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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
 
 
Goed doorlezen! Belangrijk! 
 
 
Beste kinderwerk(st)er, 
 
Voor je ligt het materiaal voor het kinderwerk gezinskamp 2021.  
Het thema dit jaar is: Rijk en Arm.   
Dit thema is gelinkt aan het Bijbelboek dat de tienergroepen en de volwassenen gaan uitdiepen: 
Amos. Aangezien de vertellingen over Amos moeilijk zijn voor de kinderen, hebben we een 
thema gekozen dat we ook bij Amos tegenkomen. De vertellingen gaan niet over Amos zelf, 
maar we zochten naar vertellingen waar het thema Rijk en Arm naar voren komt. 
 
Na de inleiding vind je de vertellingen en de verwerkingen die elke dag aan de beurt zijn. Bekijk 
het Bijbelgedeelte eerst goed voor jezelf! Bedenk wat jij hierover met de kinderen zou willen 
bespreken. Lees pas daarna de Bijbellessen door. De opzet van de lessen is bedoeld als 
handreiking. Je moet zelf kijken wat je van deze lessen kunt gebruiken en wat niet. Naast de 
vertelling is het gesprek enorm belangrijk. Probeer zoveel mogelijk open vragen te stellen aan de 
kinderen. De vragen die bij de introductie of bij de afsluiting staan, kun je goed gebruiken en 
leiden vaak tot een gesprek. 
 
Achter de verhalen vind je de Bijbelteksten die aangeleerd worden deze week. Je kunt de tekst 
als inleiding op je verhaal aanleren en als afsluiting kun je de tekst nog een paar keer herhalen. 
Misschien is het een idee om de tekst op een groot vel papier te schrijven en elke keer een woord 
weg te vouwen. Herhaal de tekst op zoveel mogelijk verschillende manieren, met z’n allen, alleen 
jongens, alleen meisjes, individuele kinderen, enz. 
 
Na de teksten vind je nog een aantal liederen. Het is mogelijk om bijvoorbeeld 1 nieuw lied uit te 
kiezen en dit heel de week goed te oefenen. Zing daarnaast ook liederen die de kinderen al 
kennen.  
 
Bekijk goed van tevoren welke materialen je nodig hebt voor de werkjes. De meeste materialen 
liggen in de kratten klaar, er staat op de materialenlijst aangegeven welke materialen je zelf mee 
moet nemen. De werkbladen moet je ook zelf van tevoren kopiëren. 
 
In het draaiboek kun je schrijven wie wat elke dag doet. Lees van tevoren goed de tiplijst door die 
je helemaal aan het eind kunt vinden! 
 
Wij wensen jullie veel sterkte met de voorbereidingen en een gezellige en gezegende kampweek 
toe! 
 
Bron waaruit we de vertellingen putten: LCJ. 
Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke 
Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten. 
 
 
Claudia de Jongh & Betty Versluis (schrijvers 7-9 jarigen en 4-6 jarigen) 
 
Channah van Wolfswinkel & Lianne Vervoorn (creatieve verwerking 7-9 en 4-6 jarigen) 
 
 
Bij vragen/opmerkingen: 0252414426 / 0633722997 / cddejongh@tiscali.nl 

mailto:cddejongh@tiscali.nl
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Hoofdstuk 2: Inhoudsopgave 
 
 
 
 
Hoofdstuk 1 - blz. 1 
Inleiding 
 
 
Hoofdstuk 2 - blz. 2 
Inhoudsopgave 
 
 
Hoofdstuk 3 - blz. 3 
Bijbelvertelling kampweek 
 
 
Hoofdstuk 4 - blz. 4 - 26 
Bijbelvertellingen + uitwerking 
 
 
Hoofdstuk 5 - blz. 27 
Bijbeltekst 
 
 
Hoofdstuk 6 - blz. 28 - 29 
Liederenlijst 
 
 
Hoofdstuk 7 - blz.30 - 31 
Draaiboek kinderwerk 
 
 
Hoofdstuk 8 - blz. 32 -33 
Tipslijst 
 
 
Hoofdstuk 9 - blz. 34 - 41 
Werkjes- Beschrijving - Kopieerbladen 
 
 
Hoofdstuk 10 - blz. 42 
Materialenlijst 
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Hoofdstuk 3: Bijbelvertelling kampweek Rijk en Arm 
 
 
We denken deze week na over het thema Rijk en Arm.  
 
Dag 1:  Abram en Lot scheiden van elkaar  

Lot is gierig…Abraham niet. Lot kiest het ‘beste’, toch is Abraham rijker.  
Dag 2:  Weduwe in de tijd van Elisa.       
  Wat moet je doen als je zo arm bent en het niet meer weet? 
Dag 3:  Barmhartige Samaritaan.        
  Zorg voor de naaste. 
Dag 4:  Zacheüs           

 Als je een volgeling van de Heere Jezus wordt, ga je geven.  
Dag 5   Roeping van Levi.  

Geld is niet meer het belangrijkste in je leven. 
Dag 6:  De geboorte van de Heere Jezus. 

God heeft nu het allermooiste wat Hij bezat (Zijn Zoon) gegeven aan deze 
wereld; wat hebben wij dan over voor de mensen om ons heen? Voor de 
arme mensen?  
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Hoofdstuk 4 : Bijbelvertellingen + uitwerking 
 
DAG 1 - Zondag – Abram en Lot scheiden van elkaar 
 
 
Bijbelgedeelte:  
Genesis 13  
 
Thema: 
Lot is gierig – Abram niet. Lot kiest voor het oog het beste deel; toch blijkt Abraham veel 
rijker. Wat God ons biedt is oneindig veel beter dan wat de wereld ons te bieden heeft . 
 
Zingen 
ZB = Gele zangbundel. Achter ZB staat het nummer van het lied. 
UMDK = Uit de mond der kinderen deel 1 en 2  
UAM = Uit aller mond 

• Psalm 37:2; 68:10; 73:14; 93:4; 95:4; 105:5 
• ZB 199 Welzalig de man, die niet wandelt 
• ZB 215 Zoekt eerst het Koninkrijk van God 
• ZB 64 Heer’, ik kom tot U 
• ZB 167 ‘k Stel mijn vertrouwen 
• ZB 191 Wat de toekomst brengen moge 

 
Context 
Wanneer koos je vandaag? Elke dag maak je veel keuzes. Het is meestal zo 
vanzelfsprekend te kiezen (kleren; fietsen of lopen). Soms is het moeilijk om te beslissen: 
wat wil je later worden? Hoe los je die ruzie op? Je maakt ook verkeerde keuzes: je 
gehoorzaamt niet, je laat iemand wachten. 
Vanwege hongersnood in Kanaän is Abram een 
Vanwege hongersnood in Kanaän is Abram een tijd lang in Egypte geweest. Omdat hij 
bang was, dat de Egyptenaren hem zouden doden vanwege de schoonheid van Saraï, 
deed hij alsof zij zijn zus was. Farao nam Saraï in het koninklijke vrouwenverblijf met de 
bedoeling haar voor te bereiden op haar toekomst als zijn echtgenote. Farao ontdekt 
echter, dat Saraï de vroúw van Abram is. Daarop stuurt hij Abram met zijn vrouw en al 
zijn bezittingen het land uit. Abram keert terug naar Kanaän. 
hongersnood in Kanaän is Abram een 
Kerntekst 
Je kunt er een paar dagen overdoen om deze tekst aan te leren.  
Mijn God vervult naar Zijn rijkdom al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus 
Jezus. (Filippenzen. 4:19). 
 
Doelen 
• kinderen laten zien dat gierig zijn, niet gelukkig maakt. Het belangrijkste is dat je 
van de Heere houdt, aan Hem denkt en tot Hem bidt.  
• De kinderen begrijpen, dat het niet mogelijk is om twee heren tegelijk te dienen. Ze 
beseffen, dat zij moeten kiezen tussen de Heere en de wereld. 
• Ze horen, dat wat God ons biedt oneindig veel beter is dan wat de wereld ons te bieden 
heeft . 
• Ze weten, dat de Heere Zijn beloftes altijd waar maakt, hoe lang ook op de vervulling 
ervan gewacht moet worden. 
 
Exegese  

• Intro Het woordje ‘alzo’ waarmee dit hoofdstuk begint, verwijst naar de manier 
waarop Abram vertrok uit Egypte. Hij wordt daar weggestuurd door de Farao. 
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Abram had zich in Egypte meer berekenend dan gelovig getoond. Hij heeft 
ervaren dat wie zo leeft , grote risico’s loopt. Dankzij Gods bewarende genade is 
hij levend uit Egypte weggekomen. Nu komt hij terug in het land dat God hem en 
zijn nageslacht beloofd heeft . 

• Vers 1 – 4 Abram komt met allen die bij hem horen, waaronder zijn neef Lot, 
terug in Kanaän. Hij dacht om te komen van de honger maar God heeft hem juist 
bovenmate gezegend. In Kanaän volgt Abram een voor hem bekende route. Via 
het zuiden (de Negev-woestijn) komt hij terug op de plek waar de HEERE hem 
verschenen was ‘tussen Bethel en tussen Ai’. Hij roept hier de Naam van de 
HEERE weer aan. Na een periode van afdwalen brengt God Zijn kinderen vaak 
terug naar het begin. Om opnieuw stil te staan bij Gods genade en trouw 
tegenover onze ontrouw. Ook een moment voor hen om Hem opnieuw hun leven 
toe te wijden. 

• Vers 5 – 7 Ook Lot is rijk geworden. Door de uitbreidende kuddes ontstaat er 
ruimtegebrek en schaarste. Herders zoeken altijd het beste voor hun kudde. 
Maar in geval van gebrek levert dat dus spanning en ruzie op. Deze spanning zit 
onderling, tussen de herders van Abram en Lot. De uitbreiding van de veestapel 
levert echter ook spanning op in de verhouding met de Kanaänieten en 
Ferezieten die in het land wonen. 

• Vers 8 – 9 Abram neemt het initiatief om uit deze situatie te komen. Straks blijkt 
hij zeer zachtmoedig te zijn. Dat blijkt prima samen te gaan met moed en 
doortastendheid. Want Abram laat de ruzie niet voortsudderen maar grijpt in met 
een verwijzing naar het ‘broeder-zijn’. Abram en Lot waren niet alleen natuurlijke 
familie maar ook geestelijk. Ze dienden dezelfde God. Ruzie tussen deze 
mensen zou daarom ook een ergernis of aanstoot kunnen zijn voor de andere 
inwoners van Kanaän. Zo geldt nog steeds dat ruzie tussen christenen dubbel 
kwaad is vanwege de aanstoot die het geeft voor de mensen om ons heen (zie 
hierbij ook 1 Korinthe 6:1-11). Abrams plan is om uit elkaar te gaan. Lot mag als 
eerste kiezen waarheen hij wil gaan. Abram zal dan de andere richting kiezen. 

• Vers 10 – 13 Lot grijpt de kans om als eerste te kiezen met beide handen aan. 
Daar is veel op aan te merken. Hij had op zijn minst uit beleefdheid en respect 
zijn (oudere) oom kunnen laten voorgaan. Maar verhef je niet te snel boven hem. 
Bedenk waar hij voor kiest: de prachtige vlakte die hij voor zich ziet, ziet er uit als 
het paradijs en de vruchtbare oevers van de Nijl in Egypte. Dat is niet alleen 
egoïstisch. Lot had ook te zorgen voor zijn familie, personeel en kudden. Toch is 
deze geschiedenis een ernstige waarschuwing voor iedereen die rijk wil zijn (zie 
ook 1 Timotheüs 6:9). Het stelt ons ook voor de vraag: Wat weegt het zwaarst in 
jouw leven? De HEERE en het dienen van Hem of je geld en bezittingen (die je 
al hebt en/of nog wilt krijgen)? In het feit dat Abram Lot laat kiezen, merk je bij 
Abram geestelijke volwassenheid. Niet het beste van deze aarde is voor hem 
doorslaggevend. Abram vertrouwt op de zegen van de HEERE. Ook van Abram 
geldt dat hij dit door schade en schande heen steeds meer is gaan beseffen (zie 
hoofdstuk 12). Abram en Lot gaan op verschillende plekken wonen. Abram blijft 
in het land Kanaän; Lot zoekt de stad op. Er wordt nadrukkelijk bij gezegd dat de 
inwoners van deze stad ‘boos en grote zondaars tegen de HEERE zijn’. De stad 
op zich is niet slechter dan het platteland. Maar Lots instelling, gecombineerd 
met de sfeer waar hij naar toe trekt, vormen een grote bedreiging. Lot heeft dan 
wel een mooi gebied met weinig of geen zorgen voor zijn levensonderhoud maar 
waar is de HEERE in Zijn leven? Volgens Petrus heeft Lot ‘zijn rechtvaardige ziel 
dag aan dag gekweld’ door de confrontatie met de levenswandel van de mensen 
in deze stad. Anders gezegd: Lot heeft door zijn eigen weg te kiezen zichzelf veel 
moeite op de hals gehaald. De weg van de HEERE gaan lijkt soms wel moeilijker 
maar brengt wel de beloften van vrede met God met zich mee. Hier lig ook een 
les in ten aanzien van het gevaar dat vandaag kerken en christenen bedreigt: zo 
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dicht mogelijk bij de wereld komen en toch de HEERE willen dienen. Een 
levensgevaarlijke strategie. De gevolgen voor het gezin van Lot in deze 
geschiedenis zijn groot, zijn vrouw komt uiteindelijk om en zijn dochters worden 
de moeders van heidenvolken. 

