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Deze bundel bevat bouwstenen voor de vakantiebijbelweek 2021.  Het thema is: HELDEN.

In deze map staan de volgende lessen: 
1. Rachab is moedig - Vertrouwen hebben in Iemand Die je niet kent 
2. Gideon is dapper - Gehoorzamen, al ben je zwak 
3. Daniël is standvastig - Bidden, al dreigt het gevaar 
4. Jeremia is een volhouder - Doorgaan, terwijl het moeilijk is 
5. Jezus is Overwinnaar - Overwinnen, ook als iedereen tegenspreekt

In dit jaarthema gaat het over Helden. Centraal staat de gedachte:  
Ik heb hulp besteld bij een Held! (Ps 89 : 20)

De kerntekst in deze vakantiebijbelweek is:  
1 Kor. 15: 57: ‘Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.’

Het thema sluit aan bij de wereld van onze buitenkerkelijke kinderen  Zij hebben veel te maken met helden. 
In verschillende games en fi lms staan helden in het middelpunt. In deze week willen we laten zien dat Ra-
chab, Gideon, Daniël en Jeremia in de kracht van de Heere “heldendaden” deden. Dus niet in eigen kracht 
en voor eigen eer, maar in Gods kracht en tot Gods eer. Met als hoogtepunt: Christus overwon door Zijn 
leven te geven. 

De bundel heeft dezelfde structuur als vorig jaar. Soms is een kleine aanpassing voor de overzichtelijkheid 
aangebracht.  Opnieuw wijzen we als LWJ op het belang van zowel het samen voorbereiden als de persoon-
lijke voorbereiding.  De bronnen die u kunt gebruiken zijn hetzelfde gebleven: De Bijbel, de Bijbel met kant-
tekeningen, de Bijbel met Uitleg, Leer en leven van Cammeraat, enzovoorts.

Deze bundel wil een handreiking zijn bij de voorbereiding van de vertelling en het gesprek met de jongeren. 
U kent uw eigen doelgroep en naar eigen inzicht kunt u het aangeboden materiaal gebruiken en verwerken. 
Van harte wensen we u Gods zegen over het evangelisatiewerk en de vakantiebijbelweek in 2021 toe. 

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 van groot belang in het evangelisatiewerk. 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 en 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 met elkaar 
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 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 helder hebben waar het om gaat. 
• Doe een Bijbelstudie in groepjes met elkaar. Hierbij kan elk groepje één van de verhalen nemen die u 

aan de kinderen gaat vertellen. Houd deze Bijbelstudie eenvoudig en praktisch en vooral gericht op de 
doelgroep aan wie u het verhaal gaat doorgeven. Denk hierbij aan vragen als:
- Wat staat er? Over wie gaat het en wat gebeurt er? Begrijp ik wat ik lees? 
- 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 een blad papier zet en dit na de Bijbelstudie deelt met het 
hele team, 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 worden gebracht. Het is goed om 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. 



VOORBEREIDING VERTELLING
Bijbelse verhalen doorgeven aan kinderen die niet of nauwelijks iets van de Bijbel weten, is mooi werk. Wel 
vraagt het een goede (persoonlijke) voorbereiding. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van onderstaand 
schema. 

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 vertelt wordt.
a. Schrijf elk Bijbelvers in eigen, eenvoudige woorden op. 
b. Onderstreep belangrijke, moeilijke woorden en/of begrippen die in het verhaal staan. 
c. Bedenk hoe u deze belangrijke, moeilijke woorden en/of begrippen goed kunt uitleggen. 

STAP 3A: CONTEXT BEPALEN 
Schrijf op:
a. Omgeving: Waar vindt dit verhaal plaats? Hoe zag het er toen uit?
b. Tijd: Wanneer heeft dit verhaal plaats gevonden?* Wat is er over die tijd te zeggen?
c. Personages: Welke personen komen er in het verhaal naar voren? Wat weet u 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 
Wat is de lijn van het verhaal? Wat is de situatie? Wat gebeurt er allemaal? 
Denk hierbij aan: begin > kern > slot; of: aanleiding > reactie > gevolg, enz.

STAP 3C: KERN BEPALEN
a. Wat is de kerntekst in dit verhaal? 
b. Wat is belangrijk om te vertellen en wat zijn details die bij deze vertelling achterwege gelaten kunnen 
 worden?

STAP 4: BETEKENIS ONTDEKKEN 
a. Wat is de betekenis van dit verhaal?
b. Wat vertelt dit verhaal over God? Over Zijn leiding? Over zijn handelen met mensen? 
c. Welke verwijzing in dit verhaal is er naar Jezus, de Zoon van God?
d. Welke lessen zitten er in dit verhaal?

STAP 5: AANSLUITING ZOEKEN
a. Welke aansluiting zit er in dit verhaal naar vandaag?
b. Zitten er elementen in het verhaal die kinderen, tieners herkennen?
c. Welk voorwerp of beeld zou ik eventueel bij dit verhaal kunnen gebruiken?

STAP 6: VERHAAL MAKEN 
a. Zorg voor een pakkend begin (eventueel met voorwerp of voorbeeld wat herkenning geeft). 
b. Zorg voor een duidelijke opbouw en lijn. Waak voor het vertellen van teveel details waardoor 
 de kinderen en tieners afhaken. 
c. Zorg voor één kernboodschap in het verhaal. 
d. Zorg voor eenvoudig taalgebruik, maar niet kinderachtig. 

STAP 7: VERHAAL OEFENEN
a. Oefen de vertelling van uw verhaal. 
b. Vraag de Heere om Zijn zegen en bid voor de kinderen, tieners die het verhaal zullen horen. 



TIPS!

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

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

Gideon



KERNTEKST
1. Tekst 
1 korinthe 15 vers 57  Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. 

Deze tekst wordt gedurende het thema aangeleerd en uitgelegd, zodat de kinderen aan het einde van dit 
thema de tekst zelfstandig op kunnen zeggen en weten wat de tekst betekent.

2. Uitleg algemeen:
Door Adams eerste zonden, zijn in hem, alle mensen besmet met de zonde. We zitten in de macht van de 
zonde en daardoor in de macht van de dood laat 1 Korinthe 15 ons zien. De dood verspreidt zich als een 
olievlek over alle mensen. In de voorgaande verzen van dit hoofdstuk lezen we dat ons zondige vlees tegen 
de wet ingaat. We stribbelen tegen. Daardoor lijkt ons lot bezegeld: we zullen eens sterven en kunnen niet 
meer bij God komen. Vlees erft het Koninkrijk van God niet, zegt Paulus. Dit lijkt maar door te gaan en niets 
lijkt de dood tegen te kunnen houden, omdat de mens niet op kan houden te zondigen. 

Is er iets of iemand die deze verwoesting tegen kan houden? De geloofshelden uit Hebreeën 11 lijken 
daarvoor in aanmerking te komen. Toch kunnen ook zij de dood niet tegenhouden, omdat het zondige 
mensen waren. 

Er kwam Iemand Die niet zondig was en alleen maar volmaakt de wil van Zijn Vader deed. Hij had ook de 
erfzonde niet overgenomen van Jozef door Zijn bovennatuurlijke geboorte. Hij heeft het menselijke vlees 
aangenomen. Toen Hij stierf kon de dood Hem niet vasthouden in het graf. De dood had geen zeggingskracht 
over Hem, omdat Hij geen erfzonde en geen dadelijke zonde had. De Heere Jezus heeft alle vijanden: de 
duivel, de zonde en het graf overwonnen. Wat de wet van God vroeg, heeft Hij helemaal gedaan. De dood had 
geen macht over Hem, omdat Hij geen zonde had gedaan. Hij neemt mensen die bij Hem horen mee door 
de dood heen, naar het leven. Hij maakt het graf niet tot een plaats waar het lichaam ophoudt te bestaan, 
maar Hij maakt deze plaats tot een doorgang. In de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 45 staat 
dat de menselijke lichamen van Gods kinderen gelijkvormig worden aan het lichaam van Christus. In de 
hemel is er geen zonde meer. Dit brengt christenen ertoe om zuinig om te gaan met de tijd die ze nu hebben 
gekregen. Zij willen dat God door hen verheerlijkt wordt.

Dit brengt Paulus bij de lofprijzing: Gode zij dank!

3. Uitleg voor de kinderen: 
Heb jij weleens een diploma gekregen? Een diploma voor het kunnen veters-strikken, een zwemdiploma of 
een dapperheidsdiploma van het ziekenhuis? Je hebt iets bereikt wat je eerst niet kon. Wat ben je dan trots 
op jezelf, je vindt jezelf een held! 

Paulus is degene die de tekst heeft geschreven die we deze week gaan leren. ‘Maar Gode zij dank die ons 
de overwinning geeft door Jezus Christus’. Deze Paulus vond zichzelf eerst een held. Hij doodde christenen 
die in Jezus geloofden. Paulus snapte niets van dat geloof: Jezus is dood, Hij leeft niet meer. Totdat Jezus 
op een dag naar Paulus toekwam en zei: ‘Waarom doe je dit?’ Toen wist Paulus: Jezus leeft wel, in de 
hemel! Paulus had spijt van de verkeerde dingen die hij deed. Hij had God verdriet gedaan. Hij vroeg God om 
vergeving. God hoorde en vergaf Paulus alles wat hij had gedaan. Daarvoor was Jezus op aarde gekomen, 
om mensen te verlossen van de verkeerde dingen. Vanaf toen vond Paulus zichzelf geen held meer, nee, 
Jezus werd zijn Held. Daarom schreef hij deze tekst: ‘Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door 
onze Heere Jezus Christus.’



