij
Zoek deze geschiedenis op in de Bijbel in Johannes 13:1-20. Probeer de volgende vragen te 
beantwoorden.
1. Wanneer vond de voetwassing plaats? (1)
2. Wat werd bij het Pascha herdacht? (1)
3. Wat betekent, dat Jezus wist dat Zijn ure gekomen was? (1) 
4. Vond de voetwassing voor of na het avondmaal plaats? (2)
5. Waarom nam Jezus een linnen doek? (4,5)
6. In vers 8 lezen we: Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen tot in der 

eeuwigheid. Wat betekent deze uitspraak?
7. Wat vind je van deze uitspraak?
8. Welk duidelijk antwoord geeft Jezus aan Petrus? (8)
9. Petrus heeft het antwoord begrepen. Waaruit blijkt dat? (9)
10. Jezus legt nog een keer uit wat Hij heeft bedoeld. Geef dat in eigen woorden   weer (15)
11. Jezus was de minste. Wat betekent dit?
12. Wat kun jij/kunnen wij hieruit leren?

Zeg het maar
Stellingen: eens/oneens en leg je antwoord uit
- Het voorbeeld van Jezus is voor ons leven niet gemakkelijk   - eens/oneens  
- Bij ruzie wil niemand de minste zijn  - eens/oneens  
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Puzzelen maar:

Puzzel 1: 
Wat is de goede volgorde?

Hier zie je allerlei gebeurtenissen uit Johannes 13, maar ze staan door elkaar.
Zet ze in de juiste volgorde. Je kunt de nummers in het tweede figuur schrijven en daaronder 
de letter die bij de zin hoort. Wat staat er als je alle zinnen goed hebt gezet? Het is een stukje 
tekst uit Johannes 13

1 Gij heet Mij Meester en Heere l
2 Stond op van het avondmaal e
3 Heere, zult Gij mij de voeten wassen? e
4 Wie Mij ontvangt, die ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft n
5 Opdat gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet g
6 Vóór het feest van het pascha i
7 Heere niet alleen mijn voeten, maar ook de handen o
8 Nemende een linnen doek, omgordde Zichzelven b
9 Zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen d
10 Indien Ik u niet was, gij hebt geen deel aan Mij o
11 Dit geschiedt opdat de Schrift vervuld worde e
12 Als het avondmaal gedaan was k
13 En gijlieden zijt rein, doch niet allen b
14 Daarna goot Hij water in het bekken u
15 Van nu aan zeg ik het ulieden, eer het geschied is e
16 Want Hij wist wie Hem verraden zou e
17 Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan n
18 Dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had h
19 Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer e
20 En af te drogen met de linnen doek e
21 Zalig zijt gij zo gij dezelve doet g
22 Heeft niet van node dan de voeten te wassen r
23 Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid v
24 Verstaat gij wat Ik ulieden gedaan heb? e
25 Die met Mij het brood eet v

Zet hier de nummers in de goede volgorde. Daaronder de letter die erbij hoort!
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Oplossingen 
Puzzel 1:
 
6 Vóór het feest van het pascha i
12 Als het avondmaal gedaan was k
18 Dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had h
2 Stond op van het avondmaal e
8 Nemende een linnen doek, omgordde Zichzelven b
14 Daarna goot Hij water in het bekken u
20 En af te drogen met de linnen doek e
3 Heere, zult Gij mij de voeten wassen? e
17 Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan n
23 Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid v
10 Indien Ik u niet was, gij hebt geen deel aan Mij o
7 Heere niet alleen mijn voeten, maar ook de handen o
22 Heeft niet van node dan de voeten te wassen r
13 En gijlieden zijt rein, doch niet allen b
16 Want Hij wist wie Hem verraden zou e
24 Verstaat gij wat Ik ulieden gedaan heb? e
1 Gij heet Mij Meester en Heere l
9 Zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen d
5 Opdat gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet g
19 Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer e
21 Zalig zijt gij zo gij dezelve doet g
11 Dit geschiedt opdat de Schrift vervuld worde e
25 Die met Mij het brood eet v
15 Van nu aan zeg ik het ulieden, eer het geschied is e
4 Wie Mij ontvangt, die ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft n

6 12 18 2 8 14 20 3 17 23 10 7 22 13 16 24 1 9 5 19 21 11 25 15 4

i k h e b u e e n v o o r b e e l d g e g e v e n

Uitkomst: Ik heb u een voorbeeld gegeven – Johannes 13 vers 15
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Werkje: Spel pand verbeuren - dienen 
 Voor alle leeftijden

VERWERKING:  
De voetwassing door Jezus leert ons dat we elkaar moeten dienen door de liefde. 
In dit spel doen we steeds een opdracht voor een ander, waardoor diegene zijn of haar 
eigendom terug krijgt.

MATERIAAL:
• Iets waar de verzamelde spullen in kunnen worden bewaard (een grote doos, mand, of 

een plaid bijvoorbeeld)
• Materialen die nodig zijn voor de opdrachtjes

VOORBEREIDING:
Maak kaartjes met genoeg opdrachten, ideeën staan op het werkblad. Verzin met je team 
passende opdrachten.
Splits de groep op als deze te groot wordt. Leeftijdsverschil hoeft niet storend te zijn. Dat 
geeft kansen voor de groteren om de kleintjes te helpen als de opdracht moeilijk is.