• Vers 14 – 18 Die vrede van God ontvangt Abram doordat God na Lots afscheid 
Abram opzoekt. Het lijkt nu misschien wel of Lot beter af is maar God maakt 
Abram duidelijk dat het heel anders ligt. Niet wat overblijft nadat anderen hun 
deel hebben binnengehaald maar wat God heeft beloofd, is het deel van hen die 
op God vertrouwen. Dat is ten diepste heel de aarde (vergelijk hierbij Mattheüs 
5:5). Wie dat weet, heeft in dit leven ten diepste genoeg aan de HEERE. Dan kan 
je leven ‘als niets hebbende, en nochtans alles bezittende’ (2 Korinthe 6:10 en 
vergelijk daarbij ook 1 Korinthe 3:21). Let daarbij ook op de herhaling van de 
belofte over het ‘zaad’ van Abram. Dat zal zeer uitgebreid zijn. Een enorme 
menigte. Deze beloften wordt in de Heere Jezus vervuld. Hij vormt zich een volk, 
een ‘schare die niemand’ tellen kan (Openbaring 7:9) van mensen die van Hem 
geleerd hebben ‘nederig en zachtmoedig te zijn (Mattheüs 11:29). Abram slaat 
zijn tenten op in Mamré en bouwt daar een altaar. Een teken dat hij op de plaats 
waar hij leeft, God wil zoeken, eren en aanbidden. Zo’n altaar heeft iets 
persoonlijks maar het is tegelijk ook een publiekelijk belijdenis. ‘De HEERE wil ik 
dienen!’. Uiterst actueel in de tijd waarin wij leven en waarin sterk  wordt 
benadrukt dat je jouw geloof privé moet houden.  

 
Beginzin 
Er trekt een enorme karavaan het land Kanaän binnen. Zover je de lange, stoffige weg 
af kunt kijken, zie je mensen en dieren. 
 
Vertelschets voor 7-9 jarigen 
• Mannen dragen pakken, drijven schapen voort, houden koeien mannen bij elkaar. 
Pratende vrouwen met kinderen. Zwaar bepakte kamelen. Nóg meer mensen en dieren. 
Er lijkt geen eind aan te komen! 
• De HEERE bleef Zijn belofte trouw: Hij heeft Abram rijk gezegend! Nu wil Abram de 
Heere eerst een dankoffer brengen. God is goed geweest. 
• Ook Lot is een welgesteld man geworden. Hij heeft het goed getroffen bij zijn oom; die 
heeft goed voor hem gezorgd en nu deelt Lot in de rijkdom. 
• Maar het gaat niet goed. Deze streek heeft niet voldoende weidegrond en waterputten 
voor die duizenden dieren. Steeds vaker is er ruzie tussen de herders. 
De ene keer zeggen Abrams herders, dat zíj als eersten met hun dieren bij de 
waterputten waren. Dan weer beschuldigen de herders van Lot hen, dat zij het beste 
grasland voor de schapen hebben ingepikt. 
• Herken je dat? Ruzie over iets, wat je samen moet delen? Jij wilt het graag hebben en 
gunt het de ander niet. 
• Abram roept Lot bij zich: ‘Lot, dit kan niet. Wij zijn familie van elkaar! Wat moeten de 
andere volken van ons denken? Het brengt ons weinig goeds. En we doen er de Heere 
groot verdriet mee.’ 
• Wat vinden jouw ouders ervan als jij met je broer of zus onenigheid hebt? Sta je er wel 
eens bij stil hoe groot het verdriet is, dat de Héére heeft van jouw jaloezie, jouw 
hebberigheid en jouw geruzie? 
• ‘Laat er geen ruzie tussen ons en onze herders zijn. Wij zijn toch als broers? Dit land 
is enorm groot; we kunnen allebei een gebied kiezen en uit elkaar gaan.’ 
• Ze staan bovenop een heuvel. Het land strekt zich voor hen uit. ‘Jij mag eerst kiezen, 
Lot’, zegt Abram, ‘het maakt niet uit. Als jij het gebied links van ons kiest, ga ik naar 
rechts. Of andersom. 
• Abram, hoe kun je dit zeggen! De Heere beloofde het hele land toch aan jou! Jij hebt 
er recht op en nu doe je er vrijwillig afstand van! 



 

7 
 

• Kun jij zonder mopperen afstand doen van iets, waar je recht op hebt? Vanuit het diepst 
van je hart een ander werkelijk iets gunnen? 
• Dat is een goed plan! Lot kijkt aandachtig om zich heen. In het oosten glinstert de 
Jordaan. Er zijn groene velden aan de oevers van de rivier, vruchtbaar land. Aan de 
horizon ziet hij uitgestrekte steden. Hier zal het hem in de toekomst vast voor de wind 
gaan! 
• Ja, in deze vruchtbare landstreek wil hij wonen. Misschien jammer voor oom Abram 
(voor hem blijven grauwe, grijzige bergen over), maar hij zei dat Lot eerst mocht kiezen. 
‘Ik ga graag die kant op, oom’, zegt hij en hij wijst naar het oosten, naar de Jordaan. 
• Lot, heb je goed gekozen? Heb je de Heere om wijsheid gebeden? Of keek je alleen 
naar de prachtige landstreek en heb je daar je hart op gezet? 
• Wat doe jij vaak? Je ziet de verleidingen van de wereld: het tofste speelgoed, de 
stoerste computergames, dat hippe rokje wat nu juist in de mode is … En voor je het 
weet, wil je het hebben. Zonder je af te vragen of het goed is wat je doet. 
• ‘Dat is goed, Lot.’ Lot trekt in de richting van de Jordaan. Abram blijft in de streek 
Kanaän. 
• Vergenoegd kijkt Lot om zich heen. Wat een prachtig gebied! Ja, dit was beslist een 
goede keus. Hoe verder hij het land intrekt, hoe meer het naar zijn zin is. Vlakbij Sodom 
gaat hij wonen. De wereld trekt en lokt. Maar juist hier wonen mensen, die zich uitleven 
in grote zonden. Maar de streek is zo vruchtbaar en hij woont toch nog buiten de stad? 
Abram, zijn gelovige oom, woont nu in tenten op de kale bergen! 
• Zou je Lot geen gelijk geven? Zou jij ook niet de keuze van Lot gemaakt hebben? Lot 
verlangt naar aardse rijkdom, naar geld en goed. Hoe is dat bij jou? Staat God ook bij 
jou op de eerste plaats? 
• Abram weet, dat de Heere voor hem zorgt; de zegen van God is het allerbelangrijkste. 
• Lot brengt zichzelf en zijn gezin in groot gevaar door zo dicht bij de goddeloosheid te 
wonen. Je weet toch, hoe het met hem afloopt? 
• Zie je, dat je niet zomaar beslissingen moet nemen? Iedere keer opnieuw heb je de 
Heere nodig bij het maken van keuzes. Bid Hem om wijsheid! Keer de verleidingen van 
de wereld de rug toe! 
• En Abram? Hij lijkt het slechtste deel te hebben, maar zo is het niet. Het hele land zal 
de Heere voor altijd aan hem geven. De Heere herhaalt en verzekert Zijn beloften en 
troost Abram. Abram gelooft de Heere op Zijn woord; hij stelt zijn vertrouwen op de 
Heere. Daarmee kom je nooit beschaamd uit. 
 
Slotzin 
God stelt ook jóu voor een keuze: wil je Mij volgen of kies je liever voor de wereld? ‘Kies 
vandaag wie je dienen zult!’ Met de wereld zul je bedrogen uitkomen, maar een leven 
met en in Christus levert je eeuwige winst op. Waar jouw schat is, daar zal ook je hart 
zijn. Waar gaat jouw hart naar uit? 
  
Gesprek 
Hoe kan het, dat Abram Lot als eerste liet kiezen? Waar gaat jouw hart naar uit? Wie of 
wat is het belangrijkste in jouw leven? Hoe kun je de verleidingen van deze wereld 
weerstaan? Jij bent gedoopt; daarmee gaf de Heere jou een belofte. Welke? 
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Dag 2 Maandag : Elisa bij de weduwe: in kannen en kruiken 

Bijbelgedeelte  
2 Koningen 4:1-7 
 
 
Thema 
In kannen en kruiken 
 
Doel 
De kinderen laten zien dat als je het zelf niet meer weet, als je heel arm bent, de 
Heere altijd wil helpen. Hij geeft wat je nodig hebt.  
 
Wat moet je doen als je zo arm bent… en het niet meer weet?  
Gods voorzienigheid wil dat we onze zorgen bij Hem bekend maken en Hij kan Zijn 
dienstknechten gebruiken om in nood te voorzien.  
'Het is in kannen en kruiken' betekent dan ook: 'het is in orde', 'het is geregeld', of: 'het 
is voor elkaar`. Als God voorziet dan is de uitkomst nog beter dan wij hadden kunnen 
bedenken. 
 
Zingen  
ZB = Gele zangbundel. Achter ZB staat het nummer van het lied. 
UMDK = Uit de mond der kinderen deel 1 en 2  
UAM = Uit aller mond 
Psalm 23: 1, 3 De God des heils wil mij ten Herder wezen; Gij zalft mijn hoofd; Gij doet 
mijn blijdschap groeien,  

• Psalm 55: 13 Zo zacht als olie is zijn spreken;  
• Psalm 81: 12 Opent uwe mond;  
• ZB 143 O, alle dorstigen, komt tot de waat’ren 
• ZB 150 O Lord hear my prayer 

 
Gebedspunten  
• Inzicht in wat wij te kort komen en genade, het bloed van Jezus Christus, om deze 
tekorten op te vullen.  
• Volharding om ook in moeilijke situaties God te vertrouwen en Hem te zoeken.  
• Bevrijding van (kinder)slaven wereldwijd.  
• Danken voor Gods voorzienigheid. 
 
Kerntekst 
Je kunt er een paar dagen overdoen om deze tekst aan te leren. 
Mijn God vervult naar Zijn rijkdom al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus 
Jezus. (Filippenzen. 4:19). 
 
Exegese 

• Vers 1 Elisa maakt deel uit van een profetenschool, waarbinnen hij hoog aanzien 
had (2 Koningen2:15; 9:1). Mannen die door een gezalfde profeet onderwezen 
worden in de godsdienst, worden ook wel ‘zonen van de profeten’ genoemd. 
Leraar en leerling noemen elkaar ‘vader’ en ‘zoon’. De profetenzonen geven 
onderwijs aan het volk. De profeten vormden blijkbaar een gezamenlijke school, 
als enig tegenwicht tegen het vele onrecht en de Baäldienst in Israël. Dat mensen 
hulp van een profeet inriepen, gebeurde vaker ( 2 Koningen 2:19; 3:11; 4:22; 
5:3). Om voor een specifieke zaak de HEERE te zoeken, raadpleegde men een 
profeet. Dit omdat er in het tienstammenrijk geen priester- en tempeldienst was. 
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De vrouw is één van de 7000 die haar knie niet gebogen heeft voor Baäl (1 
Koningen 19:18). Haar man is op jonge leeftijd gestorven, gezien de jonge leeftijd 
van de kinderen.  

• Als weduwe verkeert de vrouw in een sociaal zeer kwetsbare positie. Ze heeft 
geen mogelijkheden om in haar eigen levensonderhoud te voorzien. Ze durft haar 
nood aan Elisa voor te leggen omdat deze haar man als een godvrezende heeft 
gekend; ze noemt dat ook. Ze doet een dringend en bewogen appel op Elisa. 
Hoewel de schuldslavernij is toegestaan in Israël (Exodus 21:1-11; 
Deuteronomium 15:12-18), is het verboden om weduwe of wees te onderdrukken 
(Exodus 22:22; Deuteronomium 24:17). De hardvochtige schuldeiser zondigt hier 
tegen de Vader der wezen en de Rechter der weduwen’(Psalm 68:6). Als de 
beide jongens als slaven zouden worden weggehaald, dan is voor de vrouw niet 
alleen haar eigen toekomst, maar ook die van haar overleden man verdwenen. 
Naar oudtestamentisch besef nam de mens namelijk nog deel aan de 
geschiedenis van zijn volk in zijn nazaten.  

• Vers 2-4 Uit de woorden ‘uw dienstmaagd’ blijkt de nederige houding van de 
vrouw. Ze heeft een klein kruikje olie. Olie werd gebruikt om te koken, als 
brandstof voor olielampjes, voor persoonlijke verzorging en als smaakmaker van 
het voedsel. Het was een beloofde zegen van de HEERE (Deuteronomium 7:13). 
Gebrek aan olie was in het oude oosten een teken van bittere armoede. Elisa 
belooft een wonder. De vrouw krijgt er een opdracht bij. Ze moet zo veel mogelijk 
lege potten en kruiken inzamelen in de buurt. Daar is geloof voor nodig. 
Vervolgens moet ze in besloten familiekring de vaten vullen en wegzetten. De 
buren zullen wel nieuwsgierig geweest zijn naar wat de vrouw met al die vaten 
wil doen. Het telkens opzij zetten, wijst op het continue vloeien van de olie.  

• Vers 5-6 De vrouw gelooft de belofte en gehoorzaamt, hoewel ze op dat moment 
nog niets ziet van de vervulling van de belofte (Hebreeën 11:1). De HEERE laat 
de olie zolang stromen totdat alle vaten die de vrouw gelovig heeft verzameld, 
gevuld zijn met olie. Had ze minder vaten verzameld, dan was de olie eerder 
gestopt; had ze meer verzameld, dan was de olie langer blijven stromen. De 
HEERE vervult naar Zijn rijkdom al haar nooddruft (Filippenzen. 4:19). Wij mogen 
met onze nood, onze lege handen, naar de troon der genade gaan om hulp 
(Hebreeën 4:16). De HEERE kan op onverwachte en ongedachte wijze 
uitredding bieden aan hen die vertrouwen stellen in Zijn profetische Woord.  