4. Link naar de tekst 
Verhaal 1: Rachab is moedig
Aansluiting:
Elke dag wordt Sofi e uitgescholden op het schoolplein in de pauze. Niemand die voor Sofi e opkomt. Totdat 
er op een dag een nieuw meisje in de klas komt: Milou. Zij komt in de pauze naast Sofi e staan en wordt de 
beste vriendin van Sofi e. Wat is zij moedig! Nu wordt Milou soms ook uitgescholden, maar moedig blijft ze 
naast Sofi e staan.

In het verhaal van vandaag beschermt Rachab de spionnen van Israël. Moedig verstopte ze de spionnen in 
haar huis, dwars tegen de regels in. Ze wilde bij hun volk horen, omdat ze zoveel gehoord had over hun God. 
Ze geloofde vast dat God ervoor zou zorgen dat de Israëlieten Jericho zouden innemen. Bij deze God wilde 
ze horen!

Rachab was moedig door het vertrouwen op God. Zij wist het: God geeft de overwinning! Praat met de 
kinderen over het vertrouwen van Rachab in een onbekende God. Waarom was Rachab zo moedig? Wat leert 
ons dit verhaal over God? Als we vertrouwen op God, beschaamt Hij dat niet. God liet de muren van Jericho 
vallen.

Verhaal 2: Gideon is dapper
Aansluiting:
Leg een plastic tas op de tafel met de open kant naar je toe. Zet op de plastic tas een stapel boeken. Blaas 
in de tas. De stapel boeken komt nu omhoog door een onzichtbaar iets als ingeblazen lucht.

In het verhaal liet Gideon een heldendaad zien. Was Gideon zo listig en vol kracht? Integendeel, hij voelde 
zich eerst helemaal niet dapper genoeg. Toen hij geroepen werd voor de grote opdracht, legde hij zijn nood 
bij God neer. Gideons onmogelijkheid werd Gods mogelijkheid. Gideon verrichtte een heldendaad, omdat de 
Heere met Gideon was en Gideon God gehoorzaamde. Gode zij dank, omdat Hij de overwinning geeft!

Bespreek of ze overeenkomst zien tussen het proefje en het verhaal. 

Verhaal 3: Daniël is standvastig 
Aansluiting:
Zet een eiertray gevuld met eieren goed zichtbaar neer voor de kinderen. Leg er een plankje op. Vraag wie 
er op het plankje wil staan. Laat de kinderen vooraf voorspellen wat er gaat gebeuren. Zet een jong kind met 
twee voeten tegelijk op het plankje neer. De eieren lijken kwetsbaar, maar toch breken ze niet als er een 
groot gewicht op komt.

Zo was het bij Daniël ook in het verhaal. Hij hield stand, net als die kwetsbare eieren, en bleef bidden terwijl 
het niet mocht. De vijanden in het verhaal dachten Daniël de mond te snoeren door hem in de leeuwenkuil 
te gooien. Wat was God machtig! Hij zorgde ervoor dat de leeuwen Daniël geen pijn konden doen. 

Verhaal 4: Jeremia is een volhouder
Aansluiting:
Zet een zandloper zichtbaar voor de kinderen neer en draai die om. Laat een kind een oefening doen die net 
wel/net niet haalbaar is binnen de tijd van de zandloper. Lukte de oefening wel of niet binnen de tijd? Hoe 
kwam dat?

Voor Jeremia was het moeilijk om de boodschap van God uit te blijven spreken, omdat de koningen hem 
tegenspraken. Ze stopten hem zelfs in de gevangenis. Toch bleef hij doorgaan. 

Zo is het bij al het werk van God op aarde. De vijand van God, de duivel, probeert het werk van God tegen te 
houden (de mooie schepping van God wordt kapot gemaakt, christenen worden vervolgd, kerken worden 
gesloopt). Toch zal het werk van God op aarde er altijd zijn.

Elke dag wordt Sofi e uitgescholden op het schoolplein in de pauze. Niemand die voor Sofi e opkomt. Totdat 
er op een dag een nieuw meisje in de klas komt: Milou. Zij komt in de pauze naast Sofi e staan en wordt de 
beste vriendin van Sofi e. Wat is zij moedig! Nu wordt Milou soms ook uitgescholden, maar moedig blijft ze 
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Elke dag wordt Sofi e uitgescholden op het schoolplein in de pauze. Niemand die voor Sofi e opkomt. Totdat 
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Verhaal 5: Jezus is overwinnaar
Aansluiting:
Weet je nog van Paulus, die zichzelf eerst een held vond, maar later niet meer? Wie kon Paulus redden van 
de verkeerde dingen die hij had gedaan? Ga met de kinderen de personen van de verhalen langs. Het waren 
helden, allemaal. Konden zij de verkeerde dingen van Paulus vergeven? Nee, ze zijn allemaal gestorven en 
leefden niet meer toen Paulus leefde. Wie kon dit wel?

Benoem samen met de kinderen de verkeerde dingen die in ons leven naar voren kunnen komen. Plak dit op 
een zwart papier. Vertel iets over het werk van de Heere Jezus. Hij nam de verkeerde dingen van de mensen 
die in Hem geloven mee het graf in. Toen Hij opstond uit de dood, liet Hij deze zonden in het graf. Hij kwam 
uit het graf met een vernieuwd lichaam. Zo kan de Heere Jezus ons ook bevrijden van de zonde als we Hem 
in Hem geloven en Hem nodig hebben elke dag. ‘... de overwinning, door onze Heere Jezus Christus.’

5. Lied 

6. Suggesties om de tekst aan te leren:
1. De tekst kan groot op een A3 papier/karton worden geschreven. Om de tekst heen kan het graf worden 

getekend. Bevestig voor het graf een rond stuk papier/karton die voor het hele A3 papier past. Bij het 
opzeggen van de tekst kan de steen bij elk woord een stukje worden opgeschoven.

2. De tekst kan met behulp van plaatjes worden opgeplakt.

Maar God zij dank, Die ons de o ver- win- ning- geeft door on ze- Hee re- Je zus- Chris tus.-




Tekst 1 Kor. 15: 57


             

        

Overwinning Jezus ChristusDankGode



Themalied: Tekst 1 Kor. 15 : 57

Liederen: Themalied: Helden • blad 1

Maar God zij dank, Die ons de o ver- win- ning- geeft door on ze- Hee re- Je zus- Chris tus.-




Tekst 1 Kor. 15: 57


             

        



Themalied: Helden

Liederen: Themalied: Helden • blad 2
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Themalied 'Helden'










             

             


 

             

             


 



Les 1:
Rachab is moedig
Vertrouwen in Iemand Die je niet kent



Les 1: RACHAB IS MOEDIG
ONTDEKKING 1: VERTROUWEN IN IEMAND DIE JE NIET KENT

1. Waar gaat het verhaal uit de Bijbel over?
Rachab is moedig omdat ze twee verspieders (spionnen) van het volk van Israël verstopt. Ze doet dit uit 
ontzag voor de God van Israël, omdat ze heeft gehoord van Zijn wonderdaden. Ze weet zeker dat Die God 
Zijn volk het land Kanaän (en dus ook Jericho) zal geven. Maar ze vertrouwt er ook op dat deze God haar 
kan redden, al weet ze nog zo weinig van Hem. In plaats van alles te doen om de Israëlieten zo ver mogelijk 
weg te houden, grijpt ze de ‘kans’ om te doen wat ze kan om bij dit volk te gaan horen. Dit doet ze door de 
verspieders te verbergen. Ze vraagt of de verspieders haar en haar familie willen sparen als de stad wordt 
ingenomen. Ze hangt een rood touw uit haar huis. Hier achter is ze veilig. Op het moment dat de stad wordt 
ingenomen, blijft haar huis staan. Rachab en haar familie mogen blijven leven en gaan wonen bij het volk 
Israël. Voor de bescherming die zij bood aan de verspieders, wordt ze nu beloond.

2. Waar staat dit verhaal in de Bijbel?
Jozua 2 en 6
Hebreeën 11:33 Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de 
verspieders met vrede had ontvangen.

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. Het hoofdstuk in deze map met uitleg over een goede voorbereiding kan hierbij helpend zijn.

4. Welke vertelsuggesties zijn er?
Naast de eigen voorbereiding 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 Rachab is moedig

Spionnen moeten van Jozua polshoogte gaan nemen in Jericho. Ze overnachten bij Rachab, die 
waarschijnlijk een herberg had bovenop de stadsmuur. Rachab is een zondige vrouw, maar ook een 
moedige vrouw. Ze heeft veel verhalen gehoord over wat de God van Israël heeft gedaan. Ze weet dat 
Hij hen dit land (en dus ook Jericho) zal geven. Uit ontzag voor de God van Israël en door het geloof, 
verstopt ze de spionnen wanneer die zijn opgemerkt door de koning van Jericho. Op deze manier 
kunnen ze ontsnappen. 

II Rachab is bang
Rachab vertelt tegen de spionnen hoe de mensen uit Jericho tegen de Israëlieten en tegen de God van 
dit volk aankijken. Ze hebben gehoord hoe de God van Israël Zijn volk heeft verlost uit Egypte en hoe Hij 
het opnam voor hen tegen de vijanden van het volk van God. Rachab belijdt dat ze vast gelooft dat Israël 
Kanaän zal veroveren. Daarom sidderen de inwoners van Jericho en Rachab van angst. Rachab belijdt 
dat de God van Israël almachtig is, Hij is een levende God (Die niet alleen in de hemel, maar ook op de 
aarde aanwezig is. God is anders dan de afgoden van de andere volken. Die moeten met allerlei offers 
tevreden gesteld worden en willen dan misschien helpen). 