UITVOERING:
Alle kinderen leveren iets in wat van henzelf is, en duidelijk herkenbaar. (Een pand)
Zeg: “Pand, pand, van wie is dit pand?” (Houd bijvoorbeeld het horloge omhoog) Het kind van 
wie het is, zegt: “Van mij!”
Een ander kind (om de beurt, of trek een naam) moet een kaartje met een opdracht pakken. 
(Bijvoorbeeld: ‘Hang een slinger op” of “Geef alle meisjes een bekertje drinken”) Als de 
opdracht uitgevoerd is, is het pand ‘terugverdiend’ voor het kind van wie het is. 

BIJBELGEDEELTE (OPTIE):
Johannes 13
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Geef alle meisjes een 
bekertje drinken

Geef alle jongens een 
bekertje drinken

Geef alle jufs en  
meesters een  

bekertje drinken

Deel iets lekkers uit Hang een slinger op Blaas 3 ballonnen op

Zing een leuk liedje
Touwtjespringen:

 2x je leeftijd

Hoeveel jaar ben je?
Zoveel keer mag je 

opdrukken!

Teken een meester na
Raad geblinddoekt  
welk kind er voor  

je staat

In 1 min een spijker aan  
een touwtje in een fles  
laten zakken die achter  

je rug staat

Loop met een  
tennisbal op een lepel 
een rondje zonder te 

laten vallen

Spring ‘haasje over’  
over min 3 personen

Hap een snoepje op uit  
een teil met water

Raad in 1 min. het  
dier dat getekend wordt

Speel op de xylofoon  
een kinderliedje

Raad in 1 min. het  
beroep dat wordt 

uitgebeeld
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Kleurplaat: De vrienden van het Leven krijgen een levensles



Les 4:
Twee vrienden en de  

opgestane Zaligmaker

VR
IE

NDEN VAN HET LEVEN
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Les 4: TWEE VRIENDEN EN DE OPGESTANE  
 ZALIGMAKER
Thema
Dit is een optioneel verhaal. Als er verder in het jaar geen club wordt gehouden, maar er 
alleen een vakantiebijbelweek is, is het mooi om door de bril van Petrus en Johannes naar 
het heilsfeit van Pasen te kijken. De twee vrienden Petrus en Johannes hebben de Heere 
Jezus leren kennen als hun Zaligmaker. Ze hebben Hem hartelijk lief. Met het lijden en 
sterven lijkt al hun hoop en verwachting vergaan. Maar Jezus is opgestaan en verschijnt ook 
aan Petrus en Johannes. Dat geeft vrede en blijdschap in hun hart en leven.

Vindplaats
Johannes 20: 1-10 en 19-21

Kerntekst
Lukas 24:5-6: Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. 

Aantekeningen bij de tekst
vs 2 tot de andere discipel, welke Jezus liefhad: Johannes
 zij hebben de Heere weggenomen uit het graf: dat denkt Maria Magdalena. 
 wij weten niet: zij en de vrouwen die met haar naar het graf zijn gegaan. 
vs 8 zag het en geloofde: dat Christus is opgestaan uit de dood. 
vs 9 zij wisten nog de Schrift niet enz.: zij kennen de Bijbel wel, maar verstaan Gods 
 Woord niet. 
 dat Hij van de doden moest opstaan: Paulus verwijst later in dit verband naar enkele 
 Schriftplaatsen (Jesaja 55:3, Psalm 16:10)
vs 19 Vrede zij ulieden: de gewone groet, waarmee men elkaar al het goede toewenst. Het  
 klinkt uit de mond van de Heere Jezus wel anders. Hij wenst Zijn discipelen niet 
 alleen alle goeds toe, maar Hij geeft het ook. 
vs 20 toonde Hij hun (…) Zijn zijde: Hij laat het litteken van de speer zien
vs 21 gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft: naar deze wereld om het Evangelie te 
 prediken. 
 zende Ik ook u: in de wereld om het Evangelie te prediken. 

Verband met de geloofsleer en belijdenisgeschriften
Opstanding van Christus: Ons geloof in de opstanding van Christus rust op het geopenbaarde 
Woord van God. De herhaalde verschijning van de opgestane Heere Jezus geeft ons 
dienaangaande onwrikbare zekerheid. De opstanding van Christus is een zeer belangrijk 
leerstuk. Wie de opstanding van Christus loochent, ondermijnt het hele Evangelie. Zonder de 
opstanding van Christus heeft het hele Evangelie geen zin meer. Wie niet in de opstanding 
van Christus gelooft, kan ook niet geloven in de vergeving van zijn zonden (1 Korinthe 15:17).