• Vers 7 De vrouw toont haar dankbaarheid. Dit is een voorbeeld voor ons. Ze 
vertelt het wonder niet eerst aan haar buren, maar aan Elisa. Uit de reactie van 
Elisa blijkt dat de olie niet alleen voldoende is om de schuldeiser te betalen, 
maar ook om verder in het levensonderhoud van het gezin te voorzien. Olie 
was namelijk een prijzig product. De vrouw heeft uiteindelijk ruimschoots 
ontvangen wat ze gevraagd heeft. De uitdrukking ‘de man Gods’ benadrukt het 
krachtige van Elisa’s optreden en ook van Wie hij zijn kracht gekregen heeft. De 
weduwvrouw zal het laatste bevel van Elisa hebben opgevolgd.  

Introductie op de vertelling 7-9 jarigen 
Neem een kan water mee en een aantal kleinere kannen, glazen of bakjes.  
Laat zien dat wanneer je de glazen en bakjes vult, de kan steeds leger wordt. Het 
water is al snel op en er is niet genoeg om ze allemaal vol te laten lopen met water. 
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Het bijzondere in de geschiedenis die we gaan horen is dat dat daar niet gebeurt. 
Luister maar. 
 
Beginzin 
‘Elisa, Elisa! Kunt u mij alstublieft helpen?’ Een vrouw komst snel in de richting van Elisa 
gelopen. Waarom heeft die vrouw dan hulp nodig? 
 
Vertelschets 
• Elisa kijkt op en ziet dat er een vrouw aan komt lopen. Aan haar kleren kun je zien dat 
ze arm is. Ze kijkt heel verdrietig.  
• ‘Elisa, die man aan wie ik geld moet betalen, is gekomen. Hij wil dat ik nu het geld geef, 
maar ik heb geen geld! Mijn man is gestorven. Hij hoorde bij de profeten. Nu wil die man 
mijn twee jongens meenemen. Hij wil dat ze slaven worden en voor hem werken!’  
• Elisa ziet tranen in de ogen van de vrouw. Hij snapt wel waarom ze zo verdrietig is: 
natuurlijk wil ze haar jongens niet met die man mee laten gaan. Ze wil dat ze bij haar 
blijven. Ze is toch hun moeder!  
• Een van de leerling-profeten is gestorven. Zijn vrouw is achtergebleven met twee 
kinderen. Nu heeft ze geen inkomen meer en staat zij in de schuld.  
• Elisa biedt aan om haar te helpen. Bieden wij ook aan om te helpen en hebben we 
speciaal aandacht voor weduwen, wezen of anderen die hulp nodig hebben?  
 
Nog olie  
• ‘Wat heb je in huis?’ vraagt Elisa. ‘Alleen een kruik met olie, verder niets.’ De vrouw 
doet haar handen omhoog. Ze heeft verder niets meer in haar huis. Geen brood, geen 
groente, geen vlees, al het eten is op. Ze is naar Elisa gegaan, want ze weet het: de God 
van Elisa kan helpen.  
• De olie is voor haar een kostbaar bezit. Olie wordt veel gebruikt. Bij het koken en om 
smaak te geven aan het eten. Bij het verzorgen van bijvoorbeeld je handen en om licht 
te maken. Maar dit is niet genoeg om van te leven en de schuld van te betalen.  
• Elisa geeft de opdracht om lege kruiken te verzamelen. Dat is een vreemde opdracht! 
Wat moet ze nou met lege kruiken doen? De weduwe weet niet met welke reden ze dit 
doet, maar toch doet ze precies wat Elisa zegt.  
• Haar zonen doen wat hun moeder zegt. Ze gaan ook naar binnen en sluiten de deur 
achter hen. God vraagt ook van ons dat wij onze ouders, maar vooral Hem op deze 
manier vertrouwen en gehoorzamen.  
 
Het wonder  
• De weduwe pakt haar eigen kruikje met olie en loopt naar een grote kruik toe. Haar 
twee jongens kijken stil toe. Ze giet olie uit haar eigen kruikje in de grote kruik. De olie 
blijft maar stromen! Als de grote kruik vol is, gaat ze naar een volgende kruik. En weer 
giet ze olie in de kruik. De olie stroomt totdat de kruik vol is. Ze kijkt naar haar eigen 
kruikje. Daar zit nog steeds olie in.  
• Zo giet ze alle kruiken vol. En nog steeds zit er olie in haar kruik. ‘Jongens’, zegt ze, 
‘ga nog eens een kruik halen!’ ‘Maar alle lege kruiken zijn op, allemaal zijn ze vol.’ God 
doet een wonder en voorziet in de nood van de weduwe. Van een klein beetje olie maakt 
Hij heel veel. Voor Hem is niets onmogelijk, Hij voorziet. Ook wanneer wij niet weten wat 
we nodig hebben.  
 
God zorgt  
• De weduwe is dankbaar. Dat blijkt als ze naar Elisa gaat om hem te vertellen wat er is 
gebeurd.  
• Elisa zegt: ‘Ga maar terug naar huis en neem een paar kruiken olie mee om die te 
verkopen.’ De vrouw kijkt de profeet aan. Ze snapt het al. Als ze olie verkoopt, krijgt ze 
geld. En als ze geld heeft, kan ze die man betalen en dan neemt hij haar kinderen niet 
mee.  
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• Elisa zegt dat er zelfs nog genoeg geld over blijft om van te leven  
• God zorgt niet alleen op dit moment maar ook in de toekomst. De Heere zorgt ook voor 
jou. Hij zorgt ervoor dat er eten en drinken is. Hij zorgt ervoor dat je naar school kan. De 
Heere heeft ervoor gezorgd dat jullie een Bijbel hebben. En de Heere zorgt ervoor dat je 
thuis, in de kerk en op school over de Heere hoort vertellen.  
 
Slotzin  
God weet wat we echt nodig hebben en Hij wil dat uit Zijn rijkdom geven. Wat is de 
rijkdom die God ons wil geven? Dat Hij Zijn Zoon naar de wereld zond. Om voor de 
schuld van ons mensen te betalen. Dan ben je schatrijk. 
 
 
  
Dag 3 Dinsdag – Barmhartige Samaritaan.  
Zorg voor de naaste. De rijke zorgt voor de arme 
 
Bijbelgedeelte 
Lukas 10:25-37 
 
Context 
De Barmhartige Samaritaan  
Dit is een misschien wel overbekende gelijkenis. Vaak wordt deze gelijkenis bijna 
uitsluitend gezien als een oproep om barmhartig te zijn. Maar de Heere Jezus verwijst in 
deze gelijkenis juist ook naar de bron van echte barmhartigheid. Dat is: Zijn opzoekende 
liefde of anders gezegd: Gods ‘innerlijke ontferming’. Alleen binnen dat kader krijgen we 
een helder zicht op de juiste plaats van Gods geboden en op de betekenis van ‘doe dat 
en gij zult leven’. 
 
Kerntekst 
Vandaag een nieuwe tekst. 
Je kunt er een paar dagen overdoen om deze tekst aan te leren. 
Lukas 10:27  
‘U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel 
uw kracht en met heel uw verstand; en uw naaste als uzelf’. 
 
Doelstellingen 
• De kinderen denken na over eerlijkheid. 
• De kinderen weten dat er maar één God is, en dat Hij de belangrijkste moet zijn 

in ons leven. 
• De kinderen leren dat de kerk verdrukt werd en in veel plaatsen nog wordt. 
• De kinderen laten zien dat je anderen moet/mag helpen. Dat zou de Heere 

Jezus ook gedaan hebben.  
 
Zingen 
ZB = Gele zangbundel. Achter ZB staat het nummer van het lied. 
UMDK = Uit de mond der kinderen deel 1 en 2  

• Psalm 133:1 en 3 Ai ziet hoe goed hoe lieflijk is dat zonen, Waar liefde woont.  
• Psalm 19:6 Dus krijg ik van mij plicht.  
• UMDK2 50 Er is niet ver van Jericho  
• ZB 6 Als ‘k een mens in nood ontmoet. 
• ZB 11 Alzo lief had God de wereld 
• ZB 215 Zoekt eerst het Koninkrijk van God 
• ZB 19 Breng dank aan de Eeuwige 
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Gebedspunten 
• Vragen of we oog voor onze naasten mogen hebben. Dichtbij: oog voor kinderen in 
onze omgeving die het moeilijk hebben Ver weg: mensen in nood: oorlogen, 
aardbevingen, christenen die vervolgd worden  
• Bidden voor onderlinge liefde in de kerken. 
 
 
Exegese 
Vers 25-28  
De geschiedenis vindt plaats als ‘de zeventig’ weer zijn teruggekeerd (zie Lukas 10:1-
20). De Heere Jezus dankt Zijn Vader voor Zijn vrijmachtige verkiezing. Hij zegt tegen 
Zijn discipelen ‘Zalig zijn de ogen, die zien, wat zij zien, en horen, wat zij horen.’ (vers 
23-24). Een van de omstanders, een Schriftgeleerde begint vervolgens een gesprek met 
Hem. Schriftgeleerden onderwezen het volk in de Thora. Ze stonden in hoge achting bij 
het volk. Na beëindiging van hun theologische opleiding, niet voor hun veertigste 
levensjaar, werden ze bevoegd geacht tot het geven van onderwijs aan het volk. Jezus, 
Die een officiële opleiding tot wetsleraar mist en bovendien nog maar een ‘dertiger’ is, is 
in de ogen van de wetgeleerden van Zijn dagen dan ook iemand die nog maar amper 
komt kijken. De wetgeleerde wil Jezus op de proef stellen. Hij hoopt dat Jezus iets ten 
nadele van de wet van God zal zeggen, zodat hij Hem van ketterij kan betichten. De 
gestelde vraag was onder de wetgeleerden vaak onderwerp van discussie (vergelijk 
Lukas 18:18). Het woord ‘beërven’ betekent ontvangen of in bezit nemen en wordt in het 
Oude Testament vaak gebruikt voor het in bezit nemen van Kanaän. De Schriftgeleerde 
meent dat er iets ‘gepresteerd’ moet worden voordat het eeuwige leven beërfd kan 
worden. De schriftgeleerden waren gewend om een vraag met een tegenvraag te 
beantwoorden (vergelijk Lukas 20:2-4, 21-24).  
Met de wet worden de vijf boeken van Mozes bedoeld ( de Torah). ‘Hoe leest gij?’ is een 
vraag naar de dagelijks door de joden opgezegde geloofsbelijdenis uit Deuteronomium 
6 vers 4v. De wetgeleerde geeft een goed antwoord: het gaat om de liefde tot God en 
de naaste en niet in de eerste plaats om het doen van goede werken.  
 
Vers 29-35  
Nu hij zelf het antwoord op zijn eerste vraag heeft gegeven, wil de schriftgeleerde 
duidelijk maken dat zijn eerste vraag niet onredelijk was. De vraag ‘wie is mijn naaste?’ 
impliceert ook de vraag ‘en wie is mijn naaste niet?’.  
Van Jeruzalem naar Jericho is ongeveer 27 kilometer, het hoogteverschil is bijna 1 
kilometer. Het was een rotsachtig en eenzaam gebied dat berucht was om zijn 
onveiligheid. Moordenaars kan beter vertaald worden met rovers. Op de zoektocht naar 
kostbaarheden worden de kleren van het lijf gerukt; verzet wordt gestraft met ernstige 
mishandeling. Langs deze gevaarlijke route kwamen weinig mensen, maar ‘toevallig’ 
kwamen er kort na elkaar enkele mensen voorbij. De priester had in Jeruzalem wellicht 
zijn weekdienst in de tempel vervuld en was op weg naar Jericho. Hij was herkenbaar 
aan zijn gekleurde gordel over zijn wit linnen gewaad. In Jericho woonden veel priesters. 
De priester helpt niet. Hij loopt in een boog om de man heen. Ook de Leviet loopt in een 
grote boog om de man heen. Een Leviet was herkenbaar aan zijn wit linnen gewaad. 
Waarschijnlijk willen de priester en de Leviet geen oponthoud uit angst voor de rovers. 
In dat geval denken ze meer aan zichzelf en aan hun eigen behoud dan aan de gewonde 
man. Ze maken zich medeschuldig zijn komende dood en zijn dus in feite moordenaars. 
Eigenliefde is funest voor de naaste.  
De Samaritanen zijn halfjoden. Ze zijn ontstaan uit de vermenging van de 
achtergebleven Israëlieten in het Tienstammenrijk Israël, nadat dit in 722 voor Chr. 
verwoest is door de Assyriërs en de bevolking is weggevoerd naar Assyrië, met heidense 
kolonisten uit het Assyrische rijk, uit Babel, Arabië en Syrië. De Samaritanen wonen in 
en rond Samaria, in het middelste gedeelte van Israël. Omdat ze na de terugkeer uit de 
Ballingschap niet mee mochten bouwen met de tempel, verhinderden de Samaritanen 
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de herbouw van de tempel in Jeruzalem zo veel mogelijk. Hierdoor groeide de 
vijandschap. Ze worden vanwege hun vermenging met niet-joden veracht en beschouwd 
als bastaards. Samaritanen waren wel de laatsten waarvan joden hulp verwachtten 
(vergelijk Lukas 9:52-53 en Johannes 4:9). Hoewel de Samaritaan zich buiten Samaria 
bevindt en daarmee op vijandelijk gebied is, trekt hij zich het lot van de man aan en 
verleent eerste hulp. Hij ziet in de gewonde man een medemens, zijn naaste, die hulp 
nodig heeft. Olijfolie werd gebruikt om wonden te verzachten (vergelijk Jesaja 1:6). Wijn 
had een ontsmettende werking. In een herberg kan de verzorging veilig voortgezet 
worden. De Samaritaan was een vermogend man en wellicht op zakenreis. ‘Hij 
langde uit’ betekent ‘hij haalde tevoorschijn’. Een penning is het dagloon van een 
arbeider (vergelijk Mattheüs 20:1-16). Liefde vraagt offers. De Samaritaan loopt groot 
risico, gaat in de brandende zon zelf naast het rijdier lopen en hij betaalt veel geld. Het 
getuigt van christelijke liefde wanneer men de naaste helpt zonder er iets voor terug te 
willen ontvangen.  
 