Het horen van deze verhalen leidt tot twee verschillende reacties in Jericho. De koning en inwoners 
van Jericho sluiten de poorten voor Israël en daarmee eigenlijk voor de God van Israël. Maar door haar 
getuigenis laat Rachab zien dat ze ook deze God wil dienen.
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III Rachab is gehoorzaam 
Rachab vraagt een gunst van de spionnen. Omdat zij de spionnen niet heeft verraden, vraagt ze of zij 
en haar familie gespaard mogen blijven als Israël Jericho verovert. De spionnen stemmen hiermee 
in. Ze stellen als voorwaarde dat Rachab hen niet alsnog verraadt. Ook moet ze een rood touw uit het 
raam hangen en thuis zijn op het moment van de aanval. Dat rode koord is een symbool van de redding. 
Rachab stemt in met deze voorwaarden. Ze laat de verspieders vertrekken en hangt in gehoorzaamheid 
het rode touw uit het venster. Achter het rode koord is ze veilig!

IV Rachab vertrouwt op God
Hoe zou Rachab zich gevoeld hebben toen ze het volk Israël zag komen en alleen een touw uit het raam 
kon hangen? Zij moest vertrouwen dat God zou doen wat Hij had beloofd. Wat zou ze gedacht hebben 
toen ze het volk stil rondom de stad zag lopen? Wat zou er door haar heen zijn gegaan, toen de muren 
instortten en haar huis bleef staan? Rachab en haar familie mochten blijven leven en mochten bij het 
volk Israël horen. Omdat ze vertrouwd had op God en dat vertrouwen is niet beschaamd!

Aansluiting:
• Speel voorafgaand aan de vertelling verstoppertje of verstop een bepaald voorwerp en laat kinderen 

zoeken. Waarom verstopte Rachab mannen in dit verhaal?
• Bouw een muur van Lego met een huis erop, waar een rood koord uit hangt. 
• Laat een anker zien om uit te leggen wat vertrouwen (de zekerheid van het geloof) inhoudt.  Het is als 

een schip in de storm, wat het anker uitwerpt. Het schip gaat heen en weer, maar het anker zorgt voor 
vastheid.

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. De kinderen en tieners kunnen 
hierdoor zien en horen dat het vertelde verhaal in de Bijbel, het Boek van God staat.

Suggesties: 
Jozua 2 vers 1-6
Jozua 2 vers 9-13
Jozua 2 vers 18-21
Jozua 6 vers 15-17
Jozua 6 vers 22-25
Hebreën 11 vers 30 en 31

6. Welke liederen passen bij dit verhaal?
Themalied
‘k Stel mijn vertrouwen
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PUZZEL 1 - LES 1: RACHAB - VERSTOPTE WOORDEN!

Woordzoeker
In het figuur zijn 16 woorden uit het verhaal over Rachab verstopt. Kun jij de woorden vinden? 
Streep ze dan door. Als je alle woorden gevonden hebt, zijn er 18 letters over. Lees die letters 
van links naar rechts. Wat staat er? Wat heeft dat met Rachab te maken?

Zoek deze woorden:
angst  herberg leven spionnen
beloofd  israël muren twee
gejuich  jericho rachab vertrouwen
gespaard jozua redding wie

r e d d i n g e h a

v e r t r o u w e n

s e a d l n t i r g

p r a f e o w e b s

i l p o v n e b e t

o e s o e e e a r a

n a e l n r o h g u

n r g e j u i c h z

e s d b t m o a u o

n i w o h c i r e j

Dit komt er uit:  ......................................................................................................................................................
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UITKOMST PUZZEL 1 - LES 1: RACHAB - VERSTOPTE WOORDEN!

Uitkomst:
een rood touw
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Werkjes les 1: RACHAB IS MOEDIG   
Vertrouwen hebben in Iemand Die je niet kent  

MATERIAAL: 
• Hout plankje (20cm x 20cm)
• Sneldrogende verf bruin
• Kwast 
• Kleine spijkertjes 
• Hamer 
• Schaar
• Lijm 
• Rode katoen/wol
• Chenilledraad groen en rood 
• Werkblad 1D- print, tekening huisje
• Werkblad 1E- print, kaartjes met Bijbeltekst. 

WERKWIJZE:
1. Verf het houtenplankje bruin met de kwast. 
2. Knip het huisje uit 
3. Leg het op het plankje en sla de spijkertjes op de hoeken erin. 
4. Als de spijkertjes erin geslagen zijn, scheur je het papier er tussen uit
5. Knoop het rode draad om een spijkertje en bind het om elk spijkertje zodat de vorm van 

het huis ontstaat. Bij wat oudere kinderen kan je meerdere raampjes laten doen. Jonge 
kinderen evt. alleen het bovenste raampje. 

6. Als het huisje klaar is, kan je aan de onderste spijkertjes het groene chenilledraad 
buigen/knopen zodat een struikje ontstaat. 

7. Het rode chenilledraad als koortje uit het bovenste raampje laten hangen. 
8. Als laatste de bijbeltekst op het plankje vastplakken met lijm 
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1

3

5

7/8

2

4

6
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Voorbeeld: 1 Rachab is moedig
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Kleurplaat: Rachab is moedig  





Les 2:
Gideon is dapper  

Gehoorzamen, al ben je zwak
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Les 2: GIDEON IS DAPPER
ONTDEKKING 2: GEHOORZAMEN, AL BEN JE ZWAK  

1. Waar gaat het verhaal uit de Bijbel over?
Gideon krijgt de opdracht van God om het volk Israël te gaan bevrijden van de Midianieten. Hij voelt zich 
hiervoor helemaal niet geschikt, hij is verre van een held. Hij moet leren dat hij geen held is, maar dat God 
een held van hem maakt. Als je in je leven met God gaat, kan je zelfs je grootste vijand verslaan.

2. Waar staat dit verhaal in de Bijbel?
Richteren 7
Hebreeën 11:32 En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, 
Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. 

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. Het hoofdstuk in deze map met uitleg over een goede voorbereiding kan hierbij helpend zijn.

4. Welke vertelsuggesties zijn er?
Naast de eigen voorbereiding 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:
Wat gaat vooraf?
Israël is in oorlog met de Midianieten. Als de verdrukking te groot is, roepen zij de HEERE aan. De HEERE 
zendt een profeet. Deze profeet vertelt tegen het volk Israël dat zij tegen de HEERE gezondigd hebben. Het 
volk heeft niet naar de stem van de HEERE geluisterd. De HEERE zendt een Engel naar Gideon: ‘De HEERE 
is met u, strijdbare held!’. De Engel vertelt Gideon dat hij met hulp van de HEERE Israël van de Midianieten 
zal verlossen. Maar Gideon kan het niet geloven. Hij is een arme, zwakke man, de jongste in zijn familie. 
Maar de Engel houdt vol en vertelt hem dat hij het kan omdat de HEERE hem bijstaat: ‘Gideon je hoeft niet 
bang te zijn, Ik ben met je.’

I Gideon krijgt moed door een teken 
God geeft Gideon de opdracht om ten strijde te trekken. En deze keer protesteert Gideon niet. Gideon 
gehoorzaamt God en doet wat Hij zegt. Gideon slaat alarm en roept alle mannen op zich bij hem aan te 
sluiten. Opnieuw vraagt hij om een teken aan God of hij wel op de goede weg zit. En dat teken krijgt hij. 
Hij legt een schapenvel neer op het land. De ene nacht is het schapenvel helemaal nat van de dauw en 
het land droog, en de volgende nacht is het schapenvel droog en het land nat. Precies zoals Gideon het 
gevraagd had aan God.  

II Gideon verslaat de Midianieten
Er hebben wel 32.000 mannen gehoor gegeven aan Gideons oproep. Gideon staat er niet alleen 
voor. Maar dan laat God weten dat het er teveel zijn. Uiteindelijk houdt Gideon een minilegertje van 
driehonderd mannen over. Dit is een onmogelijke taak, want het leger van de Midianieten bestaat 
uit 135.000 mannen! Maar die nacht spreekt God tot Gideon: ‘Gideon sta op! Val het kamp van de 
Midianieten aan. Ik zorg ervoor dat je ze verslaat.’ In drie groepen van honderd man blazen de mannen 
van Gideon op hun ramshoorns. Ze maken een enorm kabaal met kruiken, die ze stukslaan. Ze 
zwaaien met hun fakkels en roepen: ‘Voor de HEERE en voor Gideon.’ Er ontstaat enorme paniek bij de 
Midianieten. Ze vallen elkaar aan en het leger slaat op de vlucht. 
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Wat een overwinning! Gideon is geen held. Maar God maakt van Gideon een held. Natuurlijk heeft 
Gideon zijn steentje bijgedragen. Als Gideon rustig thuis was blijven zitten, was dit allemaal niet 
gebeurd. Maar toen Hij door God Zelf werd aangespoord, kwam hij in actie. Niet in eigen kracht, maar in 
Gods kracht. Een dappere krijgsman, dat maakte God van hem. Wat een bemoediging voor ons allemaal. 
Misschien roept God jou ook wel tot een taak, waarvan je denkt dat het je nooit zal lukken. Misschien 
heb je het ook moeilijk met vijanden die je niet kunt zien: problemen, verleidingen, slechte dingen 
die in je eigen hart opkomen (dit noemt de Bijbel zonden). Jij kunt daar door jezelf nooit van winnen. 
Maar in de kracht van God kan dat wel. Je hoeft dan geen zwaard te pakken. Als je wilt vechten tegen 
onzichtbare vijanden, doe je dat met gevouwen handen. Biddend om de kracht van God! Met Gods hulp 
is het mogelijk om zelfs de sterkste vijanden te verslaan

Aansluiting:
Om het verschil tussen de beide legers duidelijk te maken kun je het tekenen op een groot vel. De grote 
cirkel over het hele papier stelt het leger van de 135.000 Midianieten voor. Een kwart van het papier (32.000) 
is maar het leger van Gideon. Dit wordt nog veel kleiner. Eerst 10.000, een kleine cirkel. Daarna 300 
mannen: een kleine stip op het papier. Eén iemand moet vechten tegen 300 mensen. Dat kan nooit door de 
kracht van een man!