Het ongeloof: Niemand van de discipelen en van de vrouwen schijnt te denken aan de 
opstanding van Christus. Als de vrouwen het uit de mond van de engelen hebben gehoord, 
gaat hun het licht over de Schrift op. Dan herinneren zij zich dat de Heere Jezus gezegd 
heeft dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de doden. Pas als de Heere Jezus de vrouwen 
persoonlijk verschijnt, verdwijnt hun ongeloof helemaal. De enige discipel die de vrouwen 
enigszins gelooft als zij zeggen dat Jezus is opgestaan en aan hen verschenen, is Johannes. 
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Achtergronden
Een graf: In de tijd van de Bijbel werden de mensen vaak begraven in een rotsgraf. Een 
rotsgraf was een open ruimte die was uitgehakt in een rots. Daar konden meerdere doden 
begraven worden. Wanneer er iemand begraven was, werd er een grote steen voor het graf 
gerold.

Vertelsuggesties 
Thema
Petrus en Johannes zijn twee vrienden die allebei geroepen zijn door de Heere Jezus en Hem 
mogen volgen. Ze zien Jezus wonderen en horen Zijn boodschap. Maar begrijpen ze wel echt 
waarom Jezus naar de aarde is gekomen? Wat een onbegrip en ongeloof als hun Vriend en 
Meester aan het kruis hangt en sterft voor hun zonden! Jezus wordt begraven in een donker 
graf. Verdriet vervult het hart van Petrus en Johannes. Dan vertelt Maria Magdalena dat het 
lichaam van Jezus gestolen is. Zou het waar zijn? De vrienden lopen allebei naar het graf. Het 
graf is leeg! Wat zou er gebeurd kunnen zijn? Wisten ze dan allebei niet meer dat Jezus had 
voorzegd dat Hij zou sterven? Maar hoe blijkt de trouw van Jezus als Hij aan deze discipelen 
verschijnt en zegt: ‘Vrede zij ulieden!’ Dan blijkt dat Jezus echt een Vriend voor het leven is!  

Vertelschets:
1. Jezus’ levenseinde 

- De vrienden van het Leven (de discipelen en de vrouwen) zijn Jezus kwijtgeraakt door de  
   kruisdood op Golgotha. 
- De vrienden van het Leven hebben Jezus achtergelaten in het graf in de hof van Arimathea

2. Jezus’ overwinning 
- Op zondagmorgen staat Jezus, de Koning van het Leven, op uit de dood

3. Jezus ‘kwijt’  
- De vrienden van het Leven (Petrus, Johannes en de andere discipelen) zijn bijeen in de  
   opperzaal.  
- De vrouwen gaan naar het graf en zien dat de steen is weggerold 
- Maria Magdalena vertelt de vrienden van het Leven dat de steen is weg gerold van het graf. 
- De vrienden van het leven (Johannes en Petrus) volgen elkaar naar het graf.  
- Johannes kijkt in het graf, ziet de doeken liggen, maar gaat niet in het graf.  
- Petrus komt ook bij het graf aan, maar hij gaat daadwerkelijk naar binnen.  
- Dan volgt Johannes ook en hij gelooft dat Jezus, de Koning van het Leven, is opgestaan.  
- Daarop gaan de vrienden van het Leven weer terug naar Jeruzalem.

Jezus’ verschijning  
- Plotseling staat Jezus in hun midden van Zijn vrienden en spreekt: ‘Vrede zij ulieden’! 
- Hij toont Zijn handen en voeten. 
- De vrienden van het Leven zijn verblijd door Jezus’ komst. 
- De vrienden van het Leven worden erop uitgestuurd om het Evangelie te verkondigen. 

Voor 4-8 jarigen:
• Je hebt een hele mooie steen gevonden. Die heb je ergens bewaard en opeens merk je 

dat de steen er niet meer ligt. Hoe kan dat nou, je had ‘m daar toch neergelegd? Dan de 
vergelijking trekken naar de discipelen die wisten dat Hij in het graf lag. Het graf was 
leeg, zeiden de vrouwen. Hoe kon dat nou? Daar willen de twee vrienden meer van weten.

• Neem een bol wol. Helemaal in de klit. Onmogelijk om de knopen te ontwarren. Zo’n 
warboel was het ook in het hoofd van Petrus en Johannes. Jezus was gestorven. En nu 
zeggen vrouwen dat Hij is opgestaan. Hoe kan dat nou? Er is er Eén die hun vragen kan 
oplossen, ook bij jou. 
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Voor 8-12 jarigen:
• Heb je dat ook wel eens? Dat je een rekensom voor je hebt die je totaal niet begrijpt. 

Hoe je ook nadenkt, je komt er niet uit. Je hebt echt iemand nodig die het aan je uitlegt. 
Petrus en Johannes begrijpen er ook helemaal niets van dat hun Meester, dat Jezus, 
is gestorven aan het kruis en nu in het graf ligt. Ze komen er niet uit! Wie kan het hun 
uitleggen? Dat is Jezus Zelf, want Hij leeft! 

• Tip: gebruik uit het boek ‘De Rode Draad’ van Wennie Evers de platen van de heilsfeiten. 
Kopieer ze en lamineer eventueel. Laat de kinderen met een rood touw de platen in de 
juiste volgorde aan elkaar verbinden. Maak zo de overstap naar het verhaal.