Vers 36-37  
De vraag van de Heere Jezus dwingt de wetgeleerde om de naaste te zien als iemand 
die een naaste nodig heeft. Het gaat er niet om ‘wie de naaste is’, maar ‘voor wie kan ik 
een naaste zijn?’. Naastenliefde moet in praktijk worden gebracht. De wetgeleerde kan 
het woord Samaritaan niet over zijn lippen krijgen. Volgens de rabbijnen was het voor 
een jood ongeoorloofd een aalmoes (en dus een teken van naastenliefde) van een 
Samaritaan te aanvaarden, omdat dat Israëls verlossing zou vertragen (vergelijk 
Johannes 8:48 waar Samaritaan zelfs een scheldwoord is). In deze gelijkenis leert de 
Heere Jezus ons dat onze naaste vooral diegene is die niet zo positief bekend staat, de 
verachte en zelfs onze vijand. Tegelijk bestraft Hij de harteloosheid van de geestelijken 
in Israël. Zij hebben God niet lief, hoe vroom zij ook doen, want de liefde tot God komt 
tot uiting in de liefde tot de medemens (vergelijk 1 Johannes 4:7-21).  
 
Introductie 7-9 jarigen 
Over naastenliefde moet je niet praten; dat moet je laten zien.  
Praat hierover en laat de kinderen concrete voorbeelden geven om het begrip 
‘naastenliefde’ duidelijk te maken. 
 
Beginzin 
In de Bijbelvertelling van vandaag gebeurt ook zoiets. 
 
Vertelschets 
 
Een kritische wetgeleerde bij Jezus  
• Zo ligt hij daar. Is er iemand die hem ziet?  
• Er komt een wetgeleerde naar Jezus toe.  
• Hij stelt hem de vraag: ‘Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?’  
• Het is goed om met vragen naar de Heere Jezus te gaan.  
• Het lijkt alsof hij iets wil leren van Jezus, maar hij heeft een andere bedoeling met deze 
vraag: hij probeert Jezus door middel van deze vraag in de val te lokken.  
• Jezus reageert met een tegenvraag: ‘Wat is er in de wet geschreven en hoe vat je dit 
op?’  
• De man geeft een keurig antwoord: de hoofdsom van de wet.  
• Jezus geeft hem een compliment, want hij heeft goed geantwoord.  
• Jezus laat het hier niet bij. Hij zegt: ’Doe dat en je zult leven’.  
• In plaats van stil te worden en na te gaan denken over zichzelf, probeert hij zich uit 
deze situatie te redden.  
• Hij stelt de vraag: ‘Wie is dan mijn naaste?’ (alsof de wet niet duidelijk genoeg is!) 
 
De Heere Jezus antwoordt door een gelijkenis  
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• Een man reist van Jeruzalem naar Jericho. - Afstand van ongeveer 27 km - Jeruzalem 
ligt ongeveer 1000 meter hoger dan Jericho - Eenzame weg door de woestijn Quarantia. 
Berucht in die dagen door de onveiligheid. Daarom Bloedweg genoemd.  
• De Joodse reiziger wordt overvallen door misdadigers en wordt van alles beroofd, zelfs 
van zijn kleding. Ook wordt hij halfdood geslagen.  
• Zo ligt hij daar. Is er iemand die hem ziet?  
• Hoort voetstappen aankomen. Het is een priester die ook richting Jericho gaat.  
• Die zal hem vast en zeker helpen.  
• Wat een teleurstelling: de priester ziet hem liggen, maar gaat met een grote boog om 
hem heen.  
• Enige tijd later opnieuw een voorbijganger.  
• Het is een Leviet. Hij komt dichterbij, ziet de bijna stervende man liggen, kijkt naar hem, 
maar loopt dan vlug weer verder.  
• Moedeloosheid na zoveel liefdeloosheid.  
• De priester en de Leviet zijn een waarschuwing. Je kunt keurig naar de kerk gaan en 
denken dat je de Heere dient en ondertussen aan het gebod van de naastenliefde 
voorbijgaan.  
• Weer hoort hij voetstappen, nu van een Samaritaan.  
• Echter, hulp door een Samaritaan aan een Jood is uitgesloten.  
• Maar wat onmogelijk lijkt, gebeurt. De Samaritaan ziet de Joodse man daar hulpeloos 
liggen, stopt en verzorgt zijn wonden.  
• Hij neemt hem mee naar een herberg en verzorgt hem daar verder.  
• Als hij weggaat, betaalt hij de herbergier, belooft terug te komen en de verdere kosten 
te betalen.  
• Hieruit blijkt zijn grote naastenliefde. Niets is hem teveel. Hoe is dat bij jou?  
 
De vraag beantwoord  
• Na deze gelijkenis stelt Jezus opnieuw een vraag: ‘Welke van de drie personen denkt 
u dat de naaste is geweest van deze man?  
• Jezus stelt niet de vraag zoals de wetgeleerde hem stelde, namelijk: ’Wie is mijn 
naaste?’, maar: ‘Ben je al een naaste voor een ander geworden?’  
• Er is maar een antwoord mogelijk: ‘Samaritaan”. Maar het lukt hem niet om dat 
verachtelijke woord uit zijn mond te krijgen. Daarom zegt hij: ’Degene die hem 
barmhartigheid heeft bewezen’.  
• Jezus zegt: ‘Ga heen en wees net zo barmhartig’.  
• Nu moet hij een voorbeeld navolgen van een Samaritaan. Van iemand die in zijn ogen 
helemaal geen naaste is.  
• Hij die altijd heeft gedacht dat hij in Gods ogen veel beter is dan een Samaritaan. 
 
Slotzin 
Denk jij stiekem ook dat jij beter bent dan zoveel anderen? Of heb je liefde gekregen 
voor anderen, voor je naasten, omdat je Gods liefde hebt leren kennen? 
 
 
 
Dag 4 - Woensdag – Zacheüs   
Wat gebeurt er als je een volgeling van de Heere Jezus wordt? Je gaat geven. 
 
Bijbelgedeelte 
Lukas 19: 1-10 
 
Context 
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Jezus is met Zijn discipelen op weg naar Jeruzalem. Hij heeft hun verteld dat Hij daar 
zal gaan lijden en sterven. Jezus heeft bij Jericho de blinde Bartimeüs weer ziende 
gemaakt. Ze zijn nu in de stad aangekomen. 
 
Kerntekst 
Je kunt er een paar dagen overdoen om deze tekst aan te leren. 
 ‘U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel 
uw kracht en met heel uw verstand; en uw naaste als uzelf’. Lukas 10:27  
 
Doelstellingen 
*De kinderen zien dat Zacheüs van een zondaar een christen wordt. 
• Jezus zoekt Zacheüs op en de kinderen leren zien dat de Heere Jezus ook ons opzoekt 
door Zijn woord. 
• Ze beseffen dat als je de Heere Jezus gaat volgen, ook je leven verandert. 
• De kinderen laten zien dat als je de Heere Jezus leert kennen, je ook graag wilt     
leven zoals Hij dat wil. Dat betekent in deze geschiedenis: goed maken wat je fout 
hebt gedaan en geld weggeven aan de armen.  
 
Zingen  
ZB = Gele zangbundel. Achter ZB staat het nummer van het lied. 
UMDK = Uit de mond der kinderen deel 1 en 2  
UAM = Uit aller mond 

• Psalm 1:1;25:2;86:6;146:3 
• ZB Al waren uw zonden als scharlaken 
• ZB Er is nog plaats 
• ZB Genade groot 
• ZB Voor Uw liefde Heer’ Jezus 
• ZB Wees ook jij een discipel 
• ZB Zoek eerst het Koninkrijk van God 
• OMK Jezus wandelt door de straten 
• Ik heb je bij je naam geroepen 
• Zacheus, kleine tollenaar 

 
Exegese 
Jezus is met zijn discipelen op weg naar Jeruzalem. In het voorafgaande hoofdstuk 
(Lukas 18:31-33) heeft Hij Zijn leerlingen verteld dat Hem daar het lijden en de dood 
wachten. 
Het zal dus Jezus’ laatste gang door Jericho worden. Aan het begin van die gang door 
Jericho heeft de genezing van Bartimeüs plaatsgevonden. De geschiedenis die daarop 
volgt, laat een heel andere manier van optreden van de Heere Jezus zien. 
 
Vers 1 Dit vers haakt in op het voorgaande hoofdstuk. Na de geschiedenis met 
Bartimeüs, is Jezus nu inmiddels in Jericho zelf aangekomen en gaat Zijn gang door de 
stad.ad. 
Vers 2 Lukas introduceert een nieuw persoon: Zacheüs. Hoewel in zijn naam het 
Hebreeuwse woord voor ‘onschuldig’ doorklinkt, is zijn levenswandel verre van 
onbesproken. Hij is, zo zegt Lukas, de ‘overste der tollenaars’. Tollenaars waren een 
belangrijke schakel in het Romeinse belastingsysteem. De Romeinen hieven in Israël 
diverse soorten belastingen. Om de belasting op verkoop- en verhuurartikelen te innen, 
verhuurden de Romeinse stadhouders in Israël het recht om deze belasting te innen aan 
plaatselijke bewoners, de zogenaamde tollenaars. Deze inden vervolgens de 
belastingen, maar eisten daar een extra bedrag bij om zo voor hun inkomen te zorgen. 
De hoogte van dat extra bedrag lag echter in handen van de tollenaars zelf, waardoor 
de verleiding groot werd om de belastingbetalende burgers te overvragen. Bovendien 



 

16 
 

moest een rondtrekkende koopman in elk gebied opnieuw belasting betalen over zijn 
koopwaar. Door hun oneerlijkheid en hun samenwerking met de Romeinen waren deze 
mensen niet bepaald geliefd bij het Joodse volk. 
Zacheüs, zo staat in vers 2, was een overste der tollenaars. Dit betekende waarschijnlijk 
dat hij voor een bepaald gebied het recht op het innen van belasting verkregen had, 
maar voor het innen zelf weer ondergeschikten had. Gegeven het feit dat hij volgens 
Lukas rijk is, blijkt wel dat dit dubieuze baantje hem geen windeieren heeft gelegd. 
 
Vers 3 Deze Zacheüs heeft gehoord van Jezus, maar kent Hem nog niet. Nu de 
bekende rabbi door Jericho trekt, wil hij wel eens zie wie deze Jezus is. Twee problemen 
staan hem daarbij in de weg. Allereerst de grote menigte van mensen. Deze blokkeren 
voor hem het zicht, en vanwege zijn impopulariteit hoeft hij op medewerking van hun 
kant niet te rekenen. Daarnaast is ook zijn lengte een probleem. Hij is nogal klein, dus 
over de mensen heen kijken gaat ook niet lukken. 
 
Vers 4 Zacheüs is echter creatief. Hij loopt vast vooruit, zoekt een hoge boom op en 
klimt erin. De Statenvertaling vertaalt de naam van de boom met ‘wilde vijgenboom’. 
Deze boom doet qua vorm denken aan een eikenboom met korte stam en wijde, 
zijwaartse takken. Een ideale klimboom, van waaruit Zacheüs een perfect uitzicht had. 
 
Vers 5 De ontwikkelingen verlopen anders dan Zacheüs had verwacht. Jezus stopt onder 
de boom, kijkt omhoog en roept Zacheüs bij zijn naam. Jezus maant de tollenaar om uit 
de boom te komen en daar haast bij te maken. Als reden daarvoor zegt Hij: ‘want Ik moet 
vandaag in uw huis blijven.’ Jezus’ optreden onder de boom van Zacheüs is geen 
toevallige ingeving, zo blijkt uit het woord  ‘moet’. Er zit een plan achter. Jezus heeft oog 
voor deze ene man en zoekt hem heel bewust op. In de uitspraak van Jezus zit ook een 
element van spoed: ‘héden’, zo zegt Jezus. Zoals ook de berijming 
van psalm 95 zegt: ‘Zo gij Zijn stem dan héden hoort, gelooft Zijn heil- en troostrijk 
Woord. Verhardt u niet, maar laat u leiden!’ Zacheüs moet direct beslissen! 
 
Vers 6 – 7 Zacheüs’ reactie laat geen moment op zich wachten. Hij haast zich naar 
beneden en ontvangt Jezus met blijdschap in zijn huis. Iemand ontvangen in je huis 
had in het toenmalige Israël een diepe betekenis. Het betekende acceptatie en 
vriendschap. Door Zacheüs’ huis te betreden, laat Jezus zien, dat hij de gehate 
tollenaar Zacheüs accepteert en vriendschappelijke omgang met hem wil. Vandaar de 
vijandige reactie van de toeschouwers. Zacheüs ontvangt Jezus met blijdschap. Juist 
Lukas legt vaak de nadruk op de vreugde die de komst van de Heiland met zich mee 
brengt. 
 
Vers 8 Zacheüs belooft de helft van zijn bezit aan de armen te geven. Al meerdere malen 
heeft Jezus Zijn toehoorders opgeroepen hun bezittingen aan de armen te geven (Lukas 
12:33; Lukas 18:22). Uitgerekend deze geldgierige tollenaar geeft als eerste gehoor aan 
deze oproep. Daarnaast belooft Zacheüs ook aan alle mensen die hij teveel geld heeft 
afgetroggeld het viervoudige terug te betalen. Zacheüs volstaat niet met de 20 procent 
waar Numeri 5 vers 7 over spreekt, maar hij betaalt 
de hoge norm, namelijk 400 procent, die in Exodus 22 vers 1 wordt genoemd. 
 
Vers 9 – 10 Jezus laat de menigte zien hoe de beloften van Zacheüs moeten worden 
gewaardeerd: ‘Heden is dezen huize zaligheid geschied.’ Aan Zacheüs’ beloften is te 
zien dat de verbroken relatie tussen God en Zacheüs is hersteld. Zijn belofte 
(heiligmaking) is het gevolg van Gods onvoorwaardelijke liefde voor hem 
(rechtvaardigmaking). De opmerking dat Zacheüs een zoon van Abraham is, wil 
de mensen eraan herinneren dat de belofte van heil in de Messias een belofte voor héél 
het volk Israël is. In tegenstelling tot de heersende visie onder het volk, wilde Jezus 
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benadrukken dat ook tollenaars en zondaars daar niet buiten vallen. Sterker nog: ‘de 
Zoon des mensen is gekomen’ júíst ‘om te zoeken en zalig te maken wat verloren was.’ 
 
Tot slot 
De beide ontmoetingen die Jezus in Jericho heeft (Bartimeüs en Zacheüs) laten elk een 
kant van Jezus’ Middelaarswerk zien. In Bartimeüs zien we een man die met zijn 
lichamelijke nood tot Jezus roept. In Zacheüs zien we een man met geestelijke nood, die 
uit zichzelf niet roept, maar door Jezus opgezocht moet worden. Echter, in beide 
gevallen zien we de Heiland bezig in Zijn zorg voor mensen die buiten de samenleving 
vallen. Hij laat zien: Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. 
 
Introductie 7-9 jarigen 
‘Wanneer gaan we nou? Straks zijn we te laat!’ Marijn kan bijna niet wachten. Hij mag 
met papa en mama mee. De koningin en de prins komen in de stad en hij wil hen zó 
graag zien! Misschien zijn de prinsesjes er ook wel bij. Als ze er eindelijk zijn, is hij 
teleurgesteld. Het is zó druk! Tussen de grote mensen ziet hij alleen maar benen. Hij 
trekt aan vaders broekspijp. ‘Ik zie niks!’ Papa bukt en tilt hem op. ‘Kom maar op mijn 
schouder, kerel, dan kun je het wel zien.’ Marijn torent hoog boven de mensen uit. Zo! 
Niemand heeft zo’n goed plekje als hij. Nu kan hij alles goed zien. 
 
Beginzin 
Kijk, daar in dat mooie grote huis in Jericho woont Zacheüs. Zacheüs is een tollenaar. 
Hij moet van de keizer het geld ophalen bij de mensen. 
 
Vertelschets 
• Zacheüs is erg belangrijk want hij is de baas van de tollenaren. Hij heeft veel geld. Hij 
is rijk. Daarom woont hij ook in zo’n mooi huis. Hij weet precies hoeveel geld hij aan de 
keizer moet betalen, maar hij mag aan de mensen meer geld vragen. Dat is dan voor 
hem zelf. 
• Maar meestal vragen de tollenaren veel meer geld dan ze zelf nodig hebben. Als ze 
dat doen, stelen ze eigenlijk. Ze zijn dan oneerlijk. Daarom zijn veel van de tollenaren zo 
rijk. Daarom hebben de Joden ook zo’n hekel aan tollenaren. 
• Kijk, daar komt Zacheüs zijn huis uit. Hij gaat op weg om Jezus te zien. Ja, hij heeft 
gehoord dat de Heere Jezus er aan komt. Die wil hij wel graag zien. Hij heeft wel horen 
vertellen over de wonderen die Hij doet. 
• Als Zacheüs bij de weg komt waar Jezus straks langskomt, ziet hij dat het heel druk is. 
O, wat staan er veel mensen te wachten op de Heere Jezus. Iedereen wil Hem zien. 
Zacheüs probeert tussen de mensen door te gaan. Maar dat lukt niet. Hij krijgt een duw 
en een stoot. Nee, de mensen laten hem er niet door.  
Ze kennen hem wel. Dat is Zacheüs, de tollenaar. Ze hebben een hekel aan de tollenaren 
want die werken voor de Romeinen. Tollenaren zijn gewoon dieven! Ze vragen altijd veel 
te veel geld. En nu wil hij zeker weer vooraan staan. 
• Daar staat hij dan. Helemaal achteraan. Zo kan hij natuurlijk helemaal niets zien. En 
weet je, Zacheüs is ook heel klein. Hij kan wel op zijn tenen gaan staan, maar alle 
mensen zijn veel groter dan hij. Hoe moet dat nu? 
• Ineens krijgt hij een idee. Kijk daar, die boom. Die boom staat vlak bij de weg. Om de 
mensen heen rent hij er naar toe en klimt erin. Hij klimt net zo hoog totdat hij alles goed 
kan zien. Wat een prachtig plekje heeft hij daar. Straks kan hij precies tussen de bladeren 
door Jezus zien aankomen. Niemand kan hem zien. Niemand weet dat hij hier zit! 
• Kijk daar komt Jezus al aan. Zacheüs tuurt tussen de bladeren door. Hij ziet Hem al. 
Nog even, hij is al vlakbij… Maar dan staat Jezus stil. Precies onder de boom waar 
Zacheüs in zit. Hij kijkt naar boven. De mensen zien Zacheüs niet, maar Jezus wéét dat 
Zacheüs daar zit. 
• Misschien is Zacheüs wel erg geschrokken. Hij hoort Jezus roepen: ‘Zacheüs, kom vlug 
uit die boom, want Ik moet nu meteen in je huis zijn.’ 
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• Alle mensen zijn stil geworden. Wat gebeurt er nu toch? Waarom roept Jezus naar 
Zacheüs? Naar die dief, die tollenaar! Dat kan toch niet! En Zacheüs? Zo vlug als hij kan, 
laat hij zich naar beneden zakken. Wat een verrassing! Hij wordt er helemaal blij van. De 
Heere Jezus wil in zijn huis komen! Niemand van de andere mensen uit Jericho wil ooit 
bij hem op bezoek komen. Jezus wel! 
• Als de mensen zien dat Jezus echt met Zacheüs mee gaat en bij hem binnen is, worden 
ze boos. Wat denkt Zacheüs wel? Jezus komt toch niet voor hem. Voor zo’n slecht mens. 
• Jawel, Jezus komt wel voor hem. Jezus kent hem wel. Jezus weet wel dat Zacheüs zijn 
werk niet altijd eerlijk doet. 
Maar toch wil Hij in zijn huis komen. En Zacheüs? Ja, die wordt daar helemaal blij van. 
Want de Heere Jezus wil niet alleen in zijn huis komen, maar ook in zijn hart. En dan ziet 
Zacheüs dat hij veel verkeerde dingen gedaan heeft . Tegen de mensen en tegen God. 
Wat erg is dat. Zacheüs krijgt er verdriet van, hij heeft berouw over zijn zonden. 
Maar Jezus is bij hem gekomen. Om hem blij en gelukkig te maken. Om zijn zonden te 
vergeven. Wat een wonder. 
• Zacheüs is zó blij! Hij wil nu alleen nog maar de Heere dienen. Hij wil nu geen slechte 
dingen meer doen. Hij zegt: ‘Heere, ziet u hoeveel spullen ik heb? De helft van alles geef 
ik aan de arme mensen. En als ik van mensen te veel geld heb gevraagd, dan krijgen ze 
dat terug van me, en dan geef ik ook nog extra geld aan hen.’ 
• Zacheüs mag nu ook bij de Heere Jezus horen. Wat fijn is dat. Jezus is gekomen om 
mensen te zoeken die slecht zijn en veel zonden doen. Jezus komt ook naar jou toe als 
je uit de Bijbel hoort vertellen. Hij roept jou en mij, ons allemaal. 
 
Slotzin 
Doe maar net als Zacheüs. Ga vlug naar Hem toe. Dan mag jij ook bij Hem horen. Dan 
mag jij Hem ook dienen. Dat is het heerlijkste wat er is. 
 
Gesprek 
Welke verkeerde dingen deed Zacheüs? Waarom kan Zacheüs de Heere Jezus eerst 
niet zien? Wat doet hij dan? Wat wil de Heere Jezus graag? Wil Hij ook bij ons komen? 
Bij jou? Waarom wil Zacheüs geen zonden meer doen? Welke verkeerde dingen doe jij? 
Wil jij ook de Heere dienen? Probeer jij ook om geen zonden meer te doen? Hoe komt 
de Heere naar jou toe? 
 
 
 
Dag 5 - Donderdag – In gesprek met Mattheüs de tollenaar  
Geld is niet meer het belangrijkste in je leven. 
 
Bijbelgedeelte 
Mattheüs 9:9-13 
 
Context / doelstelling 
De kinderen laten zien dat als je de Heere Jezus kent, geld en mooie spullen niet 
meer het belangrijkste is. Als je Hem volgt, bij Hem hoort, ben je echt gelukkig.  
 
Toen Jezus Mattheüs riep om Zijn discipel te worden, sprong Mattheüs meteen op en 
volgde Hem. Hij liet daarmee zijn winstgevend beroep achter.  
Als God jou roept om Hem te volgen en te gehoorzamen, ben je dan bereid net zoveel 
in de steek te laten als Mattheüs? Soms brengt de beslissing om Jezus te volgen 
moeilijke en pijnlijke keuzes met zich mee. Net als Mattheus moeten wij alles achter ons 
laten, wat ons kan afhouden van het volgen van Christus.  
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Wij moeten niet bang zijn ons te bekommeren om mensen met een slechte reputatie, 
want Gods boodschap kan ieder mens veranderen.  
 
Kerntekst 
Je kunt er een paar dagen overdoen om deze tekst aan te leren. 
 ‘U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel 
uw kracht en met heel uw verstand; en uw naaste als uzelf’. Lukas 10:27  
  
Geloofsleer 
De Heere Jezus gaat om met tollenaren en andere zondaren die Hem volgen. En nu 
neemt hij nota bene ook nog een tollenaar op in Zijn eigen discipelenkring! Zoiets is 
ongehoord. Het is begrijpelijk dat de Schriftgeleerden zich op het eerste gezicht ergeren 
aan dit gedrag. Maar zij zien niet wat de Heere Jezus ziet: het hart van deze tollenaar. 
Mattheus is zich bewust van het zondige leven dat hij leeft en wil ermee breken. Hij heeft 
zoveel van zijn grote plaatsgenoot Jezus gehoord en hij gelooft in Hem als de Messias. 
Heel zijn hart gaat naar Hem uit. Hij zou zich graag bij deze heilige Man willen aansluiten, 
maar hij durft niet. Jezus goede naam zou eraan gaan als Hij met hem gezien zou 
worden. als Jezus hem onverwachts roept, aarzelt hij geen moment, laat alles achter en 
stelt zijn leven geheel en al in dienst van het Evangelie. Het is geen moeilijke beslissing. 
In zijn hart heeft hij dat besluit allang genomen. het wachten is alleen op de roepstem 
van de Heere Jezus.  
 
Gebedspunten  
• Tevredenheid met wat we hebben; bescheidenheid.  
• Bewaring voor hoogmoed; niet neerkijken op anderen.  
• Open en eerlijk zijn naar ongelovigen en ‘verschoppelingen’ in de samenleving.  
• Gehoorzaamheid aan Jezus’ opdracht Hem te volgen; uit onszelf willen we niet. 
 
Zingen 
ZB = Gele zangbundel. Achter ZB staat het nummer van het lied. 
UMDK = Uit de mond der kinderen deel 1 en 2  
UAM = Uit aller mond 
• Psalm 1:1, 3 Welzalig hij, die in der bozen raad / Gans anders is ’t met hem, die ’t 
kwaad bemint  
• Psalm 2:7 Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer  
• Psalm 6:2 Vergeef mij al mijn zonden  
• Psalm 9:10 Hij, die Uw naam in waarheid kent  
• Psalm 15:5 Die nooit zijn geld op woeker geeft  
• Psalm 103:2 Loof Hem, Die u, al wat gij hebt misdreven  
• UAM Jezus neemt de zondaars aan  
• UAM Neem mijn leven, laat het Heer`  
• ZB Alzo lief had God de wereld  
• ZB Eens was ik een vreemd`ling  
• ZB Wandel je in de duisternis 
 
Exegese  
Vers 9 Na een bezoek aan het land van de Gergesenen (Mattheüs 8:28-34) en na een 
bezoek aan Zijn eigen woonplaats, verlaat Jezus Kapernaüm om naar elders te reizen. 
Kapernaüm ligt aan het meer van Galilea, zo’n 4 kilometer vanaf de monding van de 
Jordaan.  
Op deze reis komt Jezus langs een tolhuis. Een tolhuis is in deze streek niet vreemd, 
want een Romeinse handelsroute naar Damascus loopt door Kapernaüm. Het was 
daarom een drukke handelsstad en een komen en gaan van handelaren. Hierdoor was 
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het ook een douanestad met waarschijnlijk verschillende tollenaren of 
belastingambtenaren.  
In de eerste acht verzen van hoofdstuk 9 gaat alle aandacht uit naar het vergeven van 
zonden. In dit gedeelte wordt benadrukt voor wie Jezus gekomen is. Bij het tolhuis 
aangekomen geeft Jezus de tollenaar een koninklijk bevel: ‘Volg Mij!’ Jezus draagt hem 
dit met gezag op, het staat immers in de gebiedende wijs. Mattheüs staat op en volgt. 
Dit volgen benadrukt dat hij alles achter laat. Dit is parallel aan de roeping van de eerste 
discipelen in Mattheus 4:18-22. Deze geschiedenis is ook in Markus en Lukas 
beschreven, hier wordt de tollenaar Levi ‘de zoon van Alfeüs’ of alleen Levi 
genoemd. De naam Mattheüs is afgeleid van het oudtestamentische Matjah wat 
‘geschenk van God’ betekent. Deze Mattheüs kent vanwege zijn functie als 
belastingambtenaar zowel Grieks als Aramees (Hebreeuws). Grieks om met de 
Romeinen te communiceren, Hebreeuws omdat tollenaren vaak gewoon Joden waren. 
Tollenaars hadden zich vaak contractueel aan de Romeinse overheid verbonden. Een 
tollenaar zamelde belastinggeld in voor de Romeinen. Per jaar droegen ze aan de 
Romeinen een vastgesteld bedrag af. Het belastingtarief konden ze zelf vaststellen en 
wat dus teveel was in eigen zak stoppen. Niet voor niets waren tollenaren gehate 
personen, zowel vanwege hun collaboratie met de vijand, als vanwege het afzetten. 
Toch wordt deze verachte tollenaar geroepen Jezus te volgen!  
 
Vers 10 Mattheüs nodigt Jezus en Zijn discipelen uit voor een maaltijd, dit laat zien dat 
hij niet arm is geweest. Naast Jezus en de discipelen zijn er vele tollenaars en zondaars 
aangeschoven. De eerste categorie zijn voormalige collega’s van Mattheüs, de tweede 
categorie is lastiger te duiden. Waarschijnlijk zijn dit mensen, die gebroken hebben met 
Gods wet en geen rekening meer houden met het verbond. Niet voor niets wordt deze 
term ook verbonden met heidenen (Mattheüs 5:47 en Lukas 6:33). Ze tellen in ieder 
geval niet meer mee in de ogen van de Farizeeën.  
 
Vers 11 Wanneer de Farizeeën zien dat Jezus met hen eet, vragen ze aan de discipelen 
‘Waarom eet uw Meester met tollenaren en zondaren?’ De ondertoon is kritisch, ze 
volgen Jezus met argusogen. In de eerste negen verzen van dit hoofdstuk heeft al een 
confrontatie plaats gevonden tussen Jezus en de Farizeeën. In vers 4 lezen we ‘Jezus 
ziende hun gedachten’. Wellicht vragen de Farizeeën het daarom nu aan de discipelen 
en niet aan Jezus zelf. De achtergrond van de vraag is dat Farizeeën vanwege de 
reinheidswetten absoluut niet met tollenaren en zondaren zullen eten.  
 
Vers 12 Jezus hoort de vraag van de Farizeeën en geeft met een vergelijking antwoord: 
‘Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.’ Je gaat 
alleen naar de dokter als je je ziek voelt. Op deze wijze stelt Jezus de arrogantie van de 
Farizeeën onder kritiek. Een arts houdt zich niet bezig met gezonde mensen, maar met 
zieken! Het gaat hier nu niet om lichamelijke zieken, maar om geestelijk zieken. Zij die 
God niet kennen. Mensen die in de Joodse maatschappij zijn buitengesloten, omdat ze 
zich van de wet hebben afgekeerd.  
 
Vers 13 Met een zinsnede die de rabbijnen veel gebruiken bij een verwijzing naar de 
Schriften ‘Ga en leer wat het betekent’ wijst Jezus de Farizeeën terecht. Jezus gebruikt 
ook een citaat uit de Schriften, Hosea 6:6: ‘Want Ik heb lust tot weldadigheid, en niet tot 
offer; (…)’. God wil barmhartigheid en geen offerande. Dit legitimeert het handelen van 
Jezus. De Farizeeën proberen Jezus terecht te wijzen door middel van de 
reinheidswetten, Jezus wijst de Farizeeën door middel van de Schriften terecht. Met al 
hun aandacht voor de offers lopen de Farizeeën voorbij aan de straffende 
(overheersing door de Romeinen) en de ontfermende (komst van Jezus Christus) 
hand van de Heere. Jezus kan Zijn ontferming niet kwijt aan de Farizeeën, dat kan 
Hij wel aan Zijn tafelgenoten. Jezus is niet gekomen voor mensen die denken 
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rechtvaardig te zijn, maar voor zondaars. Met maar één reden: hen te roepen tot 
bekering.  
 
Introductie 7-9 jarigen 
Ga met de kinderen naar een open ruimte in het (kerk)gebouw (bijvoorbeeld de hal of 
een zaaltje). Voor de kampeerders: zoek een plek waar ruimte is.  
Vraag hen allemaal een plek in te nemen en maak de ruimte daarna helemaal donker. 
Vraag nu of de kinderen je willen volgen, afgaande op het geluid van je stem.  
Herhaal de uitnodiging om jou te volgen enkele keren en loop zo een paar rondjes door 
de ruimte.  
Wanneer de ruimte moeilijk donker te maken is, kunnen de kinderen ook geblinddoekt 
worden. Doe het licht aan (de blinddoeken af) en vraag de kinderen naar hun ervaringen. 
  
Gespreksonderwerpen:  
• Je hoort alleen een stem, die je achterna kunt gaan; je ziet niets en je weet dus ook 
niet waarheen je loopt.  
• Voor het doel van de tocht en je eigen veiligheid moet je volledig op de pratende 
persoon vertrouwen.  
• Misschien zijn er kinderen stokstijf blijven staan. Waren zij bang? Wat hield hen tegen 
om te volgen?  
 
Daarna de link maken naar de geschiedenis van Mattheüs: hij had slechts Gods stem 
nodig om achter Jezus aan te gaan. Hij gaf zich volledig in vertrouwen en geloof over 
aan de bedoeling van de Heere.  
 
Schrijf op het bord: “Volg Mij!” (komt na de vertelling terug). 
 
Beginzin 
“Volg Mij!” Ongelovig kijken de Farizeeën elkaar aan. Dat méént Jezus toch niet?! “Volg 
Mij!”. Heeft Jezus het echt tegen Mattheüs, die verachtelijke tollenaar? 
 
Vertelschets 
Jezus roept Mattheüs  
• Ze zijn net aangekomen bij het tolhuis van Mattheüs.  
• Jezus ziet Mattheüs zitten en roept hem: “Volg Mij!”  
• De Heere Jezus roept ook jou! “Mijn zoon, Mijn dochter, geef Mij je hart. Verlaat de 
zonde en de wereld en volg Míj na”.  
• Mattheüs stribbelt niet tegen, hij zegt niet ‘ja, maar …’. Hij aarzelt geen moment en 
volgt Jezus direct!  
• Ben je net zo gehoorzaam als Mattheüs? Laat jij ook direct alles in de steek als je Zijn 
stem hoort?  
• De Farizeeën begrijpen het niet. Kiest Jezus nu iemand die hen hun geld aftroggelt, 
zo’n gehate tollenaar, als discipel?  
 
Jezus eet in het huis van Mattheüs  
• Jezus en Zijn discipelen blijven bij Mattheüs eten.  
• Ook andere tollenaars, collega’s van Mattheüs, schuiven aan.  
• Daarnaast wordt het huis gevuld met mensen. De allergrootste zondaren eten mee.  
 
Verachting door de Farizeeën  
• De Farizeeën kijken verachtelijk op de gasten neer. Geen haar op hún hoofd, die eraan 
denkt om met tollenaren en zondaren te eten! Die mensen tellen in hun ogen niet mee.  
• Stel je voor, dat er vandaag bij jou thuis zulke mensen zouden mee-eten: bedriegers, 
oplichters, spotters, ongelovigen … Je zou de Farizeeën gelijk geven, nietwaar?  
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• De Farizeeën vragen de discipelen, waarom Jezus nu uitgerekend met deze mensen 
aan één tafel wil zitten.  
 
De les van Jezus  
• Jezus kent het hart en de gedachten van de Farizeeën, Hij weet dat ze op Hem 
neerkijken. Hij leert hen een belangrijke les.  
• ‘Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.’  
• Je gaat alleen naar de dokter als je je ziek voelt. Een dokter houdt zich niet bezig met 
gezonde mensen, maar met zieken!  
• Mensen, die de Heere niet kennen, zijn eigenlijk ziek. Ernstig ziek! Zij hebben de Heere 
Jezus het hardst nodig.  
• Jezus komt niet voor mensen zoals de Farizeeën; die denken het zelf allemaal wel 
goed te weten.  
• Jezus komt juist voor de grootste zondaren. Hij geeft hun de opdracht de zonde in de 
steek te laten en Hem na te volgen.  
• Ken jij je hart? Weet je, dat het vervuild is door de zonde? Ook jij bent ernstig ziek! Je 
hebt de Heere Jezus nodig, want alleen een leven met Hem kan je redden. Luister naar 
Zijn stem.  
 
Slotzin 
(Zie het bord:) “Volg Mij!” is ook een opdracht aan jou!  

(Eventueel kun je de woorden Volg Mij!, die je van te 
voren op het bord had geschreven, nu aanvullen met = 
opdracht aan jou!). 
 
Verwerking  
Jezus in gesprek met Mattheus  
Collage van de brede en de smalle weg (evt. in 
groepjes) 
  
Mattheus de tollenaar had zijn hele leven lang zijn 
eigen weg gevolgd. Maar toen de Heere Jezus hem 
riep, ging hij de Heere Jezus volgen.  
 
Welke weg volg jij? De brede of de smalle weg?  
Bespreek de poster van de brede en de smalle weg met 
de kinderen.  

Wat kom je allemaal tegen op de brede weg? Bijv. verslaving, diefstal, elkaar 
uitschelden, gaat om geld en goed. De smalle weg gaat om de eer van God: kerk, 
gevouwen handen, ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’.  
 
Nodig:  grote vellen papier teken- of schilderspullen tijdschriften en folders. 
 
 
 
Werkwijze Eerst tekenen of schilderen de kinderen de brede en de smalle weg.  
Vervolgens zoeken ze plaatjes in tijdschriften en folders die bij de brede of de smalle 
weg horen. De plaatjes plakken ze op.  
Ze kunnen er ook (bijbel)tekst(en) bij schrijven. 
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DAG 6  Vrijdag – Geboorte van de Heere Jezus :  
Hij wilde arm worden om ons rijk te maken 
 
 
Bijbelgedeelte 
Lukas 2: 1- 20 
 
Context 
Lukas benadrukt aan het begin van zijn Bijbelboek direct dat zijn beschrijving van de 
levensgeschiedenis van de Heere Jezus volkomen betrouwbaar is. Omdat hij vooral 
schrijft voor de heidenen heeft hij alles nog eens goed onderzocht en zonodig aangevuld.  
 
Zas en dat Johannes de wegbereider is. 
 
 
 
Kerntekst 
Herhaling van de Bijbelstekst van dag 1 en dag 2.  
Mijn God vervult naar Zijn rijkdom al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus 
Jezus. (Filippenzen. 4:19). 
‘U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met 
heel uw kracht en met heel uw verstand; en uw naaste als uzelf’. Lukas 10:27  
 
 
Doelstellingen 
• De kinderen zien dat de Heere God oude beloften/profetieën vervult. 
• Zij beseffen de betekenis van de geboorte van de Heere Jezus. 
• Zij worden opgeroepen God te prijzen 
• De kinderen laten zien dat je anderen iets mag geven, omdat de Heere God Zijn 
Zoon gegeven heeft. Zie 2 Korinthe 8: 9. ‘Want u kent de genade van onze Heere 
Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u 
door Zijn armoede rijk zou worden.’ Paulus schrijft dit om de collecte voor andere 
gelovigen aan te bevelen. Zie het hele hoofdstuk en hoofdstuk 9.  
te loven. 
 
Zingen 
ZB = Gele zangbundel. Achter ZB staat het nummer van het lied. 
UMDK = Uit de mond der kinderen deel 1 en 2  
UAM = Uit aller mond 

• Psalm 89:3; 98:1,2; 132:11,12; 150:1 
• UMK In Bethlehems stal 
• Komt allen tezamen 
• Midden in de winternacht 
• Herder in het wijde veld 
• ZB Stille nacht, heilige nacht 
• Wij gaan met haast naar Bethlehem 
• Ere zij God! 

 
Exegese 
Vers 1-5 
 ‘In diezelve dagen’: de regeringsperiode van Herodes (Lukas 1:5). Lukas laat het 
Evangelie van de geboorte van de Heere Jezus beginnen in Rome, met keizer 
Augustus. Deze keizer, die eigenlijk Octavianus heette, kreeg van de senaat in Rome de 
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erenaam Augustus, wat ‘verhevene’ of ‘aanbiddelijke’ betekent. Deze keizer wil dat alle 
inwoners van het Romeinse rijk (de gehele wereld) zich laten registreren (beschrijven). 
Bij zo’n beschrijving moest men zijn naam, beroep, vermogen, familie en eventuele 
slaven opgeven. Het doel er van was een belastingaanslag. Omdat er meer van zulke 
beschrijvingen zijn geweest (zie Handelingen 5:17), spreekt Lukas hier over de eerste. 
Lukas benadrukt het feit van Jezus’ geboorte. De uitdrukking ‘het geschiedde’ komt drie 
keer voor (verzen 1, 2, 6). De geschiedenis wordt ook gedateerd aan de hand van de 
regering van Cyrenius of Quirinus over de provincie Syria (de Romeinse provincie waarin 
Palestina lag).  
God gebruikt het plan van Augustus om Zíjn heilsplan te vervullen. Door de beschrijving 
worden Maria en Jozef als het ware gedwongen om naar Bethlehem te gaan. Dat moet 
ook, want dáár moet de Messias geboren worden (Micha 5:1). De HEERE werkt dwars 
door menselijke onmogelijkheden heen aan op Zijn doel. Dat doet Hij vandaag nog! 
Misschien waren Jozef en Maria inmiddels al getrouwd, maar wordt Maria nog 
ondertrouwde vrouw genoemd omdat Jozef en Maria nog niet samenleefden als man en 
vrouw. 
 
Vers 6-7  
De dagen werden vervuld: Dat zijn om te beginnen Maria’s dagen; haar Kind 
was voldragen. Maar het zijn vooral Gods dagen. Zíjn tijd was aangebroken (Galaten 
4:4). 
Het winden in doeken is niet noodzakelijk een teken van armoede (zoals vaak gesteld 
wordt), maar de gebruikelijke babyverzorging in die tijd (vergelijk Ezechiël 16:4). 
Met een kribbe wordt een voerbak bedoeld. Op grond hiervan veronderstelt men 
vaak dat de Heere Jezus in een stal geboren is. Dat kan, maar hoeft niet. De huizen 
van de armere mensen in Israël bestonden vaak uit één vertrek met een hoger- en een 
lagergelegen helft . In de hoger gelegen helft woonden de mensen, terwijl in de lager 
gelegen helft de dieren ‘s nachts verbleven. Zeker zal daar een voerbak of kribbe hebben 
gestaan. Het kan dat Jozef en Maria in zo’n armoedig huis verbleven. De Heere Jezus 
heeft van meet af aan armoede willen ondergaan, om arme mensen rijk te maken 
(2 Korinthe 8:9). 
In elk geval was voor Jozef en Maria (en indirect dus ook voor Jezus) geen plaats in de 
herberg. In die zin begint de lijdensgeschiedenis hier al. De vraag voor ons is, of er in 
ons hart en leven wel plaats kwam voor de Heere Jezus. 
 
Vers 8-14  
In het gebied waar David vroeger de kudde weidde, zijn ook nu herders. Herders werden 
in deze tijd als onbetrouwbaar en leugenachtig gezien. Ze mochten niet getuigen bij de 
rechtbank. Aan déze verachten wil de HEERE het Evangelie allereerst bekendmaken. 
De herders houden ’s nachts de wacht over de kudde. Tussen maart en november waren 
ze buiten met de schapen. ’s Nachts moest er gewaakt worden tegen rovers en wilde 
dieren. 
Een engel (het Griekse woord betekent letterlijk: boodschapper) brengt hun een 
geboortebericht. In dit geboortebericht worden drie namen genoemd. Deze namen 
vertellen volgens de gewoonte in Israël niet alleen hoe iemand heet, maar ook hoe hij is. 
Het Griekse woord voor Zaligmaker (Sotèr) betekent hier niet allereerst: Hij Die echt 
gelukkig maakt, maar: Hij Die redt. Christus betekent Messias of Gezalfde. Heere 
(Kurios) was een titel die de keizer ook droeg. 
Het woordje ‘u’ in vers 11 kan ook vertaald worden met ‘voor u’. Feit en profijt zijn hier 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De verschillende aspecten van Jezus’ geboorte 
(Zijn namen, Zijn geboorteplaats, Zijn geboortetijd) krijgen voor ons dán grote waarde, 
wanneer we mogen horen, dat het ook voor ons is. 
De herders krijgen ongevraagd een teken. Dit is zowel een herkenningsteken alsook een 
bevestiging van het woord van de engel.  
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In de lofzang van de engelen die op het geboortebericht volgt, wordt aangegeven wat 
Christus’ geboorte bewerkt: in de hemel de eer van God en op aarde vrede. Vrede heeft 
een Oudtestamentische achtergrond en betekent: het heil dat de Messias zal brengen. 
De uitdrukking ‘in de mensen een welbehagen’ kan, gezien het Grieks, ook genomen 
worden bij ‘vrede op aarde’. De vertaling wordt dan: ‘…en vrede op aarde in mensen van 
het welbehagen’. 
 
Vers 15-20  
De herders twijfelen niet aan de waarheid van het woord van de engel: ‘Laat ons zien 
het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.’ 
Deze woorden van de herders willen ook ons vandaag aansporen: Wat geschied is 
(Christus’ geboorte), en ook aan ons is verkondigd (door de prediking, maar bijvoorbeeld 
ook door de zondagsschoolvertellingen), moet door ons ook in het geloof gezien worden.  
De herders werden gezien als onbetrouwbaar en leugenachtig, maar God neemt hen in 
dienst en laat hen een oorgetuigenverslag geven van wat ze van de engel hebben 
gehoord. 
De reactie op het getuigenis van de herders is tweeledig. Enerzijds is er verwondering, 
een houding die in het Evangelie van Lukas zomaar kan omslaan in afwijzing en 
verwerping. Anderzijds is er de houding van Maria, die de woorden bewaart en overlegt 
in haar hart. Het woord ‘overleggen’ kan ook vertaald worden met: vergelijken. Maria 
vergelijkt datgene wat ze nu hoort, met wat ze al eerder had gehoord (Lukas 1). Laat dat 
ook onze houding mogen zijn: nieuw onderwijs van de Heere vergelijken met wat we al 
eerder gehoord hebben van Hem. En ze als een kostbare schat bewaren 
in ons hart. 
 
Introductie 7-9 jarigen 
Voor deze vertelling is het goed om een keus te maken.  
De geboorte met evt. de aankondiging òf de herders.  
 
Voer een gesprekje over geven.  
Neem snoepjes mee. Vertel dat je één kind iets gaat geven. Snoepjes. En zeg erbij: Je 
mag zelf weten wat je ermee doet. Wil je dat ons vertellen? (Laat het  kind vrij.) 
Luistervraag: De Heere God geeft ons ook iets. Dat hoor je in het verhaal. Luister maar 
of het dat hoort: Wat geeft God?  
 
Beginzin 
‘Maria, we moeten naar Bethlehem. Bevel van keizer Augustus. Er is een volkstelling.’ 
Verbaasd kijkt Maria naar haar man Jozef. 
 
Vertelschets 
• Jozef legt uit: ‘Ja, naar Bethlehem. De keizer wil weten hoeveel mensen er in zijn land 
wonen en hij wil ook weten hoeveel grond iedere familie heeft . Daarom moeten wij naar 
Bethlehem, omdat onze familie daar vandaan komt.’ 
• Maria schrikt behoorlijk. Moeten ze nu een reis gaan maken, nu ze bijna een kindje 
krijgen? Ja, ze komen uit de familie van David, dus als ze zich moeten laten inschrijven, 
moet dat in Bethlehem gebeuren, daar kwam David vandaan. 
• Van Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Judea. Het is een lange reis, ze zullen 
onderweg een paar keer een slaapplek moeten zoeken. Het zal vermoeiend zijn voor 
Maria, ze ziet er wel erg tegen op, maar ze moeten luisteren naar het bevel van 
Augustus. 
• Maria is na deze reis ontzettend moe. ‘Kunnen we ergens een slaapplek zoeken, 
Jozef?’ Ze kijken om zich heen, het is zó druk in Bethlehem. Zoveel vreemde mensen 
die allemaal willen ergens slapen… 
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• Maria legt haar hand op haar dikke buik. ‘Kijk Jozef, daar is een herberg, daar kunnen 
we vast slapen!’ Maar als zij het gezicht van de waard zien, weten ze het al: voor hen 
geen plek. 
• De waard steekt zijn handen in de lucht: ‘Helemaal vol!’ Wat nu? Verder zoeken kan 
eigenlijk niet. Maria houdt het bijna niet meer vol. Na een poos zoeken vinden ze eindelijk 
een stal. In de ene helft kunnen ze gaan liggen, in het andere stuk is een soort stal waar 
nog een voerbak voor de dieren staat. 
• Korte tijd later wordt haar Kindje geboren! Maria houdt haar eerste Zoon in haar armen 
en vergeet alles om haar heen. Heel voorzichtig wikkelt ze doeken om Hem heen en legt 
Hem in de voerbak. 
• In het veld brandt een vuurtje. De herders zitten erom heen, het zijn ruige kerels, diep 
weggedoken in hun mantels. Brrr… het is koud. De schapen liggen om hen heen. 
• Opeens is er een fel licht. Ze slaan hun handen voor het gezicht en knijpen hun ogen 
dicht. ‘Vrees niet!’ klinkt opeens een vriendelijke stem uit het licht, de stem van een engel. 
‘Ik vertel u iets heerlijks wat voor alle volken is. De Zaligmaker, Christus, de Heere, is 
geboren in de stad van David. U zult het Kind vinden in doeken gewikkeld en Het ligt in 
een voerbak. 
• ‘Oh, nog meer engelen komen erbij!’ Verwonderd kijken de herders toe. Wat zingen de 
engelen een prachtig lied: 
‘Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.’ 
• Dan is het ook opeens weer donker en zijn de engelen weg. ‘Kom! Laten we naar 
Bethlehem gaan. Laten we gaan zien wat ons zojuist verteld is!’ En zonder zich nog om 
de schapen te bekommeren, gaan de herders snel op weg. 
• Maria kan niet slapen. Er is zoveel om over na te denken. Hé, hoor eens!  voetstappen 
bij de deur. Maria schrikt als ze vreemde kerels aan ziet komen. Wat komen die hier 
doen? Moet ze haar Kind nu al beschermen voor andere mensen? 
• Maar nee, de herders blijven stil bij de voerbak staan. ‘Dit is Hem’, fluistert er één. De 
andere herders knielen naast hem neer. Die ruige, arme mannen, die door de gewone 
mensen niet aangekeken worden, zijn de eersten die het Kind aanbidden, hun Messias, 
hun Zaligmaker. 
• De herders vertellen precies wat er buiten gebeurd is. ‘We waren zo bang toen dat felle 
licht scheen, we dachten zelfs dat we zouden sterven. Maar toen zei de engel dat we 
niet bang hoefden te zijn en dat de Zaligmaker geboren is en waar we Hem konden 
vinden.’ 
• Een andere herder vertelt snel verder: ‘Toen deze engel uitgesproken was, kwamen er 
nog meer engelen. Met elkaar zongen ze zó mooi! Ik zal het nooit vergeten, zo mooi! 
‘Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde en in de mensen een welbehagen!’ 
 
Slotzin 
Maria onthoudt alles wat de herders zeggen. De herders vertrekken weer, ze loven en 
prijzen God. Hun hart is zo vol van deze heerlijke gebeurtenis, dat ze het aan iedereen 
vertellen. 
 
Gesprek 
Waarom moesten Jozef en Maria écht naar Bethlehem? Wat had Augustus daarmee te 
maken? Waarom zouden de engelen juist aan de herders verschenen zijn? Hoe 
reageren de herders? Hoe zou jij reageren, denk je? Wat deden de 
mensen toen ze de herders hoorden vertellen wat er gebeurd was? Wat vind je daarvan? 
Wat zou jij doen? 
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Hoofdstuk 5 : Bijbeltekst 
 
Kerntekst 1 vanaf dag 1 aan te leren. 
 
Mijn God vervult naar Zijn rijkdom al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus 
Jezus. 
(Filippenzen. 4:19). 
 
 
Kerntekst 2 vanaf dag 3 aan te leren.  
 
 ‘U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met 
heel uw kracht en met heel uw verstand; en uw naaste als uzelf’. Lukas 10:27  
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Hoofdstuk 6: Liederenlijst 
 
Van de liederen die je zingt, is er één die je meerdere keren zingt.  
Dit ‘themalied’ kan evt. op de laatste avond gezongen worden.  
 
Een suggestie voor het themalied: 
Zie bijlage blz. 40 -41 “Wandel je in de duisternis…” 
ZB 19 Breng dank aan de Eeuwige 
 
Je kunt ook een keuze maken uit de volgende liederen/psalmen.  
Eigen ideeën ook welkom! 
 
Specifieke liederen bij het thema: 
ZB = Gele zangbundel. Achter ZB staat het nummer van het lied. 
UMDK = Uit de mond der kinderen deel 1 en 2  
UAM = Uit aller mond 

• Psalm 37:2; 68:10; 73:14; 93:4; 95:4; 105:5 
• ZB 199 Welzalig de man, die niet wandelt 
• ZB 215 Zoekt eerst het Koninkrijk van God 
• ZB 64 Heer’, ik kom tot U 
• ZB 167 ‘k Stel mijn vertrouwen 
• ZB 191 Wat de toekomst brengen moge 

 
• Psalm 23: 1, 3 De God des heils wil mij ten Herder wezen; Gij zalft mijn hoofd; 

Gij doet mijn blijdschap groeien,  
• Psalm 55: 13 Zo zacht als olie is zijn spreken;  
• Psalm 81: 12 Opent uwe mond;  
• ZB 143 O, alle dorstigen, komt tot de waat’ren 
• ZB 150 O Lord hear my prayer 
• Psalm 133:1 en 3 Ai ziet hoe goed hoe lieflijk is dat zonen, Waar liefde woont.  
• Psalm 19:6 Dus krijg ik van mij plicht.  
• UMDK2 50 Er is niet ver van Jericho  
• ZB 6 Als ‘k een mens in nood ontmoet. 
• ZB 11 Alzo lief had God de wereld 
• ZB 215 Zoekt eerst het Koninkrijk van God 
• ZB 19 Breng dank aan de Eeuwige 

 
• Psalm 1:1;25:2;86:6;146:3 
• ZB Al waren uw zonden als scharlaken 
• ZB Er is nog plaats 
• ZB Genade groot 
• ZB Voor Uw liefde Heer’ Jezus 
• ZB Wees ook jij een discipel 
• ZB Zoek eerst het Koninkrijk van God 
• OMK Jezus wandelt door de straten 
• Ik heb je bij je naam geroepen 
• Zacheus, kleine tollenaar 

 
• Psalm 1:1, 3 Welzalig hij, die in der bozen raad / Gans anders is ’t met hem, die 

’t kwaad bemint  
• Psalm 2:7 Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer  
• Psalm 6:2 Vergeef mij al mijn zonden  



 

29 
 

• Psalm 9:10 Hij, die Uw naam in waarheid kent  
• Psalm 15:5 Die nooit zijn geld op woeker geeft  
• Psalm 103:2 Loof Hem, Die u, al wat gij hebt misdreven  
• UAM Jezus neemt de zondaars aan  
• UAM Neem mijn leven, laat het Heer`  
• ZB Alzo lief had God de wereld  
• ZB Eens was ik een vreemd`ling  
• ZB Wandel je in de duisternis 

 
• Psalm 89:3; 98:1,2; 132:11,12; 150:1 
• UMK In Bethlehems stal 
• Komt allen tezamen 
• Midden in de winternacht 
• Herder in het wijde veld 
• ZB Stille nacht, heilige nacht 
• Wij gaan met haast naar Bethlehem 

 
Algemene liederen/psalmen: 
- Bidt zonder ophouden 
- Als je bidt, zal Hij je geven  
- Och, of wij uw geboon volbrachten/Tien geboden des Heeren: vers 9 
- Opent uwen mond Psalm 81:12 
- Zalig hij die in het leven: psalm 146:3 
- Bewaar je oog 
- Jezus, open mijn oren  
- Lees je Bijbel, bid elke dag  
- Elke morgen als ik wakker word, praat ik zachtjes met de Heer’ (Tekst & muziek: E&R  
  Zuiderveld) 
- Give me oil in my lamp 
- Onze Vader, Die in de hemelen is  
- Dank U voor deze nieuwe morgen  
- Dank U voor de nieuwe dag  
- Uw Woord is een lamp voor mijn voet  
- Abba Vader, U alleen  
- ‘k Stel mijn vertrouwen 
- ‘Heer, al ben ik nog maar klein, laat mij toch Uw schaapje zijn’ Uit de Mond der  
   Kinderen’-deel 2:  lied 84   
- Wees ook jij een discipel  
- Wie op de Heer vertrouwen  
- Zingt de Heere een nieuw lied  
- Laat ons met elkander  
- Looft de Heere alle gij volken 
- ‘k Heb Jezus nodig  
- Jezus is de goede Herder 
- Jezus roept alle kleine kinderen 
- Stap voor stap, dag na dag, wil ik Jezus volgen  
- Neem mijn leven laat het Heer’ 
- Heer’ ik kom tot U 
 
Psalm 6:2  -  -   Psalm 21:4,5  -   Psalm 25:2,6  -  Psalm 33:11  -  Psalm 42: 1,5  -  Psalm 
43: 3,4  -  Psalm 75:1  -  Psalm 86:5,6  - Psalm 99:1,2  -  Psalm 100:1,2,3,4  -  Psalm 
105:5 Psalm 116:1,7,10,11  -  Psalm 121:1,4  -  Psalm 136:1  -  Psalm 133:3  -  Psalm 
134:3  -  -  Psalm 143:10  -  Psalm 146:3  -  Het gebed des Heeren:4,9  -  Avondzang: 4 
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Hoofdstuk 7: draaiboek kinderwerk 
 
Centraal pakket 
Het kinderwerk vindt plaats tussen 9.00 en 11.00 uur en bestaat uit: zingen, vertellen, 
werkjes, teksten leren, een vervolgverhaal en spel. Centraal wordt jaarlijks een 
kinderwerkpakket samengesteld voor alle gezinskampen. Dat bevat het thema, de 
Bijbelvertellingen (inclusief achtergrondinfo), werkjes en teksten. In de liedkeuze is de 
leiding vrij. Je kunt de kampbundels gebruiken, maar ook algemeen gangbare geestelijke 
of Bijbelse liederen. Bij twijfel over een lied even overleggen met je begeleider. 
Voor het vervolgverhaal maakt iedere groep een eigen keuze. Je kunt dit aspect ook 
vervangen door elke dag een leuk spel. 
Voor alle werkjes, drukwerk, (gekleurd) papier en gebruiksmaterialen (scharen, lijm, etc.) 
wordt door de kampleiding gezorgd. De clubleiding verzorgt: liederenvellen of –boeken, 
ideeën voor spel. 
 
Taken verdelen 
Het kinderwerk is erbij gebaat als de taken helder verdeeld zijn, zodat ieder weet wat er 
van hem of haar verwacht wordt. Op de voorbereidingsavond (meestal in juni) bespreken 
we de taken en kan ieder aangeven voor welke taken hij beschikbaar is. Zorg ervoor dat 
elke medewerker volwaardig meedoet, zinvolle taken kan doen en ingezet worden op 
zijn of haar kwaliteiten. Aan de hand van die voorkeuren, maakt de leidinggevende een 
rooster van werkzaamheden. Dat kan op de voorbereidingsavond gebeuren, of kort 
daarna. Het rooster ziet er als volgt uit: 
 

 Zo Ma Di Woe Do Vrij 
Start van de 
ochtend met 
zingen, bidden, 
Bijbelverhaal  

      

Voorbereiding 
en uitleg van het 
werkje 
 

      

Verzorgen 
drinken en koek 
 

      

Spelleiding 
 
 
 

      

Tekst aanleren 
 
 
 

      

Vervolgverhaal 
 
 
 

      

Afsluiten met 
zingen en gebed 
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Bijbehorend tijdschema: 
9.00 uur binnenkomst kinderen, gebed, zingen (zorg voor een instrument). Zorg  
                       dat je ze snel kent. 
9.15 uur Bijbelverhaal (doe vooraf of na het verhaal ook een gesprekje met de    
                       groep) 
9.40 uur Werkje uitleggen en maken. Hier heb je tijd voor gesprek met kinderen 
10.00 uur Drinken, naar buiten, een spel doen. Doe zelf ook mee! 
10.20 uur Tekst aanleren (zorg voor een leuke vorm, voor variatie en vaart) 
10.30 uur Event. Vervolgverhaal (laat het spannend en inhoudsvol zijn!) 
10.50 uur Danken en opruimen 
11.00 uur Kinderen laten gaan/kinderen worden opgehaald 
11.15 uur Start medewerkers-bijbelstudie 
 
Voor de kleutergroep kun je misschien het vervolgverhaal beter inwisselen voor meer 
spel. Ook de werkjes zijn voor de kleutergroep aangepast. Voor hen zijn er eenvoudiger 
werkjes uitgezocht. 
 
Zondag 
Welke vulling geven we de zondagmiddag? Je mag ongeveer een uur programma 
verzorgen. 
Mogelijkheden: zingen, kennismaken, tekst maken, themavellen maken, iets doen n.a.v. 
de gehoorde preek (misschien kun je er van tevoren achter komen waar die over gaat 
zodat je iets gericht kunt voorbereiden). Starten met het eerste werkje. 
 
Vrijdagavond 
Bedenk wat je met je groep in kunt brengen op die avond. Zingen, declameren, iets 
maken en tonen wat mooi en goed is. Laat je creativiteit maar eens gaan!  
LET OP: overleg met de leiding van de 7-10 jarigen wat jullie ten gehore gaan brengen 
en wat de 7-10 jarigen gaan doen zodat jullie niet dezelfde dingen doen! 
 
Pastorale zorg 
Bid voor en met je kinderen om Gods zegen. Probeer ook tot een persoonlijk gesprek 
met ze te komen. Ga voor of na het Bijbelverhaal met de groep een gesprek aan, waarbij 
je open vragen stelt en hen laat komen. Laat ze weten dat je altijd bereid bent naar hun 
vragen te luisteren. Geef ze uitdrukkelijk de gelegenheid om vragen te stellen! Ook 
persoonlijk als ze het niet in de grote groep durven. Bedenk dat wie een kind ontvangt in 
Jezus Naam, Hem zelf ontvangt en dat de hemelse Vader niet wil dat deze kleinen 
verloren gaan (Matth. 18). 
 
Ouders 
De ouders van je kinderen stellen het bijzonder op prijs als ze van jullie ook eens horen 
hoe het gaat. Meestal zullen ze niet hun hoofd om de hoek steken als je bezig bent, want 
ze weten dat hun kinderen daar niet van houden. Maar als je er eens naast zit onder een 
grote boom of aan tafel, of als ze hun kind komen brengen of halen, laat hen dan eens 
weten hoe je de omgang met hun kind ervaart. Uiteraard ga je aan hen geen dingen 
zeggen die het kind je in vertrouwen heeft gezegd, maar je kunt ook in algemene 
woorden heel wat door geven. 
 
Diversen 
Er is voor elk kind ca 1,50/2,00 euro beschikbaar om een aardigheidje te kopen wat je 
als leiding meegeeft. Denk aan kampfoto in lijstje, iets passend bij het thema (christelijke 
boekhandels) 
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Hoofdstuk 8: Tiplijst 4-9 jaar 
 
Ten behoeve van het kinderwerk van de gezinskampen 
 
Stuur je groepje ruim voor de aanvang van het kamp een uitnodiging 
 
Vraag of medewerkers plaatmateriaal hebben of er aan kunnen komen dat aansluit bij 
het thema. Pabo-ers of onderwijsmensen kunnen dat vaak wel. 
 
Spreek af wie voor de zaalversiering zorgt. Misschien slingers of ballonnen. 
 
Het is handig als er verschillende kinderbijbels aanwezig zijn. Spreek af wie welke 
meeneemt; dat scheelt veel gesjouw. 
 
Voor medewerkers met weinig of geen ervaring met het vertellen van een Bijbelverhaal: 
Probeer het gewoon eens een keer. Niemand is volmaakt en je wordt niet beoordeeld. 
Iedereen vertelt op zijn eigen manier. Eens moet de eerste keer zijn, zeker als je kiest 
voor kinderwerk! 
Bereid je vertelling biddend voor. 
Lees rustig het Bijbelgedeelte door een laat het even op je inwerken 
Ga met een verklaring, handboek, kanttekeningen o.i.d. alle teksten na. Zoek op wat je 
niet begrijpt. 
Bedenk welke boodschap je over wilt brengen. Probeer die ook van tevoren alvast eens 
onder woorden te brengen op het niveau van de kinderen 
Schrijf het verhaal op in hoofdlijnen, of als je het fijn vindt, helemaal. 
Bedenk een pakkend begin 
Probeer het verhaal voor je te zien. Vertel zo beeldend mogelijk, met veel details. 
Lukt het moeizaam met voorbereiden, vraag gerust iemand anders om hulp. 
Vertellen is fijn! Probeer er van te genieten! Je mag de kinderen de woorden van de 
Heere doorgeven. 
 
Voer af en toe een klein nagesprekje met de kinderen (met de hele groep of individueel) 
over de Bijbelvertelling. Denk na over de vragen die je dan wilt stellen. Durf ook eens 
wat persoonlijke vragen te stellen. Kijk wel of het kind het aan kan en dwing niet. 
 
Verdeel de kinderen over de medewerkers, zodat elke medewerker een paar kinderen 
onder z’n hoede heeft om wat extra aandacht te geven, de hele week door. Het is fijn als 
het een beetje klinkt tussen de betreffende medewerker en het kind. Die extra aandacht 
kan bijvoorbeeld bestaan uit: aan tafel er eens naast gaan zitten, een praatje met de 
ouders, eens mee spelen met het buitenspelen of zo maar eens een praatje tijdens of 
na het werken. Voorkom dat kinderen tussen de wal en het schip raken. 
 
Spreek een vast moment af waarop je met de medewerkers van je eigen groep bidt voor 
de groep. Misschien elke dag, misschien een paar keer per week. Dat versterkt ook de 
onderlinge band en zo hoef je het niet in eigen kracht te doen.  
 
Vergeet niet om af en toe eens te polsen bij de ouders hoe de kinderen het vinden. 
  
Probeer de teksten op toon aan te leren, liefst met de vindplaatsen erbij. Ze begrijpen 
dan beter wat ze leren en kunnen het later nog eens terugvinden. 
 
Als je ergens mee zit, of het loopt niet lekker in je groep, bespreek dat dan zo snel 
mogelijk met de hoofdverantwoordelijke van het kinderwerk. Een week is maar kort, en 
als je te lang wacht, is er weinig meer aan te doen. Natuurlijk bespreek je het eerst met 
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de medewerkers van je eigen groepje. Probeer duidelijk te maken wat je van elkaar 
verwacht. Denk hier ook aan als er misschien nog wat klusjes afgemaakt moeten worden 
buiten de cluburen om. Zorg dat het werk gelijkmatig verdeeld wordt en niet steeds op 
dezelfde medewerkers neer komt. 
 
Leg het materiaal voor elke clubmorgen klaar, zodat dat geen extra tijd kost. Spreek af 
waar de kinderen wel en niet aan mogen komen. 
 
Stimuleer de kinderen om muziekinstrumenten mee te nemen. Zijn er medewerkers met 
instrumenten? 
 
Kies voor het vervolgverhaal iets waar iedereen achter kan staan. Als je twijfelt, vraag 
het dan na. Overleg met anderen. 
 
Ga na of al het materiaal verzorgd