Gespreksonderwerpen: 
• Wat is een held?
• Wie is jouw held?
• Zou je zelf een held willen zijn?
• Wat heb je nodig om een held te zijn?

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. De kinderen en tieners kunnen 
hierdoor zien en horen dat het vertelde verhaal in de Bijbel, het Boek van God staat.

Suggesties: 
Richteren 7: 9-15
Richteren 7: 15-25

6. Welke liederen passen bij dit verhaal?
Themalied
‘k Stel mijn vertrouwen
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PUZZEL 2 - LES 2: GIDEON IS DAPPER

Je ziet hier 14 woorden. Die woorden hoor je ook in het verhaal over Gideon.
Als je de woorden in de goede hokjes schrijft, lees je in de grijze hokjes van boven naar 
beneden iets over Gideon. 

Dit zijn de woorden:
alarm  -  dapper  -  fakkels  -  Heere  -  kracht  -  kruiken  -  leger  -  Midianieten  -  moed  
-  paniek  - ramshorens - strijd - teken - vijanden 

Waar moet je ze invullen? Kijk goed naar de letters die al in de hokjes staan!

e

e

e

a

e

e

e

ij

e

e

e

e

a

 ...............................................................................................................................................................................
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UITKOMST PUZZEL 2 - LES 2: GIDEON IS DAPPER

Oplossing:
leger   strijd
Midianieten  vijanden
moed   kracht
fakkels   paniek
ramshorens  dapper
teken   Heere
kruiken   alarm

l e g e r

M i d i a n i e t e n

m o e d

f a k k e l s

r a m s h o r e n s

t e k e n

k r u i k e n

s t r ij d

v ij a n d e n

k r a c h t

p a n i e k

d a p p e r

H e e r e

a l a r m

Van boven naar bedende: Gideon is dapper
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Werkjes les 2: GIDEON IS DAPPER
Gehoorzamen, al ben je zwak  

MATERIAAL: 
• Glazen potjes (hak potjes)
• Chenilledraad (geel, rood, oranje)
• Glasverfstiften (bol.com)
• Waxinelichtje op batterij (te koop bij Action)
• Kleurpotloden
• Schaar 
• Werkblad 2C - print > kruikje

WERKWIJZE:
1. Zorg dat de potjes goed schoon en droog zijn 
2. Teken fakkels op het glas met de stiften 
3. Bind chenilledraad om de bovenkant
4. Knip het kruikje uit en kleur deze met kleurpotloden
5. Bind deze vast aan het chenille draad 
6. Stop het waxinelichtje erin. 

1

3

2

4
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Voorbeeld: 2 GIDEON IS DAPPER
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Kleurplaat: Gideon is dapper





Les 3:
Daniël is standvastig

Bidden, al dreigt het gevaar 



Les 3: Daniël is standvastig  •  blad 1

Les 3: DANIËL IS STANDVASTIG 
ONTDEKKING 3: BIDDEN, AL DREIGT HET GEVAAR 

1. Waar gaat het verhaal uit de Bijbel over?
In deze les gaat het over Daniël, die in een vreemd land woont. Hij is erg belangrijk geworden. Met drie andere 
mannen is hij de baas over 120 stadhouders. Hij is bijna net zo belangrijk als koning Darius. Toch heeft hij elke 
dag God nodig in al zijn werk. Drie keer per dag bidt hij tot God. Hij vraagt aan God hulp en kracht om zijn werk 
goed te doen. Andere belangrijke mensen zijn jaloers op Daniël. Ze proberen hem te betrappen op verkeerde 
dingen. Dat lukt niet. Dan proberen ze Daniël te pakken met zijn gebed tot God. Ze krijgen de koning zover 
dat hij een wet tekent, waarin staat dat dertig dagen lang niemand iets mag vragen aan God. Alleen aan de 
koning mag iemand iets vragen. En wie ongehoorzaam is, zal in de leeuwenkuil geworpen worden. Daniël doet 
net als anders en bidt drie keer per dag tot God. Daniël is standvastig. Hij bidt, al dreigt gevaar. Daniël wordt 
erop betrapt dat hij toch bidt en moet voor de koning verschijnen. Dan wordt hij voor straf in de leeuwenkuil 
geworpen. De leeuwen doen hem niets. God heeft de muilen van de leeuwen toegesloten. De koning heeft 
een slapeloze nacht, omdat hij het zo erg vindt voor Daniël. De volgende morgen gaat de koning naar de 
leeuwenkuil en dan blijkt Daniël nog te leven. Hij wordt uit de kuil gehaald. Zijn beschuldigers worden in de 
leeuwenkuil geworpen en worden verscheurd door de leeuwen. De God van Daniël verlost en redt.

2. Waar staat dit verhaal in de Bijbel?
Daniël 6

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. Het hoofdstuk in deze map met uitleg over een goede voorbereiding kan hierbij helpend zijn.

4. Welke vertelsuggesties zijn er?
Naast de eigen voorbereiding 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 Daniël bidt drie keer per dag

Daniël is mederegeerder in het koninkrijk van de Meden en de Perzen. Darius is koning en Daniël is 
een van de drie vorsten die toezicht houdt over 120 stadhouders. De stadhouders zijn jaloers op Daniel, 
die een buitenlander is en zo’n goede positie heeft. Ze zoeken iets in het gedrag van Daniël. Wanneer 
ze niets kunnen vinden in zijn gedrag, zoeken ze iets in de godsdienst van Daniël om hem uit de weg 
te ruimen. Ze weten dat Daniel drie keer per dag tot God bidt. Hij heeft God, ondanks zijn belangrijke 
positie, nodig bij al zijn werk. Hij vraagt God dagelijks om hulp en kracht om zijn werk goed te doen.

II Daniël mag niet meer bidden
De stadhouders maken een wet en gaan daarmee naar de koning Darius. Daarin staat dat je in dertig 
dagen niets mag vragen aan God, maar alleen aan de koning. De koning ondertekent de wet. De wet van 
de Meden en Perzen kan niet veranderd worden.

III Daniël bidt voor het open venster
Daniël hoort van de wet die de koning heeft getekend. Hij gaat toch naar zijn huis om te bidden, net 
zoals altijd. Hij kan niet zonder God, hij heeft Hem lief. En hij heeft Hem elke dag nodig bij alles wat hij 
moet doen. Hoe zou hij dan dertig dagen zonder God kunnen? God is zijn Leven! Hij knielt neer voor het 
open raam en doet belijdenis voor zijn God en smeekt om hulp van God. 

IV Daniël wordt beschuldigd
De stadhouders zien Daniël bidden en gaan direct naar de koning. Ze beschuldigen Daniël: Daniël heeft 
het gebod van de koning overtreden en moet daarom in de leeuwenkuil geworpen worden. De koning 
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probeert nog om Daniël te redden, maar de stadhouders houden aan. De wet mag niet veranderd 
worden en Daniël moet de leeuwenkuil in.

V Daniël in de leeuwenkuil
De koning geeft tenslotte bevel dat Daniël de leeuwenkuil in moet. Maar vooraf zegt de koning tegen 
Daniël: ‘Uw God, Dien gij geduriglijk eert, Die verlosse u’.  De hele nacht is Daniël in de leeuwenkuil, 
maar de leeuwen doen hem niets. God heeft de muilen van de leeuwen toegesloten. Daniël is met een 
engel van God in de kuil en dat geeft rust. Hij gelooft in Zijn God.

VI Daniël gered
De koning Darius kan niet slapen en gaat ’s morgen vroeg naar de kuil. Hij roept tegen Daniël, de knecht 
van de levende God: ‘Heeft die God je kunnen verlossen’? Daniël vertelt de koning dat God een engel 
gezonden heeft en dat de leeuwen hem niets konden doen. Daniël wordt uit de kuil gehaald. De 120 
stadhouders met vrouwen en kinderen worden in de leeuwenkuil geworpen en worden verscheurd. De 
koning geeft bevel dat iedereen moet horen van de wonderlijke verlossing van Daniël. 

Aansluiting:
Het is mooi om vijf kaarten te maken van de geloofshelden. Die kaarten kunnen aan een lijn opgehangen 
worden: de galerij van geloofshelden. Aan het eind wordt dan een kaart met een kruis opgehangen. Al de 
geloofshelden hebben de loopbaan gelopen, ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs.

Gespreksonderwerpen: 
• De stadhouders zoeken fouten in het gedrag van Daniël, maar kunnen geen fouten vinden. Hoe is jouw 

gedrag? Is er op jou ook niets aan te merken? 
• De stadhouders waren jaloers op Daniël. Ben je ook wel eens jaloers op anderen?
• Daniël mocht in dertig dagen niets meer vragen aan God. Hij mocht niet bidden. Wat zou jij doen? 
• Wanneer Daniël toch zou bidden, zou hij in de leeuwenkuil geworpen worden. Waarom ging hij toch 

bidden? 
• Heb jij God ook nodig in alle dingen, net als Daniël?

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. De kinderen en tieners kunnen 
hierdoor zien en horen dat het vertelde verhaal in de Bijbel, het Boek van God staat.

Suggesties: 
Daniël 6 vers 10 - 14
Daniël 6 vers 16 - 24

6. Welke liederen passen bij dit verhaal?
Themalied
Psalm 81 : 12
Psalm 34 : 11
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PUZZEL 3 - LES 3: DANIËL IN DE LEEUWENKUIL

Wie zei het? Bij wie gebeurde het?
Je kunt kiezen uit:

DANIËL DE  VORSTEN EN 
STADHOUDERS  KONING DARÍUS

    WIE?

1 Hij was koning over Medië

2 Hij was de beste van de vorsten

3 Zij zeiden: Niemand mag in dertig dagen tot 
God bidden

4 Hij ondertekende het gebod

5 Hij bad drie keer op een dag

6 Hij werd erg bedroefd

7 Zij zeiden: De wet van de Meden en Perzen 
mag niet veranderd worden

8 Hij werd in de leeuwenkuil geworpen

9 Hij zei: O Daniël, heeft jouw God jou verlost?

10 Hij zei: Mijn God heeft Zijn engel gezonden 
en de muil van de leeuwen toegesloten

11 Hij werd zeer vrolijk

12 Zij werden in de leeuwenkuil gegooid

13 Hij zei: De God van Daniël is de levende God

14 Hij had voorspoed in het rijk van Daríus
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UITKOMST PUZZEL 3 - LES 3: DANIËL IN DE LEEUWENKUIL

    WIE?

1 Hij was koning over Medië KONING DARIUS

2 Hij was de beste van de vorsten DANIËL

3 Zij zeiden: Niemand mag in dertig dagen tot 
God bidden

DE VORSTEN EN 
STADHOUDERS 

4 Hij ondertekende het gebod KONING DARIUS

5 Hij bad drie keer op een dag DANIËL

6 Hij werd erg bedroefd KONING DARIUS

7 Zij zeiden: De wet van de Meden en Perzen 
mag niet veranderd worden

DE VORSTEN EN 
STADHOUDERS

8 Hij werd in de leeuwenkuil geworpen DANIËL

9 Hij zei: O Daniël, heeft jouw God jou verlost? KONING DARIUS

10 Hij zei: Mijn God heeft Zijn engel gezonden 
en de muil van de leeuwen toegesloten DANIËL

11 Hij werd zeer vrolijk KONING DARIUS

12 Zij werden in de leeuwenkuil gegooid DE VORSTEN EN 
STADHOUDERS

13 Hij zei: De God van Daniël is de levende God KONING DARIUS

14 Hij had voorspoed in het rijk van Daríus DANIËL



 

 

 

 

 

 

 

 

Werkjes les 3: DANIËL IS STANDVASTIG       
Bidden, al dreigt het gevaar 

MATERIAAL: 
• Fotolijstje met houten rand  (kringloop/action)
• Washitape (action)
• Whiteboard marker (action)
• 1 Bladzijde uit schrift 
• Scrabble letters (oud spel kringloop/action)
• Schaar 
• Lijm

WERKWIJZE:
1. Versier het fotolijstje met washitape
2. Scheur een bladzij uit het schrift en handletter bovenaan: Vandaag bid ik voor
3. Doe de bladzij in het fotolijstje. Knip het indien nodig op maat
4. Plak het woord PRAY met de scrabble letters op het fotolijstje.
5. Schrijf met de whiteboard marker je gebedspunten op het glas. Je kunt het ook weer 

wegvegen.
6. Knoop het touwtje aan de whiteboardmarker en knoop het om het fotolijstje heen.

Les 3: Daniël is standvastig  •  werkblad 3A - uitleg/werkwijze

1

3

2

4



Les 3: Daniël is standvastig  •  werkblad 3B - voorbeeld

Voorbeeld: 3 DANIËL IS STANDVASTIG

Werkbeschrijving	werkje	3:		

Daniël	is	standvas8g                                                          
Bidden, al dreigt het gevaar 

Benodigdheden:	
Fotolijstje met houten rand  (kringloop/ac:on) 
Washitape (ac:on) 
Whiteboard marker (ac:on) 
1 Bladzijde uit schri@  
Scrabble leBers (oud spel kringloop/ac:on) 
Schaar  
Lijm 

Werkwijze: 

1. Versier het fotolijstje met washitape 
2. Scheur een bladzij uit het schri@ en handleBer bovenaan: Vandaag bid ik voor 
3. Doe de bladzij in het fotolijstje. Knip het indien nodig op maat 
4. Plak het woord PRAY met de scrabble leBers op het fotolijstje. 
5. Schrijf met de whiteboard marker je gebedspunten op het glas. Je kunt het ook weer 

wegvegen. 
6. Knoop het touwtje aan de whiteboardmarker en knoop het om het fotolijstje heen. 



Les 3: Daniël is standvastig  •  werkblad 3C - kleurplaat

Kleurplaat: Jozef in de gevangenis



Les 4:
Jeremía is een volhouder

Doorgaan terwijl het moeilijk is
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Les 4: JEREMÍA IS EEN VOLHOUDER
ONTDEKKING 4: DOORGAAN TERWIJL HET MOEILIJK IS 

1. Waar gaat het verhaal uit de Bijbel over?
Jeremía is profeet in een tijd waarin de stad Jeruzalem belegerd wordt door Nebukadnézer. De stad wordt 
belegerd omdat het volk weigert God te gehoorzamen en naar Zijn inzettingen te luisteren. Daarom gaat 
God het volk straffen. De koning Zedekia laat Jeremía komen. Jeremía laat de koning alleen maar het 
oordeel horen: ziekte, honger en de inneming van Jeruzalem. Dat hoort niet alleen de koning, maar ook 
heel het volk. Wie in de stad Jeruzalem blijft, zal sterven, maar wie zich overgeeft, zal blijven leven. Jeremía 
wordt ervan beschuldigd dat hij zich wil overgeven aan de vijand. Hij ontkent dat en wordt gegrepen en in de 
gevangenis geworpen (hfdst 37).
Dat zijn barre omstandigheden. Zedekia roept Jeremía in het geheim bij zich. Hij vraagt of hij nog een 
andere boodschap van de Heere heeft gekregen. Jeremía heeft geen betere boodschap. Het zal allemaal 
gaan zoals hij het heeft gezegd. Toch vraagt Jeremía aan de koning of hij niet een wat betere plaats kan 
krijgen. Dat geeft Zedekia hem en hij krijgt elke dag brood.

Vanuit de gevangenis blijft Jeremía het volk aansporen zich over te geven. Dat zal hun behoud zijn. De 
vorsten zijn over zijn boodschap erg boos en gaan naar Zedekia. Hij moet zwijgen, zijn mond moet gesnoerd 
worden. Zedekia zegt: ‘Doe met hem wat u wilt’.

De vorsten werpen Jeremía in een put. Ze laten hem met touwen naar beneden zakken. Er is geen water 
in de put, maar wel modder. Jeremía zinkt daarin weg. Dan komt er een knecht bij Zedekia. Die knecht is 
een Ethiopiër, een buitenlander. Hij zegt tegen de koning dat die vorsten het niet goed hebben gedaan. Hij 
zou toch moeten sterven als er geen eten meer is. Nu in de kuil met modder sterven is vreselijk. De koning 
geeft Ebed-Melech toestemming om met dertig mannen Jeremía uit de kuil te verlossen. Zo gebeurt het 
ook. Zij trekken Jeremía met doeken onder zijn armen en touwen er om heen uit de kuil. Hij mag weer naar 
het hof der bewaring

2. Waar staat dit verhaal in de Bijbel?
Jeremía 37 : 11-21, 38 : 1 -13

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. Het hoofdstuk in deze map met uitleg over een goede voorbereiding kan hierbij helpend zijn.

4. Welke vertelsuggesties zijn er?
Naast de eigen voorbereiding 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  Jeremía profeteert

Jeremía is een profeet van de Heere in de stad Jeruzalem. De Heere heeft hem laten weten wat hij 
moet gaan zeggen. Dat is het werk van een profeet. Het is geen goede boodschap, maar hij moet de 
boodschap vertellen. Dat komt omdat het volk en koning Zedekia niet naar de Heere willen luisteren.  
Jeremía wordt door de koning, die op een goede boodschap hoopt, geroepen. Het is echter een 
verschrikkelijke boodschap. Zie je Jeremía daar staan? Hoor je het hem zeggen? Luister eens mee? 
De Heere zal de mensen en de dieren een ziekte geven. Veel mensen en dieren zullen sterven. En die 
daarna nog over zijn? Die zullen door de honger sterven. En degenen die dan nog over zijn, zullen door 
het zwaard van de vijand sterven. De vijand zal hard optreden.
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II  Jeremía mag niet meer profeteren
Die harde boodschap mag Jeremía niet meer vertellen. Daarom wordt hij in de gevangenis gezet. 
Daar kan niemand hem horen. Hij moet en zal zwijgen. Jeremía moet er lang blijven. Wat is dat een 
verschrikkelijk verblijf voor Jeremía.

III Jeremía blijft volhouden
Maar wat gebeurt er? Zedekia laat de profeet Jeremía stiekem halen. ‘Heb je nog een boodschap voor 
mij, Jeremía?’ De koning luistert gespannen. ‘Ja’, zegt Jeremía, ‘u zult in de hand van de vijand vallen’. 
Waar zijn nu de profeten die gezegd hebben dat het allemaal wel zal meevallen? Hun woord is niet waar. 
Dat blijkt nu uit wat er gebeurt. Jeremía houdt vol om dezelfde boodschap te brengen. Hij wil eerlijk zijn 
en de waarheid vertellen, ook al moet hij daardoor in de gevangenis. Wonderlijk… Hij moet terug naar 
de gevangenis. Jeremía vraagt aan de koning of hij toch niet een beter plaatsje kan krijgen. Dat krijgt hij 
van de koning en hij krijgt elke dag brood.

IV Jeremía in de kuil
Het wordt er niet beter op in Jeruzalem. Jeremía’s woorden klinken nog door tot het volk en tot alle 
leiders. De stad zal de strijd verliezen! Als de leiders die boodschap weer horen, vinden ze dat Jeremía 
nu maar gedood moet worden. Ze zeggen dat ook tegen de koning. Ze willen dat die volhouder zijn 
mond moet houden. Hij maakt de mensen alleen maar bang. Wat zegt de koning? ‘Kijk maar wat je met 
Jeremía doet’. Dan laten ze Jeremía in een diepe kuil zakken. Daar zit geen water, maar modder in. Nu 
zal die volhouder wel stoppen met zijn negatieve boodschap! Nee, zo is het niet. God zal Zelf voor Zijn 
Woord, Zijn kind en knecht zorgen!

IV Jeremía uit de kuil verlost
Er is er één in het paleis van de koning, die het oneerlijk vindt wat met Jeremía gebeurt. Dat is een 
hoveling, een knecht van de koning. Hij heet Ebed-Melech. Hij is geen Jood, hij komt uit het buitenland. 
Hij gaat ook naar de koning en zegt: ‘Koning, als Jeremía in de gevangenis was gebleven, zou hij door de 
honger sterven, want er is geen brood meer in de stad. Nu lijdt hij vreselijk en zinkt weg in de modder’. 
Dan mag deze knecht van de koning, Ebed-Melech, met dertig mensen Jeremía uit de kuil halen. Dat 
gebeurt heel zorgvuldig met doeken en touwen. Zo halen ze de profeet uit de kuil. Hij mag terug naar 
een betere plaats in de gevangenis. De volhouder is verlost!  Wat gebeurt er met Ebed-Melech? God 
zal hem voor zijn daad belonen. Hij zal Ebed-Melech redden als de vijanden komen. Want Ebed-Melech 
heeft op God vertrouwd (Jeremía 39: 18). 

Uiteindelijk blijkt dat de eerlijke en ernstige boodschap die Jeremía vertelde, echt waar is. Het gebeurt 
zoals hij gezegd heeft. Het gebeurt zoals God gezegd heeft. God is eerlijk in alle woorden die Hij zegt. 
Hij zegt: ‘Als je Mij gehoorzaamt en liefhebt, zal Ik je zegenen’. Als je bidt en vraagt of Hij je zonden wil 
vergeven en weer vrede met Hem in je hart wil geven, doet Hij dat uit genade. Maar als je  doorgaat om 
zonder God te  leven, mis je Zijn vrede. Nu in dit leven maar ook na je sterven, in de eeuwigheid. 
Wees jij ook eerlijk en luister naar de boodschap van God, ook als het moeilijk is. God zal je er bij 
helpen, Hij zal voor je zorgen en Hij zal (uiteindelijk) Zijn zegen geven!

Aansluiting:
Het is mooi om vijf kaarten te maken van de geloofshelden. Die kaarten kunnen aan een lijn opgehangen 
worden: de galerij van geloofshelden. Aan het eind wordt dan een kaart met een kruis opgehangen. Al de 
geloofshelden hebben de loopbaan gelopen, ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs. 

Een voorbeeld:
Vertel de kinderen een voorbeeld. Als ze telkens niet luisteren naar hun vader, moeder, juf of meester, 
krijgen ze straf. Ze kunnen beter gehoorzamen en wel luisteren. Zo luistert het volk Israël in de dagen van 
Jeremía niet naar God, terwijl Hij hun God is en Hij hen gemaakt heeft. Maar ze luisteren niet naar Zijn 
woorden en wetten en hebben Hem niet lief. Daarom gaat God hen nu straffen. Maar zelfs daarvan zeggen 
ze: ‘Dat gebeurt toch niet!’ 
Als je wel luistert, is het veel fijner en gezelliger thuis en in de klas. Zo zegent God je ook als je Hem liefhebt 
en naar Zijn regels luistert. 



Gespreksonderwerpen: 
• Hoe kwam het dat Jeremía volhield?
• Waarom was het voor Jeremía toch best moeilijk om vol te houden?
• Zedekia gaf Jeremía toestemming om op een betere plaats in de gevangenis te gaan wonen. Wat zegt 

dat over Zedekia?
• Ebed-Melech nam het voor Jeremía op. Hij was een buitenlander. Wat maakt zijn daad zo bijzonder?
• Wat leert ons deze geschiedenis over elkaar helpen?

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. De kinderen en tieners kunnen 
hierdoor zien en horen dat het vertelde verhaal in de Bijbel, het Boek van God staat. 

Suggesties: 
Jeremía 37 : 11 - 21
Jeremía 38 : 7 – 13

6. Welke liederen passen bij dit verhaal?
Themalied
Psalm 99 : 2
Psalm 46 : 6

Les 4: Jeremía is een volhouder  •  blad 3



PUZZEL 4 - JEREMÍA

In de Bijbel lees je over Jeremía in een diepe kuil. Hij werd gered. Hoe? 
In Jeremía 38 zoek je 13 woorden. Die passen precies in het figuur.
Welke woorden? Kijk maar in Jeremía 38:
• vers 1: Als S………………, de zoon van Mattan
• vers 2: Zo zegt de H………………
• vers 3: des konings van B………………
• vers 4: Laat toch dezen man g……………… worden
• vers 5: En de koning Z……………… zeide
• vers 6: Toen namen zij J………………
• vers 7: Als nu E………………-M………………
• vers 8: uit het h……………… des konings uit
• vers 9: wat zij gedaan hebben aan den p……………… Jeremía
• vers 10: Jeremía op uit den k………………, eer hij sterft
• vers 11: oude verscheurde en oude versleten l………………
• vers 12: versleten lompen onder de o……………… uwer armen
• vers 13: En zij t……………… Jeremía bij de zelen
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UITKOMST PUZZEL 4 - LES 4: JEREMÍA

Uit Jeremía 38:
1. Sefátja   8. huis  
2. HEERE  9. profeet
3. Babel   10. kuil
4. gedood  11. lompen
5. Zedekía’  12. oksels
6. Jeremía  13. trokken
7. Ebed-Melech
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Werkjes les 4: JEREMIA IS EEN VOLHOUDER
Doorgaan, terwijl het moeilijk is 

MATERIAAL: 
• Canvas schildersdoek (action, 3 in een pak)
• 1 vel zwart magisch kraspapier (blok te koop bij action)
• Kraspen
• Plakspiegel (action)
• Lijm
• Schaar
• Stiften/kleurpotloden
• Werkblad 4C-print > God ziet jou

WERKWIJZE:
1. Knip het zwarte papier op maat, zodat het op het canvasschilderij past en je nog net een 

randje van dat schilderij ziet.
2. Plak de plakspiegel in het midden op.
3. Maak nu een mooie versiering om de spiegel heen door met de kraspen in het zwart te 

krassen.
4. Kleur de kleurplaat in.
5. Knip de kleurplaat uit en geef het een mooie plek op je werkje.

Les 4: Jeremía is een volhouder  •  werkblad 4A - uitleg/werkwijze



Les 4: Jeremía is een volhouder  •  werkblad 4B - voorbeeld

Voorbeeld: 4 JEREMIA IS EEN VOLHOUDER



Les 4: Jeremía is een volhouder  •  werkblad 4C - print



Kleurplaat: Jeremía is een volhouder

Les 4: Jeremía is een volhouder  •  werkblad 4C - kleurplaat



Les 5:
Jezus is de Overwinnaar

Overwinnen, door de dood heen
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Les 5: JEZUS IS DE OVERWINNAAR
ONTDEKKING 5: OVERWINNEN, DOOR DE DOOD HEEN

1. Waar gaat het verhaal uit de Bijbel over?
Na de kruisdood van de Heere Jezus, brengen Jozef van Arimathéa en Nicodemus Hem naar een nieuw graf. 
Maria Magdalena en een andere Maria zijn getuige van deze gebeurtenissen en zien hoe de steen voor het 
graf wordt gerold. Jezus leeft echt niet meer. Ze dachten dat Hij een Overwinnaar was, maar het tegendeel 
blijkt. De leiders van het volk hebben Hem gedood omdat ze niet wilden dat Hij zoveel volgelingen had. De 
leiders van het volk zijn bang voor grafroof door de discipelen en verzoeken Pilatus om soldaten bij het graf. 
Als de sabbat voorbij is, staat Jezus op uit de dood. Niemand kan Hem tegenhouden: Hij is de Overwinnaar! 
Zijn vijanden wilden Hem voor altijd de mond dichtdoen, maar dat is niet gelukt. Hij leeft!
Maria Magdalena, de andere Maria, Salome en Johanna willen het lichaam van Jezus zalven, maar zien een 
leeg graf. Een engel vertelt dat Jezus is opgestaan. Onderweg naar de discipelen, staat de Heere Jezus Zelf 
bij hen. Hij leeft echt en laat zien dat Hij de Overwinnaar is. De soldaten worden omgekocht met veel geld en 
verspreiden de leugen dat het lichaam van de Heere Jezus is gestolen door Zijn discipelen.

2. Waar staat dit verhaal in de Bijbel?
Mattheüs 27: 57-66
Mattheüs 28: 1-15

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. Het hoofdstuk in deze map met uitleg over een goede voorbereiding kan hierbij helpend zijn.

4. Welke vertelsuggesties zijn er?
Naast de eigen voorbereiding 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.

In dit verhaal zitten een aantal elementen die bevreemding op zullen roepen bij onkerkelijke kinderen, zoals 
de kruisdood, het zalven, de sabbat, de grafsteen. Het is goed om hiervan bewust te zijn. Hoe kunnen deze 
elementen begrijpelijk en beeldend in het verhaal worden verweven? 

Verhaallijn:
I  Verloren!

Maria loopt met Maria Magdalena achter Jozef en Nicodemus aan. Ze kan niet bevatten wat er allemaal 
gebeurd is. Ze is getuige geweest van de almacht van de Heere Jezus tijdens Zijn reizen. Ze zag dat Hij 
blinden weer ziende maakte en dode mensen weer levend. Ze heeft Hem gevolgd en geloofde dat Hij 
de Zoon van God was. Hij was Degene Die God aan hun volk had beloofd, al heel lang geleden. Hij zou 
het volk weer bij God brengen. Hij zou de verkeerde dingen die mensen doen, vergeven. Ze geloofde ook 
dat Hij hen zou verlossen van de Romeinen, die de baas waren in Israël. Maar nu is de hoop vervlogen. 
Vol verwarring loopt ze achter het dode lichaam van Jezus aan. De leiders van het volk hebben Jezus 
gevangen genomen en een kruisdood laten sterven. Jozef en Nicodemus hebben het lichaam voorzichtig 
in doeken gewikkeld, nadat het lichaam van het kruis was gehaald. Maria is blij dat ze het lichaam van 
Pilatus gekregen hebben. Anders hadden ze Jezus niet kunnen begraven! Er was geen tijd om Jezus’ 
lichaam te zalven met olie, om het lichaam zo lang mogelijk mooi te laten blijven, omdat het bijna 
sabbat is. Op deze dag mogen ze niet werken omdat het de dag van God is. Ze komen de bijna donkere 
graftuin binnen. Achterin de tuin zien ze een gat in de rotsen. De steen staat ernaast. Tegenover het graf 
gaan ze op de grond zitten. Voorzichtig dragen Jozef en Nicodemus het lichaam in de rots en duwen 
daarna de steen voor het graf. Dit is de manier waarop mensen in de tijd van de Bijbel begraven worden. 
Vol verdriet gaan Maria en Maria Magdalena naar huis om de sabbat te houden.  
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II  Gewonnen?
De volgende dag verstoren stemmen de stilte in de graftuin. Soldaten marcheren door de tuin en 
plaatsen zich naast het graf. Wat moeten ze hier in deze stille tuin? Joodse leiders zijn meegekomen 
en trekken een touw strak voor de steen van het graf. Ze bevestigen zegels aan weerszijden van het 
touw, zodat niemand ongemerkt de steen weg kan duwen. Ze zijn blij dat Pilatus toestemming gaf om 
wachters bij het graf te zetten. Niemand kan nu het lichaam van Jezus wegnemen. Ze zijn niet vergeten 
wat Jezus eens heeft gezegd: ‘Na drie dagen zal Ik opstaan.’ Ze waren bang voor de macht van Jezus 
toen Hij rondwandelde op aarde. Ze waren bang dat veel mensen in Hem zouden geloven en niet meer 
naar hen zouden luisteren. Jezus vertelde tegen de mensen dat ze verkeerde dingen deden en dat ze 
daarom niet bij God kunnen komen. Hij vertelde ook dat Hij Degene was Die door God was beloofd om 
mensen weer bij God te brengen, maar daar geloofden ze niets van. Nu leeft Hij niet meer. Voor een 
dode Jezus Die bewaakt wordt, hoeven ze niet bang te zijn. Gerustgesteld gaan ze naar huis. Ze hebben 
het gewonnen van Jezus. Hij ligt in het graf en dat is precies wat ze willen. 

III  Overwonnen!
De kruik in haar handen is gevuld met zalf. Maria is samen met Johanna, Maria Magdalena en Salome 
op weg naar het graf. De sabbat is voorbij. Nu kunnen ze eindelijk de begrafenis afmaken door het 
lichaam van Jezus te zalven. Ze verwachten een stille graftuin te zullen binnengaan. Ze overleggen hoe 
ze de steen moeten wegrollen. Ineens voelen de vrouwen de aarde bewegen. Een aardbeving! Groot 
is hun verbazing en angst als ze in de graftuin een geopend graf zien. De steen is al weggerold. Op de 
steen zit een engel van God uit de hemel met blinkende kleding aan. Hij spreekt tot hen: ‘Wees niet 
bang. Hij is hier niet, want Hij is opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. Kom en kijk maar naar de plaats 
waar Hij gelegen heeft.’ De vrouwen doen een paar stappen dichterbij en kijken in het lege graf. Een 
paar doeken zien ze liggen. Het is echt waar, Jezus is er niet meer. Hij heeft de dood overwonnen. Geen 
graf hield Gods beloofde Zoon vast; Hij overwon, Die sterke Held! De vrouwen krijgen een opdracht mee. 
Ze moeten de vrienden van Jezus snel gaan vertellen dat Jezus leeft.

Haastig gaan de vrouwen op pad. Jezus leeft! Blij praten ze met elkaar, maar ze zijn ook onder de 
indruk van wat ze gezien hebben. Plotseling staat er Iemand voor hen. Het is Jezus Zelf. Hij groet hen. 
Vol eerbied knielen de vrouwen voor Hem neer. Ze grijpen Zijn voeten vast en aanbidden Hem omdat 
Hij  sterker is dan de dood. Daarom moest Jezus sterven. Om te laten zien dat Hij sterker is dan wie en 
wat ook. De verkeerde dingen van de mensen die in Hem geloven, heeft Hij meegenomen in het graf, 
maar die zijn er niet meer uitgekomen. Jezus is sterker dan de zonde! De Overwinnaar stelt hen gerust: 
‘Wees niet bang, ga naar Mijn broeders en zeg hen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze Mij 
zien.´ De vrouwen lopen vol blijdschap verder.

IV  Wat geloof jij?
Op hetzelfde moment rennen de soldaten die bij het graf stonden Jeruzalem binnen. Ze zijn gevlucht 
op het moment van de aardbeving en het neerdalen van de engel uit de hemel. Ze zijn bang dat ze 
ontslagen zullen worden, omdat vluchten verboden is. Hoe moeten ze duidelijk maken dat ze niet 
bij het graf konden blijven? Ze zoeken de leiders van het volk op en vertellen gedetailleerd wat er is 
gebeurd. De soldaten moeten wachten totdat de Hoge Raad vergaderd heeft over dit probleem. De 
wachters krijgen geld als ze doorvertellen dat de discipelen, de vrienden van Jezus, het lichaam hebben 
gestolen toen ze aan het slapen waren. De soldaten hoeven niet lang over het voorstel na te denken 
want als ze dit niet doen, zijn ze hun baan kwijt. De leugen wordt nog sneller verspreid dan de waarheid 
van de opstanding. Toch zal God er Zelf voor zorgen dat de wereld het gaat weten: Jezus leeft! Hij is 
Overwinnaar! Wat geloof jij, de leugen of de Waarheid?

Aansluiting:
• Kennen de kinderen het spreekwoord: Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel? 

Wat betekent het? Leg een verbinding met het verhaal. Vertel dat er in het verhaal ook twee keer een 
boodschap doorverteld moet worden. Na het verhaal kunnen deze vragen gesteld worden: Weten de 
kinderen wat er doorverteld moest worden in het verhaal? Wat is de waarheid? Wie houdt de waarheid 
tegen? Vertel de kinderen dat eens iedereen zal weten wat de waarheid is.



• Er kan ook een spelletje worden gedaan met de kinderen. Fluister een woord bij een aantal kinderen in 
het oor. Deze kinderen fluisteren het woord door aan andere kinderen. Herhaal dit een paar keer. Vraag 
dan wie het woord allemaal gehoord heeft. Tel het aantal kinderen. Een nieuwtje doorvertellen gaat 
heel snel. Maak de koppeling naar het verhaal. In het verhaal wordt er ook twee keer een boodschap 
verspreid. Welke berichten zijn dit? 

Gespreksonderwerpen: 
• Wat gebeurde er met de Heere Jezus  toen Hij van het kruis werd gehaald?
• Stel je voor: je bent één van de wachters voor het graf. Wat had jij gedaan en waarom?
• Hou zou Maria zich gevoeld hebben toen ze Jezus zag na Zijn opstanding? Waarom?
• Welke boodschap geloven mensen nu? Leeft Jezus, de Zoon van God of is Hij in de dood gebleven?
• Waarom moest Jezus opstaan?

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 er niet om, dat er een lang stuk gelezen worden. Belangrijk is, dat de Bijbel opengaat. De kinderen en 
tieners kunnen hierdoor zien en horen dat het vertelde verhaal in de Bijbel, het Boek van God, staat.

Suggesties: 
Mattheüs 28: 5 en 6
Mattheüs 28: 9 en 10
Hebreeën 12: 1 en 2

6. Welke liederen passen bij dit verhaal?
De Heer’ is waarlijk opgestaan
Nu graf en steen getuigen

Les 5: Jezus is de Overwinnaar •  blad 3



Les 5: Jezus is de Overwinnaar  •  blad 4

PUZZEL 5 - LES 5: JEZUS IS DE OVERWINNAAR

In het verhaal hoor je veel namen. Hier zie je ze, maar… de letters staan door elkaar… Kun jij 
de goede namen vinden? Kijk maar goed naar de namen in het figuur. Pas op! Er staan teveel 
namen in het figuur. 

Schrijf op elke punt en in elk driehoekje een letter. Als je alle namen opgeschreven hebt, lees 
je in de driehoekjes van boven naar beneden een woord. Welk woord is dat? 

fejoz =  .         .    .    .

stipula =       .    .    .    .    .    .

lagalie =        .    .    .    .    .    .

dameglaan =  .    .    .    .    .    .         .    .

moesla =       .    .    .    .    .

maartieha = .    .    .    .    .         .    .    .

raami =  .         .    .    .

haanjon = .    .    .         .    .    .

duimsnoéc =        .    .    .    .    .    .    .    .

Gevonden woord: ………………………………………………………………………………………………………..

figuur A

    Arimathéa                    Jozef                       Nicodémus                     Jezus
 
           Galilea                Magdalena               Heere                 Pilatus                  Joden

 Johanna            Maria                Salome               discipelen                Jeruzalem  
 



Les 5: Jezus is de Overwinnaar •  blad 5

UITKOMST PUZZEL 5 - LES 5: JEZUS IS DE OVERWINNAAR

fejoz =   j o z e f  - o

stipula =   p i l a t u s - p

lagalie =   g a l i l e a - g

dameglaan =   m a g d  a l e n a - e

moesla =   s a l o m e - s

maartieha =   a r i m a t h e a - t

raami =   m a r i a - a

haanjon =   j o h a n n a - a

duimsnoec =   n i c o d e m u s - n

Gevonden woord: opgestaan



Les 5: Jezus is de Overwinnaar  •  werkblad 5.1A - uitleg/werkwijze

Werkjes les 5: JEZUS IS OVERWINNAAR OPTIE 1
Overwinnen, ook als iedereen tegenspreekt 
MATERIAAL: 
• Karton (22  cm x  16  cm)
• Klein stukje karton als houder achterkant (zie foto hieronder)
• Rond stukje karton voor de steen
• Splitpen
• Schaar
• Lijm
• Bruine sneldrogende verf
• kwast
• Ijsstokjes (te koop bij action)
• Half A4 papier 
• Bijlage 5, of zelf een graf laten tekenen (zie foto hieronder)

WERKWIJZE:
1. Knip eerst het karton uit 
2. Teken een graf op het half a4 of maak gebruik van Werkblad 5.1E -print
3. Kleur het in met stiften
4. Snij aan de achterzijde een snee in het karton zodat de standaard er later in geschoven 

kan worden. 
5. Plak het papier op het karton 
6. Plak met lijm de lollystokjes op het karton als een lijstje
7. Schrijf in het graf de tekst: Jezus leeft!
8. Verf de steen met bruine verf
9. Maak met een splitpen de steen vast aan het karton
10. Steek de houder aan de achterzijde in de gleuf. 
11. Het werkjes is klaar. 



Les 5: Jezus is de Overwinnaar  •  werkblad 5.1B - werkwijze
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Les 5: Jezus is de Overwinnaar  •  werkblad 5.1C - werkwijze vervolg
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Les 5: Jezus is de Overwinnaar  •  werkblad 5.1D - voorbeeld

Voorbeeld: 5 JEZUS IS OVERWINNAAR OPTIE 1



Les 5: Jezus is de Overwinnaar  •  werkblad 5.1E - print
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Les 5: Jezus is de Overwinnaar  •  werkblad 5.2A - uitleg/werkwijze

Werkjes les 5: JEZUS IS OVERWINNAAR OPTIE 2
Overwinnen, ook als iedereen tegenspreekt
MATERIAAL:
• Steen 
• Potlood
• Watervaste stift
• Verf
• Kwast 
• Werkblad 5.2C - print

WERKWIJZE:
1. Koop decoratieve stenen bij een bouwmarkt of webwinkel.
2. Teken op de platte kant van de steen een plaatje (zie Werkblad 5.2C - print) na met 

potlood. Als dit niet lukt, kan er ook gelijk met een watervaste stift worden getekend.
3. De potloodlijnen worden overgetrokken met een watervaste stift.
4. De tekening op de steen wordt geverfd.
5. Onderaan de steen kan worden geschreven: ‘Jezus leeft!’
6. De steen kan bespoten worden met haarlak, zodat de steen langer mooi blijft.

Werkbeschrijving	werkje	5,	keuze	2:	

Jezus	is	Overwinnaar																																																				
Overwinnen, ook als iedereen tegenspreekt 

Benodigdheden:	
Steen  
Potlood 
Watervaste s67 
Verf 
Kwast  
Bijlage 6 

Werkwijze:	
1. Koop decora6eve stenen bij een bouwmarkt of webwinkel. 
2. Teken op de plaFe kant van de steen een plaatje (zie bijlage 6) na met potlood. Als dit niet 

lukt, kan er ook gelijk met een watervaste s67 worden getekend. 
3. De potloodlijnen worden overgetrokken met een watervaste s67. 
4. De tekening op de steen wordt geverfd. 
5. Onderaan de steen kan worden geschreven: ‘Jezus lee7!’ 
6. De steen kan bespoten worden met haarlak, zodat de steen langer mooi blij7. 

Werkbeschrijving	werkje	5,	keuze	2:	

Jezus	is	Overwinnaar																																																				
Overwinnen, ook als iedereen tegenspreekt 

Benodigdheden:	
Steen  
Potlood 
Watervaste s67 
Verf 
Kwast  
Bijlage 6 

Werkwijze:	
1. Koop decora6eve stenen bij een bouwmarkt of webwinkel. 
2. Teken op de plaFe kant van de steen een plaatje (zie bijlage 6) na met potlood. Als dit niet 

lukt, kan er ook gelijk met een watervaste s67 worden getekend. 
3. De potloodlijnen worden overgetrokken met een watervaste s67. 
4. De tekening op de steen wordt geverfd. 
5. Onderaan de steen kan worden geschreven: ‘Jezus lee7!’ 
6. De steen kan bespoten worden met haarlak, zodat de steen langer mooi blij7. 

Werkbeschrijving	werkje	5,	keuze	2:	

Jezus	is	Overwinnaar																																																				
Overwinnen, ook als iedereen tegenspreekt 

Benodigdheden:	
Steen  
Potlood 
Watervaste s67 
Verf 
Kwast  
Bijlage 6 

Werkwijze:	
1. Koop decora6eve stenen bij een bouwmarkt of webwinkel. 
2. Teken op de plaFe kant van de steen een plaatje (zie bijlage 6) na met potlood. Als dit niet 

lukt, kan er ook gelijk met een watervaste s67 worden getekend. 
3. De potloodlijnen worden overgetrokken met een watervaste s67. 
4. De tekening op de steen wordt geverfd. 
5. Onderaan de steen kan worden geschreven: ‘Jezus lee7!’ 
6. De steen kan bespoten worden met haarlak, zodat de steen langer mooi blij7. 

Werkbeschrijving	werkje	5,	keuze	2:	

Jezus	is	Overwinnaar																																																				
Overwinnen, ook als iedereen tegenspreekt 

Benodigdheden:	
Steen  
Potlood 
Watervaste s67 
Verf 
Kwast  
Bijlage 6 

Werkwijze:	
1. Koop decora6eve stenen bij een bouwmarkt of webwinkel. 
2. Teken op de plaFe kant van de steen een plaatje (zie bijlage 6) na met potlood. Als dit niet 

lukt, kan er ook gelijk met een watervaste s67 worden getekend. 
3. De potloodlijnen worden overgetrokken met een watervaste s67. 
4. De tekening op de steen wordt geverfd. 
5. Onderaan de steen kan worden geschreven: ‘Jezus lee7!’ 
6. De steen kan bespoten worden met haarlak, zodat de steen langer mooi blij7. 
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Les 5: Jezus is de Overwinnaar  •  werkblad 5.2B - voorbeeld

Voorbeeld: 5 JEZUS IS OVERWINNAAR OPTIE 2

Werkbeschrijving	werkje	5,	keuze	2:	

Jezus	is	Overwinnaar																																																				
Overwinnen, ook als iedereen tegenspreekt 

Benodigdheden:	
Steen  
Potlood 
Watervaste s67 
Verf 
Kwast  
Bijlage 6 

Werkwijze:	
1. Koop decora6eve stenen bij een bouwmarkt of webwinkel. 
2. Teken op de plaFe kant van de steen een plaatje (zie bijlage 6) na met potlood. Als dit niet 

lukt, kan er ook gelijk met een watervaste s67 worden getekend. 
3. De potloodlijnen worden overgetrokken met een watervaste s67. 
4. De tekening op de steen wordt geverfd. 
5. Onderaan de steen kan worden geschreven: ‘Jezus lee7!’ 
6. De steen kan bespoten worden met haarlak, zodat de steen langer mooi blij7. 



Les 5: Jezus is de Overwinnaar  •  werkblad 5.2C - print



Kleurplaat: Jezus is de Overwinnaar

Les 5: Jezus is de Overwinnaar  •  werkblad 5D - kleurplaat



Naamkaartjes: Helden • blad 1

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:



Rachab



Rachab
Jeremia

Inhoud:
5 lessen over het thema
liederen + bladmuziek
naamkaartjes

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