Voor +12 jarigen:
• Ga het gesprek aan over: Wie is Jezus eigenlijk? Is Hij een belangrijk Profeet, een 

voorbeeld om na te volgen, een Verlosser? Wie was Hij voor Petrus en Johannes? Wie is 
Hij voor jou?

• Petrus en Johannes waren echte vrienden. Ze deelden blijdschap én verdriet met elkaar. 
Ze gaan samen naar het lege graf van Jezus. Ze geloven samen dat Jezus is opgestaan. 
Wie zijn jouw vrienden? Wanneer heb je echte vrienden? 

Liederen
Themalied, Psalm 75:1, Daar juicht een toon

Om met de kinderen te lezen
Johannes 20:1-10, Mattheus 28:1-15 

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
• Waarom aarzelde Petrus op weg naar het graf? Was die aarzeling terecht? Hoe zijn die 

aarzelingen/twijfels bij hem weggenomen? 
• In dit verhaal komen er (karakter)verschillen tussen de vrienden Petrus en Johannes 

naar voren. Hoe spelen karakter en geloof een rol? Zie je dat ook op de club? En spelen 
cultuurverschillen ook een rol in de geloofsbeleving? 

• Hoe reageer je op Achmed, 11 jaar, die tegen je zegt: “ Ik geloof echt nooit dat Jezus is 
opgestaan! Dat kan toch helemaal niet? Volgens mij is het lichaam van Jezus echt gestolen…”

Verwerking +12
De Bijbel erbij
Lees Johannes 20:1-10 en 19-21 en beantwoord de vragen: 
Vers 1: Waarom zou Maria Magdalena al zo vroeg naar het graf zijn gegaan? 
Vers 2: …de andere discipel, welke Jezus liefhad. Welke discipel wordt hiermee bedoeld en 
waarom zou zijn naam hier niet staan? 
Vers 5: Wat wordt er bedoeld met de doeken? 
Vers 7: Alle doeken waren netjes opgerold. Wat had dit te betekenen? 
Vers 19: Waarom hadden de discipelen de deuren op slot gedaan? 
Vers 20: Wat liet Jezus aan de discipelen zien? 
Vers 21: Welke opdracht kregen de discipelen? 

Zeg het maar
• In Johannes 20:2 staat: de discipel, welke Jezus liefhad. Waaruit bleek zijn liefde voor 

Jezus? Is dat in jouw leven ook te merken? 
• Lees Johannes 20:9 Had Jezus hen nog nooit verteld dat Hij zou opstaan uit de dood? 

Waarom geloofden ze het dan niet? Hoe zit dat bij jou? Je hoort op de club ook verhalen 
van/over de Heere Jezus. Geloof je ze echt?
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Puzzelen maar:
Puzzel 1:
Je hebt het Bijbelboek Johannes, hoofdstuk 20, vers 1 tot en met 10 nodig. 
In elk vers is een woord weggelaten. Welk woord is dat?
Al die woorden passen in het figuur! Je moet zelf uitzoeken waar het woord past. Dat kan, als 
je de letters telt! De letters komen in de witte en lichtgrijze hokjes.

1. En op den eersten dag der week ging Maria …………………….. vroeg, als het nog duister 
was, naar het graf, en zag den steen van het graf weggenomen. 

2. Zij liep dan en kwam tot Simon …………… en tot den anderen discipel, welken Jezus 
liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij weten 
niet waar zij Hem gelegd hebben. 

3. Petrus dan ging uit, en de andere ……………….., en zij kwamen tot het graf. 
4. En deze twee liepen ……………; en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en 

kwam eerst tot het graf. 
5. En als hij ………………………, zag hij de doeken liggen; nochtans ging hij daar niet in.
6. Simon Petrus dan kwam en ……………………. hem, en ging in het graf, en zag de doeken 

liggen; 
7. En den zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, ……………… hij niet bij de doeken liggen, 

maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. 
8. Toen ging dan ook de andere discipel daar in, die eerst tot het ………….. gekomen was, en 

zag het en geloofde. 
9. Want zij wisten nog de ……………………… niet, dat Hij van de doden moest opstaan. 
10. De discipelen dan gingen …………………….. naar huis. 

Dit zijn de ingevulde woorden: Aantal letters:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Vul nu de woorden in het figuur in
• vijf woorden van links naar rechts
• vijf woorden van boven naar beneden Op de lichtgrijze hokjes heb je nu ook letters 

geschreven.

Van die letters kun je drie woorden maken. Die drie woorden zei de Heere Jezus tegen de 
discipelen. Kijk maar in Johannes 20 vers 19!

Dit zijn de drie woorden:  

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

Vul nu de woorden in het figuur in 
- vijf woorden van links naar rechts 
- vijf woorden van boven naar beneden 

  

Op de lichtgrijze hokjes heb je nu ook letters geschreven. 
Van die letters kun je drie woorden maken. Die drie woorden zei de Heere Jezus 
tegen de discipelen. Kijk maar in Johannes 20 vers 19! 

Dit zijn de drie woorden: …………………………………………………………………… 

5.

6.

7.

8.

9.

10.  
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Werkje: Het graf is leeg – Jezus leeft!   
 Voor alle leeftijden

VERWERKING:  
De schaal symboliseert het lijden, sterven, begraven en opstanding van de Heere Jezus

MATERIAAL:
• Terracotta schaal
• Terracotta potje of een doorzichtig plastic bekertje/potje van perkplantje
• Potgrond
• Graszaad of tuinkerszaad
• Touw
• Grote steen
• Fijn grind of aquariumsteentjes
• Evt. takjes 

UITVOERING:
• Leg op een handje aarde het potje (of bekertje) in de schaal
• Maak er een bergje aarde overheen en druk zachtjes aan
• Leg grindsteentjes voor de opening en langs de rand, druk aan.
• Zaai het graszaad op de aarde
• Evt.: maak van de takjes drie kruisen en steek ze aan de achterkant in de aarde. (Overleg 

vooraf met het team of dit voor jullie groep geschikt is of niet. Moslimkinderen mogen dit 
soms niet mee naar huis nemen. 

BIJBELGEDEELTE (OPTIE):
Lukas 24:5-7:
Wat zoekt gij den Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe 
Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galilea was, zeggende: De Zoon des mensen moet 
overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derden 
dage wederopstaan.
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Les 5: DE KREUPELE GENEZEN IN JEZUS’ NAAM 
Thema
Vrienden van het Leven genezen in de Naam van Jezus een kreupele man

Vindplaats
Handelingen 3:1-16

Kerntekst
Hand 3:16. En door het geloof in Zijn Naam heeft zijn Naam dezen gesterkt. 
Kern van het verhaal: Petrus en Johannes, vrienden van het Leven, genezen door het geloof 
en in de Naam van Jezus een kreupele man. Hierdoor verkondigen ze de Naam van Jezus, 
Die dé Koning van het Leven is, als de enige Naam gegeven tot zaligheid/eeuwig leven! 

Aantekeningen bij de tekst
Handelingen 3
vs 1. de ure van het gebed: het openbare gebed vindt in de tempel plaats tijdens het 
 morgen- en middagoffer om 9.00 en 15.00 uur
 de negende ure: 15:00 uur
vs 2. een zeker man: een kreupele man van meer dan 40 jaar oud.
 welke zij dagelijks zetten aan de deur van de tempel: een goed uitgekozen plek waar 
 veel mensen langs komen aan wie hij een aalmoes (geld) kan vragen.
 de deur van de tempel: een van de poorten/ingangen die toegang geven tot de  
 voorhof van de tempel
 genaamd de Schone: De naam van deze poort, omdat het zo’n schitterende poort is.
 om een aalmoes te begeren: Het is verdrietig dat deze man moet bedelen, omdat God  
 in Zijn wet gezegd heeft dat er voor de armen gezorgd moest worden, zodat zij niet  
 hoeven te bedelen. Toch werd hier door de wetgeleerden niets aan gedaan en moest  
 deze man bedelen. 
vs 4. sterk op hem ziende: Petrus kijkt de kreupele met innerlijke bewogenheid en 
 ontferming aan.
 zie op ons: hij vraagt de volle aandacht voor de gave van Jezus.
vs 6. zilver en goud: geld
 in de Naam van Jezus Christus: In Zijn kracht, door Zijn almacht, naar Zijn wil en op 
 Zijn gezag. Op gezag van Christus
 de Nazarener: van Nazareth.
vs 13. de God van Abraham enz.: de enige ware God, Die zich aan onze vaderen 
 geopenbaard (bekend gemaakt) heeft.
 Zijn Kind Jezus: De eniggeboren Zoon van God.
 welke gij overgeleverd hebt: aan Pilatus, om gedood te worden.
 hebt Hem verloochend: u hebt niet geloofd dat Jezus de Zoon van God is, maar Hem  
 behandeld als een schuldige misdadiger. 
 voor het aangezicht van Pilatus enz.: die u tot drie keer toe nadrukkelijk  
 gewaarschuwd heeft dat Jezus onschuldig was: Ik vind geen schuld in deze mens.
vs 14. de Heilige en Rechtvaardige: Jezus is zonder enige zonde, zonder vlek en schuld.
 een man die een doodslager was: Barabbas.
vs 15. de Vorst des levens: Jezus is de Koning en de Bron van alle leven. Hij is zowel  
 Schepper van al wat leeft in de hemel en op de aarde als gever van het geestelijke, 
 eeuwige leven.
 waarvan wij getuigen zijn: omdat hij ons verschenen is na Zijn opstanding uit de dood.
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vs 16. door het geloof in Zijn Naam: door het geloof dat Hij de Zoon van God is en alle macht  
 heeft. Jezus heeft voorzegd dat deze wondertekenen de gelovigen zullen volgen.
 Zijn Naam: de Heere Jezus Christus Zelf.
 het geloof dat door Hem is: het geloof in Hem.

Verband met de geloofsleer en belijdenisgeschriften
De wonderen van de apostelen: Vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen. 
De Bijbel noemt dit een kenmerk van een apostel van Christus. De merktekenen van een 
apostel zijn onder u betoond in alle lijdzaamheid, met tekenen en wonderen en krachten (2 
Kor 12:12). Lukas beschrijft hier een van de vele wonderen die zij gedaan hebben. Petrus is 
volkomen zeker van zijn zaak. Hij vertrouwt er vast op dat de Heere Jezus op zijn woord de 
kreupele geneest. Dat heeft de Heere Jezus hen beloofd: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: 
Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; 
want Ik ga heen tot Mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat 
de Vader in den Zoon verheerlijkt worde (Joh 14:12,13). De profetie gaat in vervulling: Alsdan 
zal de kreupele springen als een hert (Jes. 35:6).

De Naam van Jezus: Petrus voelt aan dat het bijgelovige volk hen voor wonderdoeners 
houdt. Hij haast zich om dat recht te zetten. Het is niet door hun kracht of vroomheid dat de 
kreupele wonderlijk is genezen, maar alleen door de kracht van Jezus. Jezus geneest hem. 
Jezus laat zien Wie Hij is. God verheerlijkt Zijn Zoon, Die zij verloochend hebben. Zij hebben 
niet in Hem geloofd en hebben Hem gekruisigd, maar God heeft Hem uitmate verhoogd en 
heeft Hem een Naam gegeven welke boven alle naam is; opdat in de Naam van Jezus zich 
zou buigen alle knie van degenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde 
zijn. En alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid van God de 
Vader (Fil 2:9-11). 

Door het geloof: Petrus verklaart het wonder dat gebeurd is. Hij sprak in de Naam van 
Jezus tot de kreupele: sta op en wandel, en de man geloofde zijn woord en zijn dode benen 
kwamen tot leven en hij stond op. En hij opspringende, stond en wandelde en ging met hen 
in de tempel, wandelende en springende en lovende God. Door het geloof in Zijn Naam heeft 
Zijn Naam deze gesterkt, (Hand 3:8,16a) zegt Petrus. Dat geldt zowel van Petrus als van de 
kreupele. Beide geloven in de kracht van Christus.
Zo is dat nu nog. Het Woord is levend en krachtig. Maar we ervaren dat alleen door het 
geloof. Christus maakt ons levend en gezond door middel van het geloof. Zonder geloof zijn 
we krachteloos. Deze geschiedenis is zeer moedgevend voor gelovige kreupelen. Dit wonder 
van genezing van de kreupele houdt voor hen dezelfde belofte in: ook zij zullen straks weer 
springen als een hert en God eeuwig loven. In het Koninkrijk van God komen geen kreupelen 
meer voor.

De tempel: In Jeruzalem staat de tempel. De plaats waar nog steeds offers worden gebracht 
en gebeden wordt. Tijdens het morgenoffer en het avondoffer komen veel mensen naar de 
tempel om te bidden. De kreupele ligt bij de Schone poort te bedelen. 

Vertelsuggesties
Thema:
Petrus en Johannes, vrienden van het Leven, genezen in Jezus Naam een kreupele man. 
Petrus gebruikt deze wonderlijke genezing om de mensen in de tempel Jezus, als de Koning 
van het Leven, te verkondigen en op te roepen tot bekering en geloof, opdat ook anderen 
vrienden van het Leven zullen worden.
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Vertelschets:
1. Petrus en Johannes gaan naar de tempel om te bidden.
2. Bij de Schone Poort zien zij een bedelende, kreupele man.
3. Petrus gebiedt hem in de Naam van Jezus op te staan.
4. De kreupele staat op en gaat met hen de voorhof van de tempel in, God lovende.
5. Vol verbazing herkent het volk hem.
6. Petrus legt hen uit door Wiens kracht de kreupele genezen is.
7. Jezus, Die zij gedood hebben, heeft deze man gezond gemaakt.
8. Petrus roept tot bekering en geloof.

Voor 4-8 jarigen:
Heb je wel eens een bedelaar gezien. Wat wil een bedelaar graag? Of heb je wel eens iemand 
bij de winkel gezien die een straatkrant wil verkopen. Waarom doet hij dat? Heb jij wel eens 
iets gegeven aan arme mensen?

Voor 8-12 jarigen:
Een inleidend gesprekje over mensen met een lichamelijke handicap. Tegenwoordig kunnen 
veel mensen met een lichamelijke handicap zich toch voortbewegen met een rolstoel. Ook 
wordt er in ons land goed voor deze mensen gezorgd. In de tijd van de Bijbel waren er geen 
rolstoelen en was de verzorging veel minder goed geregeld. Daarom werden zulke mensen 
ergens neer gezet om te bedelen.

Voor +12 jarigen:
Gesprek over geven. Heb je iets over voor een ander? Geef je aan een goed doel? Doe je ook 
wel eens mee met een actie voor een goed doel? Waarom doe je dat dan?

Om met de kinderen te lezen
Handelingen 3:1-9

Liederen
Themalied
Palm 75:1
Psalm 146:1, 3

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
1.  Waarom mochten Petrus en Johannes in Handelingen 3 een wonder verrichten? 

Gebeuren er nu nog genezingswonderen? Hoe ga je om met een kind wat vertelt over 
een familielid met een lichamelijke handicap. Welke Bijbelse boodschap mag je dan 
doorgeven?

2. In de Bijbel lezen we veel genezingswonderen. Soms is het heel duidelijk dat de genezen 
man of vrouw niet alleen lichamelijk genezen werd maar ook geestelijk genezen werd. 
Hoe ligt dat hier in Handelingen 3?

3. Wat kunnen we leren van Petrus en Johannes in deze geschiedenis. 

Verwerking +12
De Bijbel er bij:
Lees Handelingen 3 vers 1 t/m 9
1. Waar gaan Petrus en Johannes naar toe? (vers 1)
2. Waar zit de kreupele man? (vers 2)
3. Wat vraagt hij aan Petrus en Johannes? (vers 3)
4. Wat vraagt Petrus? (vers 4)
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5. Wat kan Petrus niet geven? (vers 6)
6. Wat mag Petrus wel geven? (vers 6)
7. Door welke Naam wordt de kreupele genezen? (vers 6)
8. Wat gebeurt er met de voeten en enkels van de kreupele? (vers 7)
9. Waar gaat de genezen man naartoe? (vers 8)
10. Wie geeft de genezen man de eer van zijn genezing? (vers 9)

Lees ook vers 10 t/m 20
Zeg het maar:
1. Wat vinden de andere mensen van deze genezing? (vers 10)
2. Wat zegt Petrus over dit wonder? (vers 12)
3. Over Wie gaat Petrus spreken? (vers 13 t/m 16)
4. Hoe kunnen wij gelukkig (vrienden van het Leven) worden? (vers 19 en 20)
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Puzzelen maar:

Puzzel 1:
Alle woorden in deze puzzel kun je vinden in de Bijbel, in Handelingen 3 vers 1 tot en met 16. 
Begin bij vers 1 en zo lees je door tot en met vers 16.

Uit elk woord moet je één of meer letters halen. Op elke punt en elk kruisje komt een letter. 
Het eerste woord heeft dus zeven letters. De letters op de kruisjes schrijf je in 
volgorde in figuur A. 
Welke tekst lees je? De tekst staat in Handelingen 3 vers 14-16

Les 5: De kreupele genezen in Jezus’ Naam 

Puzzelen maar 

Alle woorden in deze puzzel kun je vinden in de Bijbel, in Handelingen 3 vers 1 tot en 
met 16. Begin bij vers 1 en zo lees je door tot en met vers 16. 

Uit elk woord moet je één of meer letters halen. Op elke punt en elk kruisje komt een 
letter. Het eerste woord heeft dus zeven letters. De letters op de kruisjes schrijf je in  
volgorde in figuur A.  
Welke tekst lees je? De tekst staat in Handelingen 3 vers 14-16 

Figuur A 

Ingevulde woorden:

1. Omtrent de ure des gebeds, zijnde de  . . . X X  . . 
2. Zetten aan de  X . . . des tempels

3. Dat hij een aalmoes  . X . . . ontvangen

4. Met Johannes, zeide: Zie op  X . .
5. En hij hield de ogen op hen,  . . X . . . . . . . . .
6. In den Naam van Jezus  . X . . . . . .  den 

Nazaréner

7. En hem grijpende bij de  . X . . X . . . . . .
8. En  X . . .  met hen in de tempel

9. Zag hem wandelen en God  . . . X .
10.Die om een  . . X . X . . gezeten had

11.Gezamenlijk tot hen in het  . . . . . X X
12.Alsof wij door onze  . X . . X kracht

13.Heeft  X X .  Kind Jezus verheerlijkt

14.Een doodslager was, zou  . . . . . . X . . X
15. Uit de doden,  . X X . . . .  wij getuigen zijn

16. En het geloof dat door  . . X  is, heeft 

De uitkomst: 

Tekst op de letters: En door het geloof in Zijn Naam  - Handelingen 3 vers 16 

1.negende    9. loven

2. deur 10. aalmoes

3. mocht 11. voorhof

4. ons 12. eigen

5. verwachtende 13. Zijn

6. Christus 14. geschonken

7. rechterhand 15. waarvan

8. ging 16. Hem



Les 5: De kreupele genezen in Jezus’ Naam  •  blad 6

Oplossingen 
Puzzel 1: 
De uitkomst:

1. negende 9. loven

2. deur 10. aalmoes

3. mocht 11. voorhof

4. ons 12. eigen

5. verwachtende 13. Zijn

6. Christus 14. geschonken

7. rechterhand 15. waarvan

8. ging 16. Hem

Tekst op de letters: En door het geloof in Zijn Naam  - Handelingen 3 vers 16



Les 5: De kreupele genezen in Jezus’ Naam  •  werkblad 1a - uitleg

Werkje: Muziekinstrumenten  
 Voor jonge kinderen

VERWERKING:  
De kreupele man loofde God in de tempel. Maak zelf instrumenten om te gebruiken bij het 
zingen: mondharmonica, minigitaar en panfluit

MATERIAAL:
• IJslollystokjes
• Satéprikkers
• Dunne haarelastiekjes
• Vouwblaadjes
• Schaar
• Metalen deksels
• Washi tape
• Rietjes
• Evt. zachte klei
• Lijm
• Dubbelzijdig tape

UITVOERING:
Mondharmonica: 
• Klem het papiertje en één satéprikker tussen twee ijslollystokjes en maak aan het 

uiteinde vast met een elastiekje.
• Knip de prikkertjes af
• Steek nu het andere prikkertje ertussen, bind ook vast met elastiekje en knip wat 

uitsteekt af. 

Mini gitaar
• Knip een rondje papier en plak in het deksel
• Span elastiekjes om het deksel en plak een randje washi tape rondom.
• Plak een ijslollystokje aan de achterkant met dubbelzijdig tape en een tweede stokje aan 

de eerste.
• Versier met washi tape 

Panfluitje
• Leg een rij rietjes neer en knip ze schuin af, van groot naar klein.
• Plak ze vast op een stukje tape en wikkel het er netjes omheen.
• Stop in de opening aan de onderkant een stukje zachte klei.

BIJBELGEDEELTE (OPTIE)
Handelingen 3:8
En hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in den tempel, wandelende en 
springende, en lovende God.



Les 5: De kreupele genezen in Jezus’ Naam  •  werkblad 1b - werkwijze



Les 5: De kreupele genezen in Jezus’ Naam  •  werkblad 1c - voorbeeld

Voorbeeld: Muziekinstrumenten



Les 5: De kreupele genezen in Jezus’ Naam  •  werkblad 2a - uitleg

Werkje: Waterxylofoon    
 Voor oudere kinderen en tieners

VERWERKING:  
De kreupele man loofde God in de tempel. Maak een toonladder om bij te zingen!

MATERIAAL:
• Lege glazen limonade, koffiemelk of bier flesjes (min. 8)
• Maatkan (ml) met water
• Trechter
• Houten en metalen lepels
• (Kristal) wijnglazen – Kijk eens bij de kringloopwinkel!
• Blokfluit of stemapparaat
• Evt. een houten lat en elastiekjes of ondiepe bak met antislipmat 
• Evt. crêpepapier

INFO:
Waterxylofoon: Door de flesjes met een laagje water te vullen en erop te blazen krijg je een 
fluittoon. Hoe meer water, hoe hoger de toon. Je kunt er ook tegen tikken met een lepel.

Glasharp: Door met een natte vinger over de rand van een wijnglas rondjes wrijven laat je het 
glas ‘zingen’. Door te vullen met een beetje water verandert de toon.
Kristallen glazen geven de mooiste toon.

UITVOERING:
Laat de kinderen een filmpje zien van een glasmuzikant  
https://www.youtube.com/watch?v=lAEXH9DAH98 (Straatmuzikant)
https://www.youtube.com/watch?v=QdoTdG_VNV4 (Für Elise) 
https://www.youtube.com/watch?v=XKRj-T4l-e8 (Fuga van Bach)
https://www.youtube.com/watch?v=TvVohVB0Imk  (Amazing grace)
https://www.youtube.com/watch?v=0TQO62-V07g (Kinderen spelen op flessen toonladder)

Waterxylofoon:
• Laat de kinderen de flesjes vullen en een toonladder proberen te maken. (Eerst goed 

luisteren en dan controleren met een blokfluit of stemapparaat)
• Lukt het om er een liedje op te spelen? 
• (Als het helemaal klaar is, kan het water in de flessen een kleurtje krijgen met een stukje 

crêpepapier. 

Glasharp:
• Bevestig de glazen met elastiek op de houten lat of zet ze stevig op een antislipmat.
• Vul de glazen met een beetje water, laat ze zingen door met je natte vinger er een rondje 

over te wrijven. Even oefenen… 
• Maak een toonladder en speel een liedje of verzin een lied met elkaar.

BIJBELGEDEELTE (OPTIE)
Handelingen 3:8
En hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in den tempel, wandelende en 
springende, en lovende God.



Voorbeeld: Waterxylofoon

Les 5: De kreupele genezen in Jezus’ Naam  •  werkblad 2b - voorbeeld



Kleurplaat: De kreupele genezen in Jezus’ Naam 

Les 5: De kreupele genezen in Jezus’ Naam  •  werkblad 3



Themalied: Vrienden van het Leven

Liederen: Themalied: Vrienden van het Leven • blad 1

!  

2.   Ook in de wind en stormen, 
was Jezus heel dichtbij. 
Hij stilde wind en golven, 
Hij zorgt voor mij. 

3.  Wie wil voeten wassen? 
Wie wil de minste zijn? 
Het is de Heere Jezus, 
die Knecht wil zijn. 

4. Vrienden van het Leven, 
vertrouwden op de Heer’. 
Zij deden grote wond’ren, 
Hij hielp steeds weer. 



Naamkaartjes: Vrienden van het Leven  • blad 1

Naam: Naam:

Naam: Naam:

Naam: Naam:



Inhoud:
5 lessen over het thema
liederen + bladmuziek 
naamkaartjes

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