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Deze map bevat bouwstenen voor de vakantiebijbelweek 2019. Het thema is: Bouw je mee? 
Er zijn verschillende verhalen gekozen waarin ‘bouwen’ naar voren komt. Een overzicht:
1. Wat een mooie wereld! (De schepping)
2. Wat een mooi schip! (De ark van Noach)
3. Wat een mooi gebouw! (De tempelbouw)
4. Wat een verschillende huizen! (De wijze en dwaze bouwer)
5. Wat een geweldig Koninkrijk! (Paulus en Silas uit de gevangenis)

Bouwen is een thema dat voor onze jongeren niet onbekend is. Er wordt wat gebouwd en wat is er door jongeren 
al niet afgebouwd en afgebroken.

In dit thema gaat het over Bouwen in het Koninkrijk van God. Dat is een ander bouwen dan vandaag als we het 
over bouwen hebben. Het Koninkrijk van God blijft voor altijd bestaan. 

Deze themamap heeft een andere structuur gekregen. Enkele aandachtsgebieden zijn uitgebreid, zoals de 
persoonlijke voorbereiding en de voorbereiding met de groep. Dit geeft uitgebreid de mogelijkheid er een eigen 
verhaal van te maken. De bronnen die u daarbij kunt gebruiken zijn hetzelfde gebleven: De Bijbel, de Bijbel met 
kanttekeningen, de Bijbel met Uitleg, Leer en leven van Cammeraat, enzovoorts.

Deze bundel is een handreiking 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 2019. “Die deze 
mijn woorden hoort en dezelve doet….” Matt. 5 : 24a

Namens de werkgroep,

N.J. Teerds, voorzitter



VOORBEREIDING THEMA
Het delen van Bijbelse verhalen, tekst(en) en liederen aan onkerkelijke kinderen vraagt een goede 
voorbereiding. Graag denken we als LWJ hierin mee en geven hiervoor enkele suggesties:

1. Gebed
Allereerst is het gebed belangrijk in de voorbereiding. Benoem dit richting vrijwilligers, maar vraag ook 
voorbede in de kerkelijke gemeente. Denk hierbij aan gebed voor de vrijwilligers, de kinderen en hun 
ouder(s)/verzorger(s) en het doorgeven van de Bijbelse boodschap tot bekering en geloof. Eenheid en 
onderlinge verbondenheid is ook van groot belang in het evangelisatiewerk. Ook daar is gebed voor nodig. 
De Heere Jezus heeft gezegd: ‘zonder Mij kunt gij niets doen’.

2. Bekendheid
Het is belangrijk dat het evangelisatieclubwerk bekend is in de kerkelijke gemeente, zodat er meegeleefd 
en meegebeden kan worden. Informeer de gemeente daarom vooraf over data, thema en invulling. 
Daarnaast kan het goed zijn om tijdens de evangelisatieclubdagen bijvoorbeeld door middel van een mailing 
de gemeente per dag op de hoogte te houden van het verloop. Een nieuwsbrief met foto’s  achteraf kan ook 
een goed middel zijn om te delen hoe het gegaan is. Zo breng je het evangelisatiewerk dichtbij. Denk hierbij 
wel aan de privacywetgeving. Noem geen namen van kinderen en/of ouders en wees ook voorzichtig met het 
delen van persoonlijke verhalen/foto’s.

3. Teamvoorbereiding 
Tot slot is ook een goede teamvoorbereiding belangrijk. Niet alleen voor het bespreken van alle praktische 
zaken, maar veel meer nog om gezamenlijk als team het thema voor te bereiden. Dit kan door als team een 
speciaal moment te plannen waarin het volgende gedaan kan worden:

• Breng de themamap goed onder de aandacht van de vrijwilligers. Deel de inhoud, zodat iedereen op de 
hoogte is van het thema. 

• Oefen met elkaar het themalied.
• Brainstorm met elkaar hoe jullie als team de Bijbeltekst willen aanleren aan de kinderen. Maak hierbij 

gebruik van de suggesties die in de themamap gegeven worden. 
• Brainstorm met elkaar hoe jullie als team verder invulling aan het thema willen geven. Wees creatief. Zorg 

dat het thema goed neergezet wordt en kinderen goed helder hebben waar het omgaat. 
• Doe een Bijbelstudie in groepjes, waarbij elk groepje één van de verhalen neemt die jullie aan de 

kinderen gaan vertellen. Hou deze Bijbelstudie eenvoudig en praktisch en vooral gericht op de 
doelgroep aan wie je het verhaal gaat doorgeven. Denk hierbij aan vragen als:
- Wat staat er? Begrijp ik wat ik lees? (Over wie gaat het en wat gebeurt er?)
- Welke moeilijke woorden staan erin? Hoe zouden we deze moeilijke woorden aan kinderen 
 kunnen uitleggen? 
- Wat is de kern van het verhaal?
- Wat kunnen we leren van dit Bijbelverhaal?
- Hoe breng ik de boodschap over? (Hoe sluit ik aan? Welke herkenning voor kinderen zit er in 
 dit verhaal? Welke vragen zou het kunnen oproepen?) 

• Als elk groepje de belangrijkste punten op papier zet en dit na de Bijbelstudie deelt met de hele groep, 
krijgt iedereen iets van alle Bijbelverhalen mee. 

Het is waardevol om het thema op deze manier voor te bereiden. Dit vraagt tijd, maar dat is het ook waard. 
Bij minder tijd moeten er keuzes gemaakt worden en wellicht het thema op een andere manier onder de 
aandacht gebracht worden. Het is goed hier afspraken met elkaar over te maken. 

Voor vragen, tips en adviezen kan er gerust contact opgenomen worden met de LWJ. Wij denken graag met 
jullie mee. 



KERNTEKST  
Psalm 18 vers 3a: De HEERE is mijn Steenrots en mijn Burcht en mijn Uithelper, mijn God, mijn Rots, op 
Wie ik vertrouw.

De bedoeling is om gedurende het thema ‘Bouw je mee?’ 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: 
Deze tekst wil zeggen:
1. Heere, U bent de Rots onder mijn voeten, zodat ik niet wankel.
2. Heere, U bent de Burcht waar ik veilig ben tegen elk gevaar. 
3. Heere, U bent mijn Uithelper (Bevrijder/Redder) van het kwaad.

Met allerlei beelden en woorden wordt hier beleden wie God is en worden we opgeroepen om op Hem te 
vertrouwen. Want alleen op de Heere kun je vertrouwen en bouwen. Dan sta je sterk (Rotsteen), ben je veilig 
(Burcht) en heb je echte vrede (Uithelper)! God alleen is het Die helpt, redt, verlost, beschermt, kracht, 
zekerheid, vertrouwen, vrede en rust geeft.

Uitleg voor kinderen: 
‘Bouw je mee?’ is het thema van deze week. De verhalen die je deze week te horen krijgt, gaan allemaal 
over bouwen. Het bouwen van een groot schip, een tempel, een huis, maar ook het bouwen van het 
Koninkrijk van God.
Als je iets wilt gaan bouwen, heb je materiaal nodig. Materialen die er voor zorgen dat het stevig is (rots, 
sterk), het vast blijft plakken,  het blijft staan (veilig is) en waar je op kunt vertrouwen. Belangrijk is dat 
je ook een stevige ondergrond hebt. Je kunt wel hele sterke planken hout hebben, maar als je die op een 
zachte ondergrond zet, stort je bouwwerk nog in. En als je een schip niet waterdicht maakt,  zinkt het zo 
naar de bodem.
Koning David wist dat hij bij alles wat hij deed, de hulp van de Heere nodig had. Hij bouwde en vertrouwde 
niet op zichzelf maar op de Heere. Daarom zei hij ook: de Heere is mijn Rots; een rots is sterk en zal nooit 
wankelen. Als je daarop bouwt, dan weet je dat het stevig is. De Heere is mijn Burcht; in een burcht ben je 
veilig, daar kun je schuilen tegen gevaar. Maar ook de Heere is mijn Uithelper; mijn Verlosser, alleen de 
Heere kan je echt helpen. Hij wil horen op het gebed. Hij wil en kan je verlossen van gevaren en vijanden. 
Maar ook van de zonden (verkeerde dingen) die je elke dag denkt, zegt en doet.

Link naar de vertellingen: 
Verhaal 1: Wat een mooie wereld!
God schiep de hemel en de aarde. Alles was mooi en helemaal volmaakt. De tekst begint met ‘de Heere’; 
tijdens dit verhaal kun je echt de nadruk leggen op wie de Heere is. De God van de schepping. Die alle macht 
heeft in de hemel en op de aarde. De God op wie je kunt vertrouwen en bouwen. Bij wie je mag schuilen. 
Adam en Eva waren veilig in het paradijs. Veilig omdat God hen lief had en zij God lief hadden. Alles was 
daar goed. Maar… Adam en Eva zochten een andere schuilplaats, een schuilplaats zonder God. Toen waren 
ze niet meer veilig.
 
Verhaal 2: Wat een mooi schip!
Noach moet een ark bouwen. God vertelt hem precies hoe dat moet. Als God iets bouwt dan is het altijd 
helemaal goed en volmaakt. De ark was nodig om te schuilen tegen de zondvloed. De Heere is mijn Burcht, 
wijst erop dat we bij de Heere kunnen schuilen tegen gevaren die ons omringen.
 
Verhaal 3: Wat een mooi gebouw!
Dit verhaal gaat over de bouw van de tempel. God vertelt ook hier precies hoe de tempelbouw moet plaats-
vinden. Salomo zal voor de Naam van de HEERE, Zijn God, een huis bouwen. Hiermee wordt onderstreept 
dat de HEERE Zich aan Zijn volk openbaarde met Zijn Naam. In de tempel wilde de Heere laten zien dat Hij 
een God van verlossing is. Dat er bij Hem uitkomst is tegen de dood, tegen het kwaad. Hij is een Uithelper!
 



Verhaal 4: Waarop bouw jij je huis?
In dit verhaal gaat het over het bouwen van je huis op de rots of op het zand.  Jezus vertelt hier dat je 
verstandig bent, als je je huis bouwt op een rots. Dan kan het heel hard gaan stormen en regenen, maar het 
huis heeft een fundament. Daarom zal het huis niet instorten. Als je niet luistert naar en gelooft in de Heere 
Jezus, bouw je je huis op het zand. Als het dan heel hard gaat stormen en regenen, stort je huis in. Zo gaat 
het ook in je leven als je niet op Jezus de Rots vertrouwt en bouwt. Maar vertrouw je wel op Jezus dan mag 
je in Zijn Huis, in Zijn Koninkrijk wonen wat Hij Zelf gebouwd heeft. Dit Koninkrijk zal straks – als Jezus 
terugkomt – neerdalen vanuit de hemel op de nieuwe aarde. En dan zal het altijd goed zijn: zonder stormen, 
zonder pijn, zonder verdriet en zonder zonde.
 
Verhaal 5: Wat een geweldig koninkrijk!
Bouwen aan Gods Koninkrijk door middel van het doorgeven van het evangelie. In dit verhaal houdt dit in dat 
er niet een gebouw wordt gemaakt, maar dat er steeds meer mensen gaan geloven in de Heere Jezus. Dat 
mochten Paulus en Silas hier doen in de gevangenis. Dat deden ze door lofzangen te zingen tot God. Maar 
ook door de kernboodschap van het evangelie te vertellen aan de stokbewaarder; Geloof in de Heere Jezus 
Christus, en gij zult zalig worden, gij en u huis. God bouwt hier aan Zijn Koninkrijk door middel van mensen. 
De stokbewaarder is hier het voorbeeld van. Hij gelooft de woorden van God. Hij niet alleen, maar ook zijn 
gezin en alle mensen die in zijn huis wonen. Zo wordt het Koninkrijk van God groter en groter.

Suggesties om de tekst aan te leren: 
Een lied: 

 

Een voorwerp: 
Bakstenen (eventueel zelf maken van papier) of kiezelstenen:
Zet op elke steen een afzonderlijk woord of meerdere woorden van deze tekst. Lees de tekst een aantal keer 
samen door. Leg dan de bakstenen door elkaar en laat de kinderen ze weer in de goede volgorde leggen of 
bouwen. Of geef elk kind een steen en laat dan elk kind de steen op de juiste plek leggen. De stenen kun je 
gelijk gebruiken om het woord ‘rots’ en ‘bouwen op een rots’ uit leggen.
 
Neem 2 teiltjes. In de ene leg je een steen of een harde ondergrond. In de andere leg je zand. Bouw in beide 
teilen een huis van bijvoorbeeld houten blokjes. Giet water over beide huizen. Het huis op het zand zakt 
scheef, spoelt weg. Zo kun je laten zien wat er gebeurt, als je in je leven niet op de Heere Jezus vertrouwt en 
bouwt. Hoe belangrijk het is om in je leven op Jezus de Rots te vertrouwen en bouwen.

Noach moet een ark bouwen. God vertelt hem precies hoe dat moet. Als God iets bouwt dan is het 
alZjd helemaal goed en volmaakt. De ark was nodig om te schuilen tegen de zondvloed. De Heere is 
mijn Burcht, wijst erop dat we bij de Heere kunnen schuilen tegen gevaren die ons omringen. 
  
Verhaal 3: Wat een mooi gebouw! 
Dit verhaal gaat over de bouw van de tempel. God vertelt ook hier precies hoe de tempelbouw moet 
plaatsvinden. Salomo zal voor de Naam van de HEERE, Zijn God, een huis bouwen. Hiermee wordt 
onderstreept dat de HEERE Zich aan Zijn volk openbaarde met Zijn Naam. In de tempel wilde de 
Heere laten zien dat Hij een God van verlossing is. Dat er bij Hem uitkomst is tegen de dood, tegen 
het kwaad. Hij is een Uithelper! 
  
Verhaal 4: Waarop bouw jij je huis? 
In dit verhaal gaat het over het bouwen van je huis op de rots of op het zand.  Jezus vertelt hier dat je 
verstandig bent, als je je huis bouwt op een rots. Dan kan het heel hard gaan stormen en regenen, 
maar het huis heeS een fundament. Daarom zal het huis niet instorten. Als je niet luistert naar en 
gelooS in de Heere Jezus, bouw je je huis op het zand. Als het dan heel hard gaat stormen en 
regenen, stort je huis in. Zo gaat het ook in je leven als je niet op Jezus de Rots vertrouwt en bouwt. 
Maar vertrouw je wel op Jezus dan mag je in Zijn Huis, in Zijn Koninkrijk wonen wat Hij Zelf gebouwd 
heeS. Dit Koninkrijk zal straks – als Jezus terugkomt – neerdalen vanuit de hemel op de nieuwe aarde. 
En dan zal het alZjd goed zijn: zonder stormen, zonder pijn, zonder verdriet en zonder zonde. 
  
Verhaal 5: Wat een geweldig koninkrijk! 
Bouwen aan Gods Koninkrijk door middel van het doorgeven van het evangelie. In dit verhaal houdt 
dit in dat er niet een gebouw wordt gemaakt, maar dat er steeds meer mensen gaan geloven in de 
Heere Jezus. Dat mochten Paulus en Silas hier doen in de gevangenis. Dat deden ze door lofzangen te 
zingen tot God. Maar ook door de kernboodschap van het evangelie te vertellen aan de 
stokbewaarder; Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en u huis. God bouwt 
hier aan Zijn Koninkrijk door middel van mensen. De stokbewaarder is hier het voorbeeld van. Hij 
gelooS de woorden van God. Hij niet alleen, maar ook zijn gezin en alle mensen die in zijn huis 
wonen. Zo wordt het Koninkrijk van God groter en groter. 
  
Sugges>es	om	de	tekst	aan	te	leren:	
Een lied: 

d  
  
Een voorwerp: 
Bakstenen (eventueel zelf maken van papier) of kiezelstenen: 
Zet op elke steen een afzonderlijk woord of meerdere woorden van deze tekst. Lees de tekst een 
aantal keer samen door. Leg dan de bakstenen door elkaar en laat de kinderen ze weer in de goede 

In dit verhaal gaat het over het bouwen van je huis op de rots of op het zand.  Jezus vertelt hier dat je In dit verhaal gaat het over het bouwen van je huis op de rots of op het zand.  Jezus vertelt hier dat je In dit verhaal gaat het over het bouwen van je huis op de rots of op het zand.  Jezus vertelt hier dat je 
verstandig bent, als je je huis bouwt op een rots. Dan kan het heel hard gaan stormen en regenen, maar het 
huis heeft een fundament. Daarom zal het huis niet instorten. Als je niet luistert naar en gelooft in de Heere 
Jezus, bouw je je huis op het zand. Als het dan heel hard gaat stormen en regenen, stort je huis in. Zo gaat 
het ook in je leven als je niet op Jezus de Rots vertrouwt en bouwt. Maar vertrouw je wel op Jezus dan mag 

verstandig bent, als je je huis bouwt op een rots. Dan kan het heel hard gaan stormen en regenen, maar het verstandig bent, als je je huis bouwt op een rots. Dan kan het heel hard gaan stormen en regenen, maar het 
huis heeft een fundament. Daarom zal het huis niet instorten. Als je niet luistert naar en gelooft in de Heere 
Jezus, bouw je je huis op het zand. Als het dan heel hard gaat stormen en regenen, stort je huis in. Zo gaat Jezus, bouw je je huis op het zand. Als het dan heel hard gaat stormen en regenen, stort je huis in. Zo gaat 
het ook in je leven als je niet op Jezus de Rots vertrouwt en bouwt. Maar vertrouw je wel op Jezus dan mag 
je in Zijn Huis, in Zijn Koninkrijk wonen wat Hij Zelf gebouwd heeft. Dit Koninkrijk zal straks – als Jezus 
het ook in je leven als je niet op Jezus de Rots vertrouwt en bouwt. Maar vertrouw je wel op Jezus dan mag 
je in Zijn Huis, in Zijn Koninkrijk wonen wat Hij Zelf gebouwd heeft. Dit Koninkrijk zal straks – als Jezus je in Zijn Huis, in Zijn Koninkrijk wonen wat Hij Zelf gebouwd heeft. Dit Koninkrijk zal straks – als Jezus je in Zijn Huis, in Zijn Koninkrijk wonen wat Hij Zelf gebouwd heeft. Dit Koninkrijk zal straks – als Jezus 

huis heeft een fundament. Daarom zal het huis niet instorten. Als je niet luistert naar en gelooft in de Heere huis heeft een fundament. Daarom zal het huis niet instorten. Als je niet luistert naar en gelooft in de Heere huis heeft een fundament. Daarom zal het huis niet instorten. Als je niet luistert naar en gelooft in de Heere 
verstandig bent, als je je huis bouwt op een rots. Dan kan het heel hard gaan stormen en regenen, maar het 
huis heeft een fundament. Daarom zal het huis niet instorten. Als je niet luistert naar en gelooft in de Heere huis heeft een fundament. Daarom zal het huis niet instorten. Als je niet luistert naar en gelooft in de Heere 
Jezus, bouw je je huis op het zand. Als het dan heel hard gaat stormen en regenen, stort je huis in. Zo gaat 

verstandig bent, als je je huis bouwt op een rots. Dan kan het heel hard gaan stormen en regenen, maar het 
huis heeft een fundament. Daarom zal het huis niet instorten. Als je niet luistert naar en gelooft in de Heere 
Jezus, bouw je je huis op het zand. Als het dan heel hard gaat stormen en regenen, stort je huis in. Zo gaat 

verstandig bent, als je je huis bouwt op een rots. Dan kan het heel hard gaan stormen en regenen, maar het 
huis heeft een fundament. Daarom zal het huis niet instorten. Als je niet luistert naar en gelooft in de Heere huis heeft een fundament. Daarom zal het huis niet instorten. Als je niet luistert naar en gelooft in de Heere 
Jezus, bouw je je huis op het zand. Als het dan heel hard gaat stormen en regenen, stort je huis in. Zo gaat 

verstandig bent, als je je huis bouwt op een rots. Dan kan het heel hard gaan stormen en regenen, maar het 
huis heeft een fundament. Daarom zal het huis niet instorten. Als je niet luistert naar en gelooft in de Heere 
Jezus, bouw je je huis op het zand. Als het dan heel hard gaat stormen en regenen, stort je huis in. Zo gaat 

In dit verhaal gaat het over het bouwen van je huis op de rots of op het zand.  Jezus vertelt hier dat je 
verstandig bent, als je je huis bouwt op een rots. Dan kan het heel hard gaan stormen en regenen, maar het 
huis heeft een fundament. Daarom zal het huis niet instorten. Als je niet luistert naar en gelooft in de Heere huis heeft een fundament. Daarom zal het huis niet instorten. Als je niet luistert naar en gelooft in de Heere 
Jezus, bouw je je huis op het zand. Als het dan heel hard gaat stormen en regenen, stort je huis in. Zo gaat 



Themalied: Bouw je mee?
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Les 1:
Wat een mooie wereld!



Les 1: WAT EEN MOOIE WERELD!  
BOUWSTEEN 1: GELOOF IN GOD DIE GOED IS 

1. Waar gaat het verhaal uit de Bijbel over?
In deze les staat God, de Schepper (Bouwer) van deze wereld centraal. God heeft alles gemaakt (gebouwd) 
in zes dagen. De kroon op de schepping is de mens. God heeft de mens een plek op Zijn wereld gegeven om 
die te bouwen en te bewaren. 
Genesis 1:31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet het was zeer goed. 

2. Waar staat dit verhaal in de Bijbel?
Genesis 1 en 2

3. Hoe bereid ik dit verhaal voor?
Om een verhaal uit de Bijbel goed te kunnen vertellen en/of te bespreken is een goede voorbereiding 
belangrijk. Gebed vooraf en vervolgens zelf helemaal door het verhaal heen kruipen zijn twee belangrijke 
sleutels. Voor dit laatste geven wij hieronder een stappenplan wat kan helpen in de voorbereiding. Let op: 
niet bij elk Bijbelverhaal kan alles toegepast worden.

STAP 1: goed lezen
a. Lees rustig het Bijbelgedeelte helemaal door. 

STAP 2: eenvoudig maken
Denk aan onkerkelijke kinderen en tieners aan wie het verhaal wordt verteld.
b. schrijf elk Bijbelvers in eigen, eenvoudige woorden op. 
c. onderstreep belangrijke, moeilijke woorden en/of begrippen die in het verhaal staan. 
d. bedenk hoe je deze belangrijke, moeilijke woorden en/of begrippen goed kunt uitleggen.

STAP 3a: context bepalen
Schrijf op:
e. omgeving: waar vindt dit verhaal plaats? Hoe zag het er toen uit?
f. tijd: wanneer heeft dit verhaal plaats gevonden?* Wat is er over die tijd te zeggen?
g. personages: welke personen komen er in het verhaal naar voren? Wat weet je over hen? 
Over hun karakter? Hoe is hun verhouding tot God? Staan er nog andere verhalen over hen in 
de Bijbel?

STAP 3b: verhaallijn bepalen 
h. Wat is de lijn van het verhaal? Wat is de situatie? Wat gebeurt er allemaal?
Denk hierbij aan: begin > kern > slot. Maar ook: aanleiding > reactie > gevolg. Enz.

STAP 3c: kern bepalen
i. Wat is de kerntekst in dit verhaal? 
j. Wat is belangrijk om te vertellen en wat zijn details die bij deze vertelling achterwege 
gelaten kunnen worden?

STAP 4: betekenis ontdekken 
k. Wat is de betekenis van dit verhaal?
l. Wat vertelt dit verhaal over God? Over Zijn leiding? Over zijn handelen met mensen? 
m. Welke verwijzing in dit verhaal is er naar Jezus, de Zoon van God?
n. Welke lessen zitten er in dit verhaal?

Les 1: Wat een mooie wereld!  •  blad 1



STAP 5: aansluiting zoeken 
o. Welke aansluiting zit er in dit verhaal naar vandaag?
p. Zitten er elementen in het verhaal die kinderen, tieners herkennen?
q. Welk voorwerp, beeld zou ik evt. bij dit verhaal kunnen gebruiken?

STAP 6: verhaal maken 
r. Zorg voor een pakkend begin (evt. met voorwerp of voorbeeld wat herkenning geeft).
s. Zorg voor een duidelijke opbouw en lijn. Waak voor teveel details te willen vertellen, 
waardoor de kinderen, tieners afhaken. 
t. Zorg voor één kernboodschap in het verhaal. 
u. Zorg voor eenvoudig taalgebruik, maar niet kinderachtig. 

STAP 7: verhaal oefenen
v. Oefen de vertelling van uw verhaal. 
w. Vraag de Heere om Zijn zegen en bid voor de kinderen, tieners die het verhaal zullen horen. 

TIP 1: Plaats het verhaal in de grote lijn van de Bijbel: schepping, zondeval, moederbelofte, 
geboorte van Jezus, Zijn lijden, sterven en opstanding, Hemelvaart, Pinksteren en de 
verspreiding van het Evangelie tot aan de wederkomst van Jezus. Gebruik hier evt. de  
tijdslijn-platen van de LWJ voor. 

TIP 2: Maak voor uitleg en verdieping gebruik van Bijbel met kanttekeningen, Bijbel met uitleg 
en Cammeraat.

Advies:
Gebruik bij dit verhaal een mooi platenboek van de Schepping. Probeer vol bewondering te vertellen over 
alles wat de Heere heeft gemaakt. Waak voor een saaie opsomming, maar neem de kinderen mee in het 
wonderlijke ontstaan van de hemel en de aarde. Laat vooral ook steeds horen: ‘En God zag dat het goed 
was’. 

In het gesprek met tieners zal ook iets gezegd moeten worden over de evolutietheorie. Het is niet verstandig 
om een hele discussie op te zetten, maar vooral uit laten komen dat de God in de Bijbel ons vertelt hoe goed 
en wonderlijk Hij alles heeft gemaakt. Dat is niet iets om te bewijzen, maar om te geloven, omdat God het 
zegt.

Deze les gaat over de mooie goede Schepping. Maar is nog steeds alles zeer (heel) goed? Hoe komt het dat 
dit niet meer zo is? Er kan iets gezegd worden over de ongehoorzaamheid van Adam en Eva, waardoor het 
weer donker geworden is. Donker in ons leven, donker in ons hart. Net zo donker als het aan het begin van 
de aarde was. Maar zoals God toen voor licht zorgde, zo kan Hij er ook weer voor zorgen dat het licht wordt 
in ons leven, in ons hart. Door de Heere Jezus, de Zoon van God. Hij is het Licht in deze wereld. Het is goed 
en belangrijk deze boodschap ook in het verhaal te verwerken.

4. Welke vertelsuggesties zijn er?
Zoals hierboven weergegeven is het belangrijk om zelf het verhaal voor te bereiden. Tegelijk kan het fijn 
zijn om bij de voorbereiding geholpen te worden. Daarvoor wordt – als voorbeeld - hieronder een korte 
verhaallijn weergegeven met enkele suggesties die passen bij het hoofdthema. 

Verhaallijn:
I Intro: Wie heeft de aarde gemaakt (gebouwd)?  

Neem iets moois mee uit de schepping. Bijvoorbeeld: een mooie bloem of een paar heerlijke vruchten. 
Stel vragen: Waar komt dit vandaan? Wie heeft dit gemaakt? Wie laat dit groeien en bloeien?

Les 1: Wat een mooie wereld!  •  blad 2



II God, de Schepper (Bouwer) van deze aarde! - Genesis 1:1-25
1e dag: licht 
2e dag: scheiding tussen water
3e dag: gras, kruid en bomen 
4e dag: zon, maan en sterren
5e dag: vissen en vogels
6e dag: dieren en mensen

III God, de Schepper (Bouwer) van de mens! - Genesis 1:26-27 en Genesis 2:7 en 18-25 
a. God maakte het lichaam van de mens uit stof.
b. Hij blies in de neusgaten.
c. God geeft Adam een vrouw (En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot 
    een vrouw; en Hij bracht haar tot Adam).
d. God geeft de mens een opdracht: bouwen en bewaren! Dat betekent: je mag er wonen en God wil dat    
    we goed voor de aarde zorgen. 

IV God, de Schepper (Bouwer) heeft gerust van al Zijn werk - Genesis 1:31 – Genesis 2:3
a. God zag al wat hij gemaakt had en het was zeer goed.
b. God rust.
c. God geeft de mens een rustdag.

V Afsluiting: God is een goede Schepper (Bouwer)! – Psalm 136
a. Wat is God goed! 
    Psalm 136: Looft den HEER, want Hij is goed: Looft Hem met een blij gemoed.
b. Door de zonde is het niet meer goed en is het donker in ons hart
c. De Heere Jezus, het Licht van de wereld, maakt het licht in donkere harten

Aansluiting:
• Meenemen: iets moois uit de natuur; een plaat van een dier. 
• Iets maken: heb je wel eens iets heel moois gemaakt? Wat had je toen nodig om dat te maken? Wie 

heeft de aarde gemaakt? Had God iets nodig? 
• Een dier maken: heb je wel eens een dier gemaakt van klei. Wat was dat mooi. Maar zijn die dieren 

echt? Wie heeft de dieren gemaakt? 
• Brugzin: luister maar, want daar gaat dit verhaal over. 

5. Wat kan er na het verhaal met de kinderen gelezen worden?
Het is belangrijk dat het vertelde verhaal ook met de kinderen uit de Bijbel wordt gelezen. Daarbij gaat het 
niet in de eerste plaats om de lengte, maar vooral om dat het gebeurt en de kinderen, tieners daardoor zien 
en horen dat het vertelde verhaal in de Bijbel, het Boek, van God staat. 

Suggesties: Genesis 1:1-5, Genesis 1:24-27 en Genesis 2:1-3

6. Welke liederen passen bij dit verhaal?
Het themalied
Psalm 136 vers 1-9

Les 1: Wat een mooie wereld!  •  blad 3



PUZZEL BIJ LES 1: WAT EEN MOOIE WERELD!

Voor deze puzzel heb je de Bijbel nodig. Zoek het eerste hoofdstuk op: Genesis 1.  
Alle woorden kun je vinden in dat hoofdstuk.

Heb je alle woorden gevonden? Verdeel ze dan in lettergrepen en streep die door in het figuur. 
Er blijven lettergrepen over. Welke tekst lees je? 

Lees in je Bijbel, in Genesis 1. 

1. In den beginne schiep God den …. en de … - Genesis 1 vers 1
2. En God zeide: Daar zij … - Genesis 1 vers 3
3. En God noemde het licht … - Genesis 1 vers 5
4. Dat make scheiding tussen wateren en … - Genesis 1 vers 6
5. En God noemde het … aarde - Genesis 1 vers 10
6. En de aarde bracht voort … - Genesis 1 vers 12
7. God dan maakte die … grote lichten - Genesis 1 vers 16
8. En God schiep de grote … - Genesis 1 vers 21
9. En God maakte het … gedierte naar zijn aard - Genesis 1 vers 25
10. En God zeide: Laat Ons … maken - Genesis 1 vers 26
11. … en … schiep Hij hen - Genesis 1 vers 27
12. En God zeide tot hen: Weest … - Genesis 1 vers 28
13. En het was morgen geweest, de … dag - Genesis 1 vers 31

aar dro goed jes ren vis wat

al en gras licht scheut vrouw wild

baar en had maakt sen vrucht zag

dag ge he man sen wa zeer

de ge het mel te wal zes

de God Hij men twee was zie

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

Les 1: Wat een mooie wereld!  •  blad 4



ANTWOORDEN VAN DE PUZZEL BIJ LES 1

1. hemel, aarde 
2. licht  
3. dag  
4. wateren  
5. droge  
6. grasscheutjes 
7. twee
8. walvissen
9. wild
10. mensen
11. man, vrouw
12. vruchtbaar
13. zesde

UITKOMST: 
En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed (Genesis 1 vers 31)

Les 1: Wat een mooie wereld!  •  blad 5



Les 1: Wat een mooie wereld!  •  werkblad 1a - uitleg/werkwijze

Werkje bouwsteen 1: Draadletter 

MATERIAAL: 
• Rolmaat
• Tang
• Installatiedraad zwart 1,5 mm, 2 meter lang per woord
• Alleslijm
• Strijkkralen (HAMA past niet, IKEA wel)
• Loom elastiekjes of doorzichtige haarelastiekjes
• A4 print ‘kunstwerk’

WERKWIJZE:
1. Buig de draad volgens de aanwijzingen op het voorbeeld. 
2. Voeg af en toe strijkkralen toe.
3. En soms loombandjes.
4. Knip het draad dat teveel is af.
5. Je kunstwerk is af! Niet genoeg tijd? Bij het woord ‘kunst’ kun je ook stoppen.

4 5

1/2 3



Les 1: Wat een mooie wereld!  •  werkblad 1b - voorbeeld

Voorbeeld bouwsteen 1: Draadletter
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Les 1: Wat een mooie wereld!  •  werkblad 2a  -  uitleg/werkwijze

Werkje bouwsteen 1: Kaart 

MATERIAAL: 
• A6 kaarten
• Grote confetti (HEMA)
• Hawaï bloemenketting
• Groen papier
• Potlood
• Schaar
• Plakstift
• Zakje zaadjes

WERKWIJZE KAART 1:
1. Scheur een strook groen papier en plak op de onderkant van de kaart.  

Teken met potlood verticale streepjes.
2. ‘Pak’ met een plakstift een confettirondje op. (Dus niet gaan smeren op een rondje)
3. Trek het van de plakstift en plak het op.
4. Plak zo de kaart verder vol boven de streepjes.

3 4

1 2



Les 1: Wat een mooie wereld!  •  werkblad 2b  -  uitleg/werkwijze

WERKWIJZE KAART 2:
1. Scheur smalle strookjes groen papier en plak ze verticaal op.
2. Knip de bloemen los van de ketting, smeer wat lijm boven de ‘steeltjes’ en plak de 

bloemen op.
3. Maak de kaart zo vol.
4. Plak een zakje zaad aan de binnenkant en schrijf iets aardigs in de kaart. 

3 4

1 2



Voorbeeld: Kaart

Les 1: Wat een mooie wereld!  •   werkblad 2c - voorbeeld



Les 1: Wat een mooie wereld!  •  werkblad 3 - kleurplaat

Kleurplaat: Wat een mooie wereld!





Les 2:
Wat een veilig schip!



Les 2: Wat een veilig schip!  •  blad 1

Les 2: WAT EEN VEILIG SCHIP!
BOUWSTEEN 2: GELOOF IN GOD DIE GENADIG IS

1. Waar gaat het verhaal uit de Bijbel over?
In deze les staat de bouw van de ark centraal. Noach heeft van God de opdracht gekregen om een ark 
te bouwen. Noach krijgt precies te horen hoe de ark gebouwd moet worden. Ook vertelt God aan Noach 
waarom hij een ark moet bouwen. God ziet de zonde van de mensen en het doet Hem diep verdriet dat de 
mensen zonder Hem leven en ongehoorzaam zijn. God is rechtvaardig, Hij komt met Zijn straf. Maar God is 
ook genadig, daarom laat God Noach een ark bouwen. Alleen in de ark is Noach en zijn gezin veilig. Noach 
mag 120 jaar lang bouwen aan de ark. God is geduldig. Hij geeft de mensen de tijd om zich te bekeren en 
ook in de ark te gaan. De ark wijst heen naar de Zoon van God, Jezus Christus. Alleen het geloof in Hem redt 
van de dood. Genesis 6:8 Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE. 

2. Waar staat dit verhaal in de Bijbel?
Genesis 6 en 7

3. Hoe bereid ik dit verhaal voor?
Om een verhaal uit de Bijbel goed te kunnen vertellen en/of te bespreken is een goede voorbereiding 
belangrijk. Gebed vooraf en vervolgens zelf helemaal door het verhaal heen kruipen zijn twee belangrijke 
sleutels. Voor dit laatste geven wij hieronder een stappenplan wat kan helpen in de voorbereiding. Let op: 
niet bij elk Bijbelverhaal kan alles toegepast worden. 

STAP 1: goed lezen
a. Lees rustig het Bijbelgedeelte helemaal door. 

STAP 2: eenvoudig maken
Denk aan onkerkelijke kinderen en tieners aan wie het verhaal wordt verteld.
b. schrijf elk Bijbelvers in eigen, eenvoudige woorden op. 
c. onderstreep belangrijke, moeilijke woorden en/of begrippen die in het verhaal staan. 
d. bedenk hoe je deze belangrijke, moeilijke woorden en/of begrippen goed kunt uitleggen.

STAP 3a: context bepalen
Schrijf op:
e. omgeving: waar vindt dit verhaal plaats? Hoe zag het er toen uit?
f. tijd: wanneer heeft dit verhaal plaats gevonden?* Wat is er over die tijd te zeggen?
g. personages: welke personen komen er in het verhaal naar voren? Wat weet je over hen? 
Over hun karakter? Hoe is hun verhouding tot God? Staan er nog andere verhalen over hen in 
de Bijbel?

STAP 3b: verhaallijn bepalen 
h. Wat is de lijn van het verhaal? Wat is de situatie? Wat gebeurt er allemaal?
Denk hierbij aan: begin > kern > slot. Maar ook: aanleiding > reactie > gevolg. Enz.

STAP 3c: kern bepalen
i. Wat is de kerntekst in dit verhaal? 
j. Wat is belangrijk om te vertellen en wat zijn details die bij deze vertelling achterwege 
gelaten kunnen worden?



Les 2: Wat een veilig schip! •  blad 2

STAP 4: betekenis ontdekken 
k. Wat is de betekenis van dit verhaal?
l. Wat vertelt dit verhaal over God? Over Zijn leiding? Over zijn handelen met mensen? 
m. Welke verwijzing in dit verhaal is er naar Jezus, de Zoon van God?
n. Welke lessen zitten er in dit verhaal?

STAP 5: aansluiting zoeken 
o. Welke aansluiting zit er in dit verhaal naar vandaag?
p. Zitten er elementen in het verhaal die kinderen, tieners herkennen?
q. Welk voorwerp, beeld zou ik evt. bij dit verhaal kunnen gebruiken?

STAP 6: verhaal maken 
r. Zorg voor een pakkend begin (evt. met voorwerp of voorbeeld wat herkenning geeft).
s. Zorg voor een duidelijke opbouw en lijn. Waak voor teveel details te willen vertellen, 
waardoor de kinderen, tieners afhaken. 
t. Zorg voor één kernboodschap in het verhaal. 
u. Zorg voor eenvoudig taalgebruik, maar niet kinderachtig. 

STAP 7: verhaal oefenen
v. Oefen de vertelling van uw verhaal. 
w. Vraag de Heere om Zijn zegen en bid voor de kinderen, tieners die het verhaal zullen horen. 

TIP 1: Plaats het verhaal in de grote lijn van de Bijbel: schepping, zondeval, moederbelofte, 
geboorte van Jezus, Zijn lijden, sterven en opstanding, Hemelvaart, Pinksteren en de 
verspreiding van het Evangelie tot aan de wederkomst van Jezus. Gebruik hier evt. de  
tijdslijn-platen van de LWJ voor. 

TIP 2: Maak voor uitleg en verdieping gebruik van Bijbel met kanttekeningen, Bijbel met uitleg 
en Cammeraat.

Advies:
Het is een lang verhaal om te vertellen. Als de hoofdlijn wordt vastgehouden, hoeven de details niet 
allemaal verteld te worden. Het gaat erom dat de kinderen en jongeren zien dat God geduldig is in het 
geven van tijd aan de mensen om zich te bekeren en genadig is in het bieden van een schuilplaats tegen de 
verdiende straf.

4. Welke vertelsuggesties zijn er?
Zoals hierboven weergegeven is het belangrijk om zelf het verhaal voor te bereiden. Tegelijk kan het fijn 
zijn om bij de voorbereiding geholpen te worden. Daarvoor wordt – als voorbeeld - hieronder een korte 
verhaallijn weergegeven met enkele suggesties die passen bij het hoofdthema. 

Verhaallijn:
I De bouw van de ark - Genesis 6  

Noach laat met kracht de bijl neerkomen op de bast van een boom. Hij bouwt samen met zijn zonen een 
schip met enorme afmetingen… 
Neem de kinderen met woorden mee naar de bouwplaats: de warmte van het harde werken, de zonen 
die meehelpen, de planken die gezaagd moeten worden en het aanbrengen van het teer. Hij bouwt het 
precies zoals God het gezegd heeft. Waarom bouwt Noach dit schip, die een ark wordt genoemd? Er 
zal een watervloed komen over de hele aarde die mensen en dieren zal laten verdrinken. Vertel kort 
wat er na de schepping gebeurde: dat de mensen niet naar God luisterden. God heeft hier verdriet van 
en vertelt dit aan Noach. Noach heeft genade ontvangen en God lief, hij luistert wel naar Hem. Noach 
vertrouwt op God. God wil Noach en zijn gezin redden. 



Les 2: Wat een veilig schip! •  blad 3

II De waarschuwing bij de bouw van de ark - 2 Petrus 2:5 en Gen. 7:1-9
De mensen uit het dorp komen kijken naar de bouw van de ark. Ze lachen Noach uit. Noach waarschuwt 
de mensen 120 jaar lang niet alleen met woorden (geef een voorbeeld), maar ook door hard te werken. 
Hij weet dat het Woord van God waar is. God geeft de mensen tijd om weer naar Hem te luisteren en te 
vertrouwen op Hem. Wat is God goed en geduldig! De mensen hebben er geen zin in: ze geloven niet 
in God. Dan breken de laatste dagen voor het uitvoeren van de straf aan. Benoem een paar klussen 
van Noach, zoals: de voedselvoorraad opslaan, de laatste spulletjes verhuizen en de dieren een plaats 
geven. De mensen zien de dieren naar de ark komen en binnengaan. Zelf blijven ze buiten staan.

III De straf na de bouw van de ark - Gen. 7:10-12 
De deur van de ark wordt door God gesloten. Het begint te regenen en ook uit de grond spuit het water 
omhoog. Mensen proberen hun leven te redden, maar het is te laat. Mensen en dieren verdrinken, 
omdat ze niet in God geloofden.

IV Het leven in de gebouwde ark - Gen. 7:23
In de ark gaat het leven verder. God beschermt Noach en zijn gezin tijdens de enorme vloed. God wist 
dat de ark precies goed zou zijn voor deze storm. Wat God bouwt is altijd goed. Noach is veilig door het 
geloof in God en het vertrouwen op God. God zegt in de Bijbel dat we net zoals Noach mogen vertrouwen 
op God en op Zijn Zoon, de Heere Jezus. Dan vergeeft Hij onze zonden. Hij is de enige Die ons echt 
gelukkig maakt.

Aansluiting:
• Zet een bak water voor je, zichtbaar voor de kinderen.
• Met een (Playmobil)popje in de hand vraag je hoe het popje van de ene kant naar de andere kant  kan 

zonder in het water te vallen. Mooi is als je met een zelfgemaakt vlotje (een paar ijslolly-stokjes 
vastgeplakt op kurken) dat even kan testen. Benoem dat het popje alleen veilig is als het op het vlot is 
en het vlot blijft drijven.

• Hebben kinderen thuis een vlot of (rubber)boot of hebben ze die wel eens zelf gemaakt? Hoe ziet/zag 
die eruit?

• Brugzin: in dit verhaal gaat het ook over een boot. Luister maar waarom deze boot wordt gebouwd.

5. Wat kan er na het verhaal met de kinderen gelezen worden?
Het is belangrijk dat het vertelde verhaal ook met de kinderen uit de Bijbel wordt gelezen. Daarbij het gaat 
niet in de eerste plaats om de lengte, maar vooral om dat het gebeurt en de kinderen, tieners daardoor zien 
en horen dat het vertelde verhaal in de Bijbel, het Boek van God, staat. 

Suggesties: Genesis 6:1-8, Genesis 7:1-6. 

6. Welke liederen passen bij dit verhaal?
Het themalied
Psalm 25 vers 6



Les 2: Wat een veilig schip! •  blad 4

PUZZEL BIJ LES 2: WAT EEN VEILIG SCHIP!

Voor deze puzzel heb je de Bijbel nodig. Zoek het eerste Bijbelboek op: Genesis. In hoofdstuk 
7 staan alle woorden. Heb je ze gevonden? Schrijf ze dan in het figuur. Tel de letters van de 
woorden en kijk naar de drie letters die al ingevuld zijn, dan zie je vast wel, waar het woord 
moet staan! 

Lees in je Bijbel, in Genesis 7:

1. Ga gij en uw ganse huis in de … - Genesis 7 vers 1
2. Want over nog … dagen zal Ik doen regenen - Genesis 7 vers 4
3. Zo ging … en zijn zonen en zijn huisvrouw - Genesis 7 vers 7
4. Gevogelte en al wat op de … kruipt - Genesis 7 vers 8
5. Dat de wateren des … op de aarde waren - Genesis 7 vers 10
6. En een … was op de aarde, veertig dagen - Genesis 7 vers 12 
7. En van alle …, waarin een geest des levens was - Genesis 7 vers 15
8. Vijftien … omhoog namen de wateren - Genesis 7 vers 20
9. Al wat een adem des geestes des levens in zijn … had - Genesis 7 vers 22
10. Tot het gevogelte des …, en zij werden verdelgd - Genesis 7 vers 23

a

k

r

Welke naam kun je maken van de letters in de grijze hokjes? 

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



Les 2: Wat een veilig schip! •  blad 5

ANTWOORDEN VAN DE PUZZEL BIJ LES 2

1. ark    
2. zeven   
3. Noach
4. aardbodem
5. vloeds
6. plasregen
7. vlees
8. ellen
9. neusgaten
10. hemels

UITKOMST: 
De naam in de grijze hokjes: Noach



Les 2: Wat een veilig schip! •  werkblad 1a - uitleg/werkwijze

Werkje bouwsteen 2: Regenboogbandje 

MATERIAAL: 
• Katoen in regenboogkleuren 
• Voor vingerhaken 7-9 kleuren x 75 cm.
• Voor een bandje knopen 5-9 kleuren. x 100 cm. 
• Centimeter
• Stofschaar
• Schilder tape (plak hiermee je bandje op de tafel vast, dat is makkelijker knopen)

WERKWIJZE:
Om te vingerhaken: 
Knip de draden af op 0,75 meter, voor het knopen op 1 meter.
Tip: leg alle draden samen en knip in één keer allemaal 

1. Begin met het maken van een lus:  
Leg de draad schuin over elkaar. Houdt ongeveer 12 cm over, hiermee knoop je straks het 
bandje aan het andere uiteinde vast.

2. Steek twee vingers door de lus en pak de draad dubbel door het oog. 
3. Nu heb je een nieuwe lus, trek deze rustig aan. haal rustig aan.
4. Trek de lus zo groot dat je vingers er doorheen kunnen. Steek weer twee vingers door de 

lus, en pak de draad dubbel door het oog, trek rustig aan.
5. Herhaal dit steeds. Ga door tot je haakwerk de gewenste lengte heeft.
6. Als je ver genoeg hebt gehaakt, ga je de draad afhechten. Knip hiervoor de werkdraad af 

en trek de lus aan.
7. Als je ver genoeg hebt gehaakt, trek de draad helemaal door de lus heen. Maak een 

knoop aan het uiteinde van het gehaakte stukje.
8. Vlecht de sliertjes aan het begin en eind tot een vlechtje.  

Je regenboogbandje is klaar!



Les 2: Wat een veilig schip! •  werkblad 1b - werkwijze
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Les 2: Wat een veilig schip! •  werkblad 1c - voorbeeld

Voorbeeld: Regenboogbandje

GEHAAKT REGENBOOGBANDJE GEKNOOPT REGENBOOGBANDJE



Les 2: Wat een veilig schip! •  werkblad 2 - kleurplaat

Kleurplaat: Wat een veilig schip!



Les 3:
Wat een bijzonder gebouw!



Les 3: Wat een bijzonder gebouw!  •  blad 1

Les 3: WAT EEN BIJZONDER GEBOUW!
BOUWSTEEN 3: GELOOF IN GOD DIE NABIJ IS 

1. Waar gaat het verhaal uit de Bijbel over?
In deze les staat de bouw van de Tempel, het huis van God, centraal. Koning Salomo heeft de opdracht 
gekregen om de tempel te bouwen. God vertelt aan Salomo hoe hij dat moet doen. Het is indrukwekkend om 
te lezen waar de materialen vandaan komen, hoe nauwkeurig God alle bouwdetails heeft doorgegeven en 
met welke stilte de bouw heeft plaatsgevonden. Duidelijk staat de bouw van de tempel onder leiding van God 
Zelf. God laat de tempel bouwen, vanwege Zijn genadeverbond. Als de tempel klaar is, laat God zien dat Hij 
bij de mensen wilt wonen. Wel moet er daarvoor in de tempel geofferd worden. De offers wijzen heen naar 
het grote offer Jezus Christus. Alleen door Hem kan God bij de mensen wonen en kunnen mensen weer bij 
God komen. 

2. Waar staat dit verhaal in de Bijbel?
1 Koningen 5-6 en 1 Koningen 8:10-30

3. Hoe bereid ik dit verhaal voor?
Om een verhaal uit de Bijbel goed te kunnen vertellen en/of te bespreken is een goede voorbereiding 
belangrijk. Gebed vooraf en vervolgens zelf helemaal door het verhaal heen kruipen zijn twee belangrijke 
sleutels. Voor dit laatste geven wij hieronder een stappenplan wat kan helpen in de voorbereiding.

STAP 1: goed lezen
a. Lees rustig het Bijbelgedeelte helemaal door. 

STAP 2: eenvoudig maken
Denk aan onkerkelijke kinderen en tieners aan wie het verhaal wordt verteld.
b. schrijf elk Bijbelvers in eigen, eenvoudige woorden op. 
c. onderstreep belangrijke, moeilijke woorden en/of begrippen die in het verhaal staan. 
d. bedenk hoe je deze belangrijke, moeilijke woorden en/of begrippen goed kunt uitleggen.

STAP 3a: context bepalen
Schrijf op:
e. omgeving: waar vindt dit verhaal plaats? Hoe zag het er toen uit?
f. tijd: wanneer heeft dit verhaal plaats gevonden?* Wat is er over die tijd te zeggen?
g. personages: welke personen komen er in het verhaal naar voren? Wat weet je over hen? 
Over hun karakter? Hoe is hun verhouding tot God? Staan er nog andere verhalen over hen in 
de Bijbel?

STAP 3b: verhaallijn bepalen 
h. Wat is de lijn van het verhaal? Wat is de situatie? Wat gebeurt er allemaal?
Denk hierbij aan: begin > kern > slot. Maar ook: aanleiding > reactie > gevolg. Enz.

STAP 3c: kern bepalen
i. Wat is de kerntekst in dit verhaal? 
j. Wat is belangrijk om te vertellen en wat zijn details die bij deze vertelling achterwege 
gelaten kunnen worden?

STAP 4: betekenis ontdekken 
k. Wat is de betekenis van dit verhaal?
l. Wat vertelt dit verhaal over God? Over Zijn leiding? Over zijn handelen met mensen? 
m. Welke verwijzing in dit verhaal is er naar Jezus, de Zoon van God?
n. Welke lessen zitten er in dit verhaal?
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STAP 5: aansluiting zoeken 
o. Welke aansluiting zit er in dit verhaal naar vandaag?
p. Zitten er elementen in het verhaal die kinderen, tieners herkennen?
q. Welk voorwerp, beeld zou ik evt. bij dit verhaal kunnen gebruiken?

STAP 6: verhaal maken 
r. Zorg voor een pakkend begin (evt. met voorwerp of voorbeeld wat herkenning geeft).
s. Zorg voor een duidelijke opbouw en lijn. Waak voor teveel details te willen vertellen, 
waardoor de kinderen, tieners afhaken. 
t. Zorg voor één kernboodschap in het verhaal. 
u. Zorg voor eenvoudig taalgebruik, maar niet kinderachtig. 

STAP 7: verhaal oefenen
v. Oefen de vertelling van uw verhaal. 
w. Vraag de Heere om Zijn zegen en bid voor de kinderen, tieners die het verhaal zullen horen. 

TIP 1: Plaats het verhaal in de grote lijn van de Bijbel: schepping, zondeval, moederbelofte, 
geboorte van Jezus, Zijn lijden, sterven en opstanding, Hemelvaart, Pinksteren en de 
verspreiding van het Evangelie tot aan de wederkomst van Jezus. Gebruik hier evt. de  
tijdslijn-platen van de LWJ voor. 

TIP 2: Maak voor uitleg en verdieping gebruik van Bijbel met kanttekeningen, Bijbel met uitleg 
en Cammeraat.

Advies:
Het verhaal over de bouw van de tempel staat uitvoerig - tot in detail - in de Bijbel beschreven. Het is 
belangrijk bij de voorbereiding en de vertelling van dit verhaal om vooral gericht te zijn op de hoofdlijn, met 
enerzijds het bijzondere verloop van de bouw (denk aan de vlotten met vrachten vol hout, het op afstand 
pasklaar maken van alles en de stilte op de bouwplaats zelf) en anderzijds het doel van de tempel waarin 
zichtbaar wordt dat God, vanwege Zijn genadeverbond, nabij wil zijn en onder de mensen wil wonen door het 
offer van de Heere Jezus. Hieronder wordt hiervoor een richtlijn gegeven. 

4. Welke vertelsuggesties zijn er?
Zoals hierboven weergegeven is het belangrijk om zelf het verhaal voor te bereiden. Tegelijk kan het fijn 
zijn om bij de voorbereiding geholpen te worden. Daarvoor wordt – als voorbeeld - hieronder een korte 
verhaallijn weergegeven met enkele suggesties die passen bij het hoofdthema. 

Verhaallijn:
I De opdracht voor de bouw van de tempel - 1 Koningen 5:1-5

Bouw je mee, koning Hiram?
Koning Salomo is in gesprek met koning Hiram. In dit gesprek vertelt hij over de opdracht van God om 
een tempel te bouwen. Koning Salomo vraagt aan koning Hiram of hij mee wil helpen met de bouw van 
de tempel. Koning Hiram wil dit. Er is vrede tussen beide koningen. 

II De bouwers van de tempel - 1 Koningen 5:6-18
Bouw je mee inwoners van Tyrus? Bouw je mee inwoners van Israël? 
Duizenden mensen gaan meehelpen met de bouw van de tempel! Ze zagen velen bomen om die op 
vlotten worden gelegd en vanaf het Libanon gebergte worden verscheept. Terwijl op een andere plaats 
in het gebergte weer duizenden andere mensen aan het werk zijn om stenen los te wrikken en in de 
juiste vorm te maken. Dit alles moet indrukwekkend zijn geweest. Neem de kinderen mee naar het 
gebergte. Laat ze het geluid van de vallende bomen horen en het losbikkelen van de stenen… Laat ze 
over het water turen naar de enorme hoeveelheid vlotten met bomen… Komen ze allemaal aan? Valt er 
geen boom van het vlot af… 
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III De bouw van de tempel - 1 Koningen 6:1-14
Wat is het stil op de bouwplaats van de tempel? Is er wel iemand aan het bouwen?
Ja zeker wel, maar alles gebeurt in stilte. Je hoort geen hamer kloppen. Geen zaag heen en weer 
gaan. Niets. Hoe kan dat? Dat staat in vers 7. God zorgt ervoor dat alles pasklaar is. De tempel komt 
er vanbinnen en vanbuiten indrukwekkend uit te zien. Noem enkele dingen. En zo nadert de bouw zijn 
voltooiing… Iedereen ziet uit naar de opening. 

IV De opening van de gebouwde tempel - 1 Koningen 8:10-21
De tempel is klaar. Wat is er hard gewerkt. En wat ziet alles er mooi uit! De bouwers hebben hun best 
gedaan. Alles ziet er uit zoals God het wilde, want de tempel is het huis van God. Dit laat God ook 
merken. Er is een wolk te zien. Deze wolk vervult het huis van God. Nu is de heerlijkheid van God in Zijn 
huis aanwezig. God wil, vanwege Zijn verbond, bij de mensen wonen. 
Bij de opening houdt koning Salomo een toespraak en bidt hij tot God. Noem één of twee dingen die hij 
zegt en één of twee dingen die hij bidt. Salomo vraagt steeds om vergeving in het gebed, belangrijk om 
in deze vertelling juist daar iets over te vertellen en heen te wijzen naar de Heere Jezus, de Zaligmaker. 
Waardevol om bij deze vertelling ook iets over het gebed uit te leggen. 

Aansluiting:
Maak een woordweb rondom het thema bouwen. Stel vragen als:
• Wat is er nodig om een huis of gebouw te bouwen (plek, bouwtekening, mensen, materiaal, enz.) 
• Wat gebeurt er als er een bijzonder gebouw wordt geopend? Wie heeft dat wel eens meegemaakt? 

Kwam er toen ook iemand (misschien de burgemeester) een toespraak houden? Wat heeft hij gezegd? 
• Wie wil er later ook huizen of gebouwen bouwen? 
• Brugzin: in het verhaal gaat het ook over de bouw en opening van een bijzonder gebouw. Luister maar. 

5. Wat kan er na het verhaal met de kinderen gelezen worden?
Het is belangrijk dat het vertelde verhaal ook met de kinderen uit de Bijbel wordt gelezen. Daarbij gaat het 
niet in de eerste plaats om de lengte, maar vooral om dat het gebeurt en de kinderen, tieners daardoor zien 
en horen dat het vertelde verhaal in de Bijbel, het Boek van God, staat. 

Suggestie: 1 Koningen 8:12-21

6. Welke liederen passen bij dit verhaal?
Het themalied
Psalm 116 vers 11
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PUZZEL BIJ LES 3: WAT EEN BIJZONDER GEBOUW!

Voor deze puzzel heb je de Bijbel nodig. Zoek in de Bijbel naar het Bijbelboek 1 Koningen. De 
woorden vind je in het vijfde en zesde hoofdstuk. Heb je ze gevonden? Schrijf ze dan op in het 
figuur.
Lees in je Bijbel, in 1 Koningen 5 en 6: 
Weet je het antwoord?

1. Hoe heette de koning van Tyrus? - 1 Koningen 5 vers 1
2. Wie was de vader van Sálomo? - 1 Koningen 5 vers 3
3. Wat wil Sálomo laten bouwen? Een … - 1 Koningen 5 vers 5
4. Waar komen de ceders vandaan? Uit … - 1 Koningen 5 vers 6
5. Sálomo kreeg cederhout. Welk hout nog meer? - 1 Koningen 5 vers 8
6. Wat gebruikten ze nog meer? Gehouwen … - 1 Koningen 5 vers 17
7. Welke mannen van Sálomo waren aan het werk? - 1 Koningen 5 vers 18
8. Wat was er vóór aan de tempel? Het … - 1 Koningen 6 vers 3
9. Wat voor kamers waren er rondom? - 1 Koningen 6 vers 5
10. Van welk metaal was het gereedschap gemaakt? - 1 Koningen 6 vers 7
11. Waarmee overtoog Sálomo het ganse huis? - 1 Koningen 6 vers 22
12. Wat maakt hij in de aanspraakplaats? Twee … - 1 Koningen 6 vers 23
13. Hoeveel jaar heeft Sálomo aan de tempel gebouwd? - 1 Koningen 6 vers 38 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Als je alle woorden gevonden hebt, wat lees je dan van boven naar beneden in de lichtgrijze 
vakjes? Het is het eerste stukje van het antwoord op deze vraag:

Voor wie bouwde Sálomo een huis? .......................................................................................

Weet je het hele antwoord? ......................................................................................................
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ANTWOORDEN VAN DE PUZZEL BIJ LES 3

1. Hiram
2. David
3. huis
4. Libanon
5. dennenhout
6. stenen 
7. bouwlieden
8. voorhuis
9. zijkamers
10. ijzer
11. goud
12. cherubs
13. zeven

UITKOMST: 
Voor de Heere
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Werkje bouwsteen 3: Fotoblokje 

MATERIAAL: 
• Een fotoblokje (Hema) / kaartstandaard /  Klembordhouder
• Alleslijm
• “Edelstenen” die je kunt vastlijmen. Liefst op kleur gesorteerd. (Action)
• Satéprikker 

Opmerking:
Bij edelstenen met een sticker achterkant heb je uiteraard de lijm niet nodig.

WERKWIJZE:
1. Smeer  wat lijm op het plankje en maak een vorm met de stenen. Het is mooi als je of 

kleur of vorm combinaties maakt. Handig is om met de grote stenen te beginnen en dan 
op te vullen.

2. De satéprikker kan helpen als een steentje op de kop dreigt te komen of bijgestuurd moet 
worden.

3. Klaar! Laat goed drogen
4. Zet er een foto in van iemand van wie je houdt! 

Tip: Geef de kinderen er een kaart in mee met een mooie bijbeltekst. Of schrijf er een 
compliment op,  iets wat dit kind speciaal maakt. 
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Voorbeeld: Fotoblokje
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Kleurplaat: Wat een bijzonder gebouw!



Les 4:
Wat een verschillende 

huizen! 
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Les 4: WAT EEN VERSCHILLENDE HUIZEN! 
BOUWSTEEN 4: GELOOF IN GOD DIE DE STERKE ROTS IS!  

1. Waar gaat het verhaal uit de Bijbel over?
In dit verhaal staan twee bouwers centraal. Twee mensen bouwen een huis. Ze doen dit allebei op een 
andere manier. De ene bouwer zorgt dat zijn huis stevig staat en vastgemaakt is op een rotssteen, een goed 
fundament. De andere bouwer denkt dat zijn huis ook wel stevig staat op een laagje zand. Hij heeft zijn huis 
niet gebouwd, vast gemaakt op een rots. Als de bouwers klaar zijn, gaan ze in hun huis wonen. Op een dag 
gaat het hard stormen en vreselijk regenen. Wat gebeurt er? Het huis van de ene bouwer blijft staan, het 
huis van de andere bouwer waait om en wordt weggespoeld! De een had een fundament, de ander niet. Zo 
zijn er ook twee soorten kinderen. Kinderen, die ernst maken met hun toekomst en kinderen die dat niet 
doen. Kinderen die luisteren naar de woorden van Jezus en door genade die ook doen, en anderen die dat 
niet doen. Degenen die horen én doen hebben toekomst!

2. Waar staat dit verhaal in de Bijbel?
Mattheüs 7:24-29 

3. Hoe bereid ik dit verhaal voor?
Om een verhaal uit de Bijbel goed te kunnen vertellen en/of te bespreken is een goede voorbereiding 
belangrijk. Gebed vooraf en vervolgens zelf helemaal door het verhaal heen kruipen zijn twee belangrijke 
sleutels. Voor dit laatste geven wij hieronder een stappenplan wat kan helpen in de voorbereiding.

STAP 1: goed lezen
a. Lees rustig het Bijbelgedeelte helemaal door. 

STAP 2: eenvoudig maken
Denk aan onkerkelijke kinderen en tieners aan wie het verhaal wordt verteld.
b. schrijf elk Bijbelvers in eigen, eenvoudige woorden op. 
c. onderstreep belangrijke, moeilijke woorden en/of begrippen die in het verhaal staan. 
d. bedenk hoe je deze belangrijke, moeilijke woorden en/of begrippen goed kunt uitleggen.

STAP 3a: context bepalen
Schrijf op:
e. omgeving: waar vindt dit verhaal plaats? Hoe zag het er toen uit?
f. tijd: wanneer heeft dit verhaal plaats gevonden?* Wat is er over die tijd te zeggen?
g. personages: welke personen komen er in het verhaal naar voren? Wat weet je over hen? 
Over hun karakter? Hoe is hun verhouding tot God? Staan er nog andere verhalen over hen in 
de Bijbel?

STAP 3b: verhaallijn bepalen 
h. Wat is de lijn van het verhaal? Wat is de situatie? Wat gebeurt er allemaal?
Denk hierbij aan: begin > kern > slot. Maar ook: aanleiding > reactie > gevolg. Enz.

STAP 3c: kern bepalen
i. Wat is de kerntekst in dit verhaal? 
j. Wat is belangrijk om te vertellen en wat zijn details die bij deze vertelling achterwege 
gelaten kunnen worden?
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STAP 4: betekenis ontdekken 
k. Wat is de betekenis van dit verhaal?
l. Wat vertelt dit verhaal over God? Over Zijn leiding? Over zijn handelen met mensen? 
m. Welke verwijzing in dit verhaal is er naar Jezus, de Zoon van God?
n. Welke lessen zitten er in dit verhaal?

STAP 5: aansluiting zoeken 
o. Welke aansluiting zit er in dit verhaal naar vandaag?
p. Zitten er elementen in het verhaal die kinderen, tieners herkennen?
q. Welk voorwerp, beeld zou ik evt. bij dit verhaal kunnen gebruiken?

STAP 6: verhaal maken 
r. Zorg voor een pakkend begin (evt. met voorwerp of voorbeeld wat herkenning geeft).
s. Zorg voor een duidelijke opbouw en lijn. Waak voor teveel details te willen vertellen, 
waardoor de kinderen, tieners afhaken. 
t. Zorg voor één kernboodschap in het verhaal. 
u. Zorg voor eenvoudig taalgebruik, maar niet kinderachtig. 

STAP 7: verhaal oefenen
v. Oefen de vertelling van uw verhaal. 
w. Vraag de Heere om Zijn zegen en bid voor de kinderen, tieners die het verhaal zullen horen. 

TIP 1: Plaats het verhaal in de grote lijn van de Bijbel: schepping, zondeval, moederbelofte, 
geboorte van Jezus, Zijn lijden, sterven en opstanding, Hemelvaart, Pinksteren en de 
verspreiding van het Evangelie tot aan de wederkomst van Jezus. Gebruik hier evt. de  
tijdslijn-platen van de LWJ voor. 

TIP 2: Maak voor uitleg en verdieping gebruik van Bijbel met kanttekeningen, Bijbel met uitleg 
en Cammeraat.

Advies:
Het verhaal van de wijze en de dwaze bouwer staat beschreven aan het einde van de Bergrede. In de 
Bergrede heeft de Heere Jezus al verschillende keren gewezen op verschillen tussen mensen. Hij heeft 
hen ook adviezen gegeven wat ze moeten doen om het Koninkrijk van God in te gaan. In het leven is er 
een voorbereiding nodig om te kunnen ingaan in Gods Koninkrijk. Die voorbereiding komt erop neer te 
beseffen op welke weg we van nature lopen: de brede weg die tot het verderf leidt. Is ons levenshuis op 
zand gebouwd, dan zal dat instorten. Het kan in Gods gericht niet blijven staan. We moeten echter lopen op 
de smalle weg die tot het leven leidt. Daarvan is het huis op de rots een beeld. Dat vereist in dit leven een 
biddende voorbereiding om Gods genade. Het is dus toekomstgericht. De een overdenkt zijn toekomst en de 
andere doet dat niet of maar half.

4. Welke vertelsuggesties zijn er?
Zoals hierboven weergegeven is het belangrijk om zelf het verhaal voor te bereiden. Tegelijk kan het fijn 
zijn om bij de voorbereiding geholpen te worden. Daarvoor wordt – als voorbeeld - hieronder een korte 
verhaallijn weergegeven met enkele suggesties die passen bij het hoofdthema. 

Verhaallijn:
I Het stevig gebouwde huis - Mattheüs 7:24-25

Er worden huizen gebouwd door bouwers, die nagedacht hebben over wat er allemaal nodig is om 
een huis te bouwen. Het moet stevig zijn en goed vastgemaakt aan de rots. Het moet een fundament 
hebben. Is het een goed plan, dan kan de bouwer gaan bouwen. Hij houdt zich aan de adviezen. Zijn huis 
staat vast. Het is duurzaam en stevig gebouwd. Dat merkt de bouwer wel als het hard stormt en heel 
hard regent. Dan blijft het staan. Het is stormvast.
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II Het niet stevig gebouwde huis - Mattheüs 7:26-27
Er worden ook huizen gebouwd, die snel klaar moeten zijn. De bouwer heeft geen tijd om goed na te 
denken. Naar adviezen luistert hij niet. Het zand is stevig genoeg, vindt hij. Daar kan best een huis 
op gebouwd worden. Zo is het huis snel klaar. Maar het staat niet stevig vast. Het is nergens aan 
vastgemaakt en heeft geen fundament. Terwijl de andere bouwer nog aan het graven is, kan hij al 
uitrusten in zijn mooie huis. Maar wat gebeurt er als het hard stormt en heel hard regent? Dan spoelt 
al het zand onder de muren vandaan. De muren wankelen, het dak stort in. Er waait van alles weg. Dat 
huis was niet stormvast.

III De eenvoudige en heldere bouwles! - Mattheüs 7:28-29
Dit verhaal vertelt de Heere Jezus aan de vele mensen en kinderen die naar Hem luisteren. Als Hij klaar 
is met vertellen vinden ze het heel duidelijk. Ze begrijpen het! Ze zijn er stil en verwonderd over. Alle 
mensen en kinderen, die luisteren naar de Heere Jezus en die uit genade mogen doen wat Hij zegt, zijn 
veilig. Jezus is de Rotssteen! Die kan niet wegstormen!

Aansluiting:
• Meenemen: afwasteil met zand, een platte baksteen, blokjes van hout, gieter en twee (Playmobil)

poppetjes. 
• Leg de baksteen aan één kant in de afwasteil en doe het zand eroverheen, vul de rest van de teil ook 

met zand. (Niet helemaal vol)
• Vertel de kinderen dat de twee poppetjes allebei een toren gaan bouwen. 
• Het ene poppetje gaat eerst graven (haal zand weg) totdat de baksteen zichtbaar is. Bouw vervolgens op 

deze baksteen de toren. 
• Het andere poppetje bouwt precies dezelfde toren direct op het zand. 
• Stel de vraag: welke toren is steviger? Waarom?
• Giet de gevulde gieter leeg in de teil. (regen, storm) 
• Stel de vraag: wat gebeurt er met de torens? Wat is het verschil?
• Brugzin: in het verhaal gaat het ook over twee mensen die iets gaan bouwen. Luister maar. 

5. Wat kan er na het verhaal met de kinderen gelezen worden?
Het is belangrijk dat het vertelde verhaal ook met de kinderen uit de Bijbel wordt gelezen. Daarbij gaat het 
niet in de eerste plaats om de lengte, maar vooral om dat het gebeurt en de kinderen, tieners daardoor zien 
en horen dat het vertelde verhaal in de Bijbel, het Boek van God, staat. 

Suggestie: Mattheüs 7:24 -29 

6. Welke liederen passen bij dit verhaal?
Het themalied
Psalm 81 vers 12 en 13 
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PUZZEL BIJ LES 4: WAT EEN VERSCHILLENDE HUIZEN!

Voor deze puzzel heb je de Bijbel nodig. Zoek in het Nieuwe Testament Matthéüs 7 op. Alle 
woorden kun je vinden in dat hoofdstuk. Heb je alle woorden gevonden? 
Lees in je Bijbel, in Matthéüs 7 vers 24-29.
Schrijf de gevonden woorden in het figuur. Eerst komen alle woorden in het linkervak. Daarna 
in het rechtervak.

LINKS RECHTS
1. Een iegelijk dan die deze Mijn woorden … 1. Een iegelijk die deze Mijn woorden … 
2. en dezelve … 2. en dezelve … …
3. dien zal Ik vergelijken bij een … man 3. die zal bij een … man vergeleken worden
4. dien zijn huis op een …. gebouwd heeft 4. die zijn huis op het … gebouwd heeft
5. En er is … nedergevallen 5. en de … is nedergevallen
6. en de … zijn gekomen   6. en de … zijn gekomen
7. en de … hebben gewaaid 7. en de … hebben gewaaid
8. en zijn tegen hetzelve huis … 8. en zijn tegen hetzelve huis …
9. en het is … … 9. en het is …
10. want het was op de steenrots … 10. en zijn … was … 

Vul in het figuur hieronder de woorden in!

LINKS Welke letter? RECHTS Welke letter?

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

Uit sommige woorden moet je een letter halen. Je ziet het ook in het figuur:
Uit nummer 1 - links  - de 2e letter. Dat is de ……………
Uit nummer 2 - rechts  - de 1e letter. Dat is de ……………
Uit nummer 3 - links - de 9e letter. Dat is de …………...
Uit nummer 4 - rechts - de 1e letter. Dat is de ……………
Uit nummer 5 - links - de 6e letter. Dat is de ……………
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Uit nummer 6 - links  - de 3e letter. Dat is de ……………
Uit nummer 6 - rechts - de 3e letter. Dat is de ……………
Uit nummer 7 - links - de 5e letter. Dat is de …………
Uit nummer 7 - rechts - de 6e letter. Dat is de …………
Uit nummer 8 - links  - de 8e letter. Dat is de …………
Uit nummer 8 - rechts - de 5e letter. Dat is de …………
Uit nummer 9 - rechts - de 2e letter. Dat is de …………
Uit nummer 10 - links - de 4e letter. Dat is de …………

Welke twee woorden lees je van boven naar beneden?

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

Die twee woorden passen in deze zin: 
De mensen …………………………. Zich over Zijn ………………, als zij de woorden van Jezus horen!
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ANTWOORDEN VAN DE PUZZEL BIJ LES 4

LINKS   RECHTS

1. hoort  1. hoort
2. doet  2. niet doet
3. voorzichtig  3. dwazen
4. steenrots  4. zand
5. slagregen  5. slagregen
6. waterstromen 6. waterstromen
7. winden  7. winden
8. aangevallen  8. aangeslagen
9. niet gevallen  9. gevallen
10. gegrond  10 val groot

UITKOMST: 
Er staat op de letters: ontzetten - leer
In de zin: De mensen ontzetten zich over Zijn leer, als ze de woorden van Jezus horen!
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Werkje bouwsteen 4: Onderzetter 

MATERIAAL: 
• HAMA glow in the dark beads (strijkkralen)
• Eenvoudige metalen ringen (armbanden setje HEMA o.i.d.) 
• óf je moet voldoende onderbordjes voor strijkkralen hebben.
• Bakpapier
• Ondergrondje, bijvoorbeeld stuk stevig karton
• Strijkijzer

WERKWIJZE:
1. Leg de metalen ring op het karton. Vul op met glow-in-the-dark strijkkralen
2. Trek de armband zachtjes één richting op, zodat de kralen mooi aansluiten. Maak de ring 

helemaal vol.
3. Bakpapier  erop en strijken.
4. Draai om en strijk de achterkant ook. Zo blijft de onderzetter mooi stevig.
5. Eindresultaat
6. Even onder een felle lamp houden, of in de zon en dan op een donker plekje kijken…
7. Eindresultaat in het donker.
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Les 4: Wat een verschillende huizen!  •  werkblad 1c - voorbeeld

Voorbeeld: Onderzetter



Les 4: Wat een verschillende huizen!   •  werkblad 2a - uitleg/werkwijze

Werkje bouwsteen 4: Steen marmeren 

MATERIAAL: 
• Stenen voorwerp
• Onderzetters XENOS, stenen: tuincentrum, decoratiestenen  bouwmarkt of Action
• Nagellak remover + wattenschijfje
• Nagellak in diverse kleuren. Goudkleurig + nog een aantal sprekende kleuren. Wit kan 

ook goed. (HEMA en Actionnagellak doen het goed)
• Evt. als extra ‘glow-in-the-dark’ nagellak, Kruidvat)
• Wegwerpschaaltje met water,
• wat groot genoeg is om het voorwerp in te dompelen
• Satéprikker
• Keukenpapier
• Evt. föhn

WERKWIJZE STEEN MARMEREN:
1. Houdt nagellak remover en wattenschijfjes bij de hand om geknoeide druppels schoon te 

maken.
2. Kies een basiskleur en giet voorzichtig wat nagellak in het water.
3. Druppel er wat andere kleurtjes bij.
4.  Voeg goud toe.
5. Evt. wat druppels ‘glow-in-the-dark’ 
6. Roer een klein beetje en voorzichtig met een satéprikker, trek korte lijntjes. (Als je het te 

snel doet gaat de verf klonteren) Niet mooi verdeeld? Druppel nog wat nagellak erbij.
7. Doop de steen voorzichtig en draai ‘m daarna snel om
8. Dep lichtjes (!) dikke klodders op met vel keukenpapier. Niet wrijven/duwen
9. Drogen maar! Gebruik evt de fohn, of leg de steen in de zon.
10. Eindresultaat.



7

9

3

8

10

4

5

1

6

2

Les 4: Wat een verschillende huizen!  •  werkblad 2b - werkwijze



WERKWIJZE ONDERZETTER MARMEREN:
11. Houdt nagellak remover en wattenschijfjes bij de hand om geknoeide druppels schoon te 

maken.
12. Optioneel: lak de onderzetter eerst in een basiskleur die je mooi vind. Goed laten drogen!
13. Giet voorzichtig wat nagellak in het water.
14. Roer een klein beetje en voorzichtig met een satéprikker, trek korte lijntjes. (Als je het te 

snel doet gaat de verf klonteren) Niet mooi verdeeld? Druppel nog wat nagellak erbij.
15. Doop nu de onderzetter met de goede kant omlaag langzaam in het bakje, en haal 

langzaam omhoog.
16. Draai ‘m daarna snel om.
17. Dep lichtjes (!) dikke klodders op met vel keukenpapier. Niet wrijven/duwen.
18. Drogen maar! Gebruik evt. de fohn, of leg de onderzetter in de zon.
19. Detail.
20. Eindresultaat.

13

15

14

16

11 12

Les 4: Wat een verschillende huizen!   •  werkblad 2c - uitleg/werkwijze
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Les 4: Wat een verschillende huizen!  •  werkblad 2d - werkwijze



Voorbeeld: Steen marmeren

Les 4: Wat een verschillende huizen!   •  werkblad 2e - voorbeeld



Kleurplaat: Wat een verschillende huizen! 

Les 4: Wat een verschillende huizen!  •  werkblad 3



Les 5:
Wat een geweldig 

Koninkrijk!  



Les 5: Wat een geweldig Koninkrijk!   •  blad 1

Les 5: WAT EEN GEWELDIG KONINKRIJK!  
BOUWSTEEN 5: GELOOF IN DE ZOON VAN GOD, JEZUS CHRISTUS  

1. Waar gaat het verhaal uit de Bijbel over?
Paulus is erop uit om het Koninkrijk van God te bouwen. Maar dit dreigt te mislukken, omdat hij gevangen 
wordt genomen. De aarde beeft, de gevangenis dreigt in te storten (geen sterk gebouw), de deuren klappen 
open. Dat is het moment waarop de gevangenisbewaker een hele belangrijke vraag stelt: ‘Wat moet ik doen 
opdat ik zalig word?’
Dan komt de kern van het christelijke geloof naar voren: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig 
worden.’ Paulus en Silas vertellen aan de gevangenisbewaker en zijn gezin wat dit inhoudt. Ze openen het 
Woord. De Heilige Geest werkt. De gevangenisbewaker en zijn gezin zijn blij en dankbaar dat ze God hebben 
leren kennen. Ze worden gedoopt als teken dat ze nu inwoners zijn van het Koninkrijk van God.

2. Waar staat dit verhaal in de Bijbel?
Handelingen 16:23-34 

3. Hoe bereid ik dit verhaal voor?
Om een verhaal uit de Bijbel goed te kunnen vertellen en/of te bespreken is een goede voorbereiding 
belangrijk. Gebed vooraf en vervolgens zelf helemaal door het verhaal heen kruipen zijn twee belangrijke 
sleutels. Voor dit laatste geven wij hieronder een stappenplan wat kan helpen in de voorbereiding.

STAP 1: goed lezen
a. Lees rustig het Bijbelgedeelte helemaal door. 

STAP 2: eenvoudig maken
Denk aan onkerkelijke kinderen en tieners aan wie het verhaal wordt verteld.
b. schrijf elk Bijbelvers in eigen, eenvoudige woorden op. 
c. onderstreep belangrijke, moeilijke woorden en/of begrippen die in het verhaal staan. 
d. bedenk hoe je deze belangrijke, moeilijke woorden en/of begrippen goed kunt uitleggen.

STAP 3a: context bepalen
Schrijf op:
e. omgeving: waar vindt dit verhaal plaats? Hoe zag het er toen uit?
f. tijd: wanneer heeft dit verhaal plaats gevonden?* Wat is er over die tijd te zeggen?
g. personages: welke personen komen er in het verhaal naar voren? Wat weet je over hen? 
Over hun karakter? Hoe is hun verhouding tot God? Staan er nog andere verhalen over hen in 
de Bijbel?

STAP 3b: verhaallijn bepalen 
h. Wat is de lijn van het verhaal? Wat is de situatie? Wat gebeurt er allemaal?
Denk hierbij aan: begin > kern > slot. Maar ook: aanleiding > reactie > gevolg. Enz.

STAP 3c: kern bepalen
i. Wat is de kerntekst in dit verhaal? 
j. Wat is belangrijk om te vertellen en wat zijn details die bij deze vertelling achterwege 
gelaten kunnen worden?

STAP 4: betekenis ontdekken 
k. Wat is de betekenis van dit verhaal?
l. Wat vertelt dit verhaal over God? Over Zijn leiding? Over zijn handelen met mensen? 
m. Welke verwijzing in dit verhaal is er naar Jezus, de Zoon van God?
n. Welke lessen zitten er in dit verhaal?
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STAP 5: aansluiting zoeken 
o. Welke aansluiting zit er in dit verhaal naar vandaag?
p. Zitten er elementen in het verhaal die kinderen, tieners herkennen?
q. Welk voorwerp, beeld zou ik evt. bij dit verhaal kunnen gebruiken?

STAP 6: verhaal maken 
r. Zorg voor een pakkend begin (evt. met voorwerp of voorbeeld wat herkenning geeft).
s. Zorg voor een duidelijke opbouw en lijn. Waak voor teveel details te willen vertellen, 
waardoor de kinderen, tieners afhaken. 
t. Zorg voor één kernboodschap in het verhaal. 
u. Zorg voor eenvoudig taalgebruik, maar niet kinderachtig. 

STAP 7: verhaal oefenen
v. Oefen de vertelling van uw verhaal. 
w. Vraag de Heere om Zijn zegen en bid voor de kinderen, tieners die het verhaal zullen horen. 

TIP 1: Plaats het verhaal in de grote lijn van de Bijbel: schepping, zondeval, moederbelofte, 
geboorte van Jezus, Zijn lijden, sterven en opstanding, Hemelvaart, Pinksteren en de 
verspreiding van het Evangelie tot aan de wederkomst van Jezus. Gebruik hier evt. de  
tijdslijn-platen van de LWJ voor. 

TIP 2: Maak voor uitleg en verdieping gebruik van Bijbel met kanttekeningen, Bijbel met uitleg 
en Cammeraat.

Advies:
Het verhaal over Paulus en Silas in de gevangenis begint eigenlijk al in vers 1 van hoofdstuk 16. Maar het 
wordt een veel te uitgebreid verhaal om de roeping naar Europa en de bekering van Lydia en de ontmoeting 
met het waarzeggende meisje te vertellen. Vat dit daarom samen door te vertellen dat Paulus en Silas 
bouwers van Gods Koninkrijk zijn en ze andere mensen over God vertellen, maar niet iedereen hier blij mee 
is. Laat in het verhaal vooral zien dat God doorgaat met de bouw van Zijn Koninkrijk. Hij regeert. Wat ben je 
gelukkig als je deze God ook kent en bij Zijn Koninkrijk mag horen.

4. Welke vertelsuggesties zijn er?
Zoals hierboven weergegeven is het belangrijk om zelf het verhaal voor te bereiden. Tegelijk kan het fijn 
zijn om bij de voorbereiding geholpen te worden. Daarvoor wordt - als voorbeeld - hieronder een korte 
verhaallijn weergegeven met enkele suggesties die passen bij het hoofdthema. 

Verhaallijn:
I Bouwers van God in de gevangenis – Handelingen 16:23-25

Twee mannen zitten stevig vast in een goed bewaakte gevangenis. Wie zijn deze mannen en waarom 
zitten ze daar? Vertel de kinderen dat Paulus en Silas bouwers zijn van het Koninkrijk van God. Dat 
betekent dat ze andere mensen over God vertellen, zodat zij God leren kennen en bij Zijn Koninkrijk 
mogen horen. Paulus en Silas doen dit heel graag, want ze weten dat alleen als je God kent en in Hem 
gelooft, je echt gelukkig bent. 
Maar er zijn mensen die niet over God willen horen. Zij hebben Paulus en Silas in de gevangenis gezet. 
Laat de kinderen de dikke muren zien en de zware kettingen waarmee ze vast zitten. Wat een sterk en 
stevig gebouw. Laat ze ook kennis maken met de gevangenisbewaker die hen geslagen heeft en er alles 
aan zal doen om hen gevangen te houden! Paulus en Silas kunnen geen kant meer op. Wat erg, want nu 
kunnen ze niet verder bouwen aan het Koninkrijk van God. Wat doen ze in de gevangenis? Ze bidden tot 
God en ze zingen, midden in de nacht! Dat is bijzonder! 

II Het gevangenisgebouw schudt heen en weer – Handelingen 16:26
Plotseling begint de aarde te beven, dat doet God. De muren schudden hard heen en weer, de 
gevangenisdeuren klappen open. Het gevangenisgebouw is helemaal niet zo sterk. Paulus en Silas 
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kunnen zo ontsnappen als ze dat willen. Toch doen ze dat niet. Nee, vrijheid is voor hen niet het 
belangrijkste, de bouw van Gods Koninkrijk dat is het belangrijkste. 

III Bouwers van God in gesprek met de gevangenisbewaker – Handelingen 16:27-31
De gevangenisbewaker is enorm geschrokken. Een aardbeving, alle gevangenisdeuren staan open. Hij 
wil zich van het leven beroven, maar bedenkt zich als Paulus roept dat alle gevangenen er nog zijn. Nu 
beseft hij dat deze aardbeving een ingrijpen van God is. Hij stelt een levensvraag: ‘Wat moet ik doen om 
zalig te worden?’ Hoe kan ik ook bij het Koninkrijk van God horen? Het antwoord wat Paulus en Silas 
geven is dé kern van het Evangelie, hét fundament waarop Gods Koninkrijk wordt gebouwd: ‘Geloof in de 
Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis.’ 

IV Bouwers van God in het huis van de gevangenisbewaker – Handelingen 16:32-34
De woorden van God worden verteld aan de gevangenisbewaker en zijn gezin. De Heilige Geest werkt in 
hun hart en ze komen allemaal tot geloof. Waar is dat aan te zien? De gevangenisbewaker wil gedoopt 
worden en hij verzorgt de wonden van Paulus en Silas. Ook krijgen Paulus en Silas een maaltijd. De 
gevangenisbewaker is blij dat hij God heeft leren kennen. De gevangenisbewaker en zijn gezin zijn als 
steentjes toegevoegd om het gebouw van Gods Koninkrijk klaar te maken.

Aansluiting:
• Meenemen: setje speelgoedhandboeien mee.  

Zet jezelf of een andere medewerker vast. (Als er al een vertrouwensband is met de kinderen en je weet 
meer van hun achtergrond, zou je er voor kunnen kiezen om ook een kind handboeien om te doen.) Voer 
een aantal opdrachtjes uit met de handboeien om. Laat de kinderen verwoorden dat het moeilijk is om 
een opdracht met handboeien uit te voeren.  
Paulus werd ook gevangen genomen, terwijl hij wilde bouwen aan het Koninkrijk van God. Wat kan hij 
nu nog doen? Terwijl zijn handen en voeten gebonden zijn, zingt Paulus over God, samen met zijn vriend 
Silas. Ook bidden ze samen. Dát kunnen ze wel. 

• Meenemen: spel, bijvoorbeeld toren van Pisa, Jenga of iets anders met blokjes) waarbij je duidelijk 
kunt laten zien dat als er één steen/pion wordt weggehaald, het hele gebouw instort. Stel vragen: wat 
gebeurt er als… 
De duivel wil niet dat het Koninkrijk van God gebouwd wordt. Hij denkt: ‘Als ik een belangrijke steen 
weghaal (Paulus) dan stort vast het hele gebouw in. Dit blijkt echter niet zo te zijn. In dit verhaal stort 
wel de gevangenis in, maar je ziet ook dat de Heere doorgaat met Zijn werk. Zijn Koninkrijk wordt 
gebouwd als Paulus het Evangelie vertelt en de gevangenisbewaker met zijn gezin tot bekering komt. 

• Ga het gesprek aan rondom ‘gevangenis.’ Wat zijn redenen om in de gevangenis te komen? Waarom 
moesten Paulus en Silas in de gevangenis? Wat zou jij doen als je in de gevangenis zat? Wat doen 
Paulus en Silas?

5. Wat kan er na het verhaal met de kinderen gelezen worden?
Het is belangrijk dat het vertelde verhaal ook met de kinderen uit de Bijbel wordt gelezen. Daarbij gaat het 
niet in de eerste plaats om de lengte, maar vooral om dat het gebeurt en de kinderen, tieners daardoor zien 
en horen dat het vertelde verhaal in de Bijbel, het Boek van God, staat. 

Suggestie: Handelingen 16:23-34. Als dit te lang is, kan er voor gekozen worden om vers 30-34 te lezen. 

6. Welke liederen passen bij dit verhaal?
Het themalied
Psalm 116 vers 1
Zoekt eerst het Koninkrijk van God 
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PUZZEL BIJ LES 5: WAT EEN GEWELDIG KONINKRIJK!

Een woordzoeker
Voor deze puzzel heb je de Bijbel nodig. Zoek in het Nieuwe Testament Handelingen 16 vers 
23 tot en met 34 op. Alle woorden kun je in die teksten vinden.

Vers 23:  En als zij hun vele …………………………………. gegeven hadden, wierpen ze hen in de gevangenis

Vers 24:  In den binnensten kerker en verzekerde hun voeten in den …………………………………………………

Vers 25:  En omtrent den middernacht baden ………………………………………………………..en Silas en zongen

Vers 26:  En er geschiedde snellijk een grote …………………………………..…………, alzo dat de fundamenten

Vers 27:  En ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een ……………………………………………………….

Vers 28:  Maar Paulus riep met grote …………………………………………, zeggende: Doe uzelven geen kwaad

Vers 29:  En als hij …………………………………………………….. geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende

Vers 30:  Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik …………………………………………………………………… worde?

Vers 31:  In den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw …………………………………………….

Vers 32:  En zij spraken tot hem het …………………………………………………………….. des Heeren, en tot allen

Vers 33:  En hij werd terstond ……………………………………………………………………………………., en al de zijnen

Vers 34:  En verheugde zich dat hij met al zijn huis aan ………………………………….. gelovig geworden was

• Heb je alle woorden gevonden? Streep ze dan door in het figuur.
• Je houdt letters over. Als je de letters van links naar rechts leest, zie je een tekst uit 

Handeling 16 vers 23-34!

a w h n e g a l s

a l u a t m o e t

r i i i k s t e m

d c s u l u a p d

b h o e d n o p d

e t a d r a a w z

v t i k o z a l a

i i s t o k g w l

n G o d w o r d i

g e t p o o d e g
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ANTWOORDEN VAN DE PUZZEL BIJ LES 1

vers. 23: slagen   vers. 29: licht  
vers. 24: stok   vers. 30: zalig
vers. 25: Paulus   vers. 31: huis
vers. 26: aardbeving  vers. 32: Woord
vers. 27: zwaard   vers. 33: gedoopt
vers. 28: stem   vers. 34: God

UITKOMST: 
Wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? - Handelingen 16 vers 30
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Werkje bouwsteen 5: Sleutelhanger blokje hout 

VERWERKING:
Bouwsteen 5: Geloof in Jezus Christus, de Zoon van God

Terwijl Paulus en Silas gevangen zitten, met hun voeten in een blok hout, loven ze God in de 
gevangenis. God opent de deuren. Dit is ‘de sleutel’ voor de gevangenbewaarder om tot het 
geloof in Jezus Christus te komen. Ichtus = Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser.

We maken een sleutelhanger van een sprokkelhoutje met een afbeelding van het Ichtus-vis 
symbool of stempelen een woord.

GESCHIKT VOOR:
• Oudere kinderen
• Tieners

BIJBELGEDEELTE:
Handelingen 16: Paulus in de gevangenis en de stokbewaarder

VOORBEREIDING:
• Zaag voor ieder kind een stukje van een dikke tak met gladde bast. Ongeveer 6 cm lang 

en een doorsnee van 3 cm.  
Tip: vraag een hovenier om wat dikke takken snoeiafval te bewaren. Als je dit een poosje 
van te voren doet, bewaar ze dan buiten. De bast moet niet uitdrogen!

• Print voorbeeldjes van de Ichtus-vis, zie werkblad werkblad 1d bij les 5.

MATERIAAL: 
• Stukje tak met gladde bast •   Potlood 
• Aardappelschilmesje •   Schuurpapier 150/120
• Smalle kruiskop schroevendraaier •   Oogje met schroefdraad
• Evt. stempels en watervaste stempelinkt •   Sleutelhanger

WERKWIJZE:
1. Teken met een scherp potlood de vorm van de vis.
2. Kerf voorzichtig de vorm in de bast. Snij de bast goed in! De staart is een dubbele lijn en 

aan de uiteinden los snijden.
3. Haal voorzichtig met de punt van het mesje de losgesneden bast weg. En schraap de 

vorm schoon.
4. Schuur de bovenkant en de onderkant mooi glad. Leg het schuurpapier op tafel en schuur 

door het houtje er over heen te wrijven, zolas je iets uit gumt. Doe dit ook met de randjes 
voor een mooi effect.

5. Prik met een schroevendraaier in het midden een beginnetje.
6. Draai het oogje er een klein stukje in.
7. Steek de schroevendraaier door het oog en draai de schroevendraaier tot het oogje 

helemaal vast zit. Bevestig de sleutelhanger eraan. Klaar!
8. Makkelijkere variant: schil de hele bast eraf, schraap goed schoon.
9. Schuur mooi glad, ook de boven en onderkant. Leg het schuurpapier op tafel en beweeg 

het stukje hout er stevig overheen.
10. Stempel met watervaste inkt ICHTUS, en bevestig het oogje en de sleutelhanger.
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Voorbeeld: Sleutelhanger blokje hout
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VOORBEELDEN ICHTUS VIS

Voorbeelden Ichtus-vis 
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Werkje bouwsteen 5: Sleutelhanger kralen 

MATERIAAL: 
• Chenille draad
• Kralen (zorg dat de opening groot genoeg is.)
• Sleutelhanger, evt. in een leuke vorm (Wibra)
• Kniptangetje
• Dropsleutel

WERKWIJZE:
1. Buig het draad dubbel, en doe de sleutelhanger in het midden. Schuif er aan beide kanten 

kralen op. Het is mooi als je het spiegelt. 
2. Draai de sleutelhanger twee keer, zodat deze vastzit.
3. Draai de uiteinden twee keer in elkaar vast.
4. Haal in tegengestelde richting de uiteinden erdoor, vorm de ‘staartvinnen’. 
5. Draai weer twee keer de uiteinden zodat ze vast zitten.
6. Knip de uiteinden af met de tang. 
7. De sleutelhanger is klaar.
8. Extra: knip de dropsleutel een keer door en haal door de sleutelhanger.
9. Duw de ‘knip’ weer tegen elkaar aan. Klaar!
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Voorbeeld: Sleutelhanger kralen

Les 5: Wat een geweldig Koninkrijk!   •  werkblad 2c - voorbeeld



Kleurplaat: Wat een geweldig Koninkrijk!  

Les 5: Wat een geweldig Koninkrijk!  •  werkblad 3



Naamkaartjes: Bouw je mee? • 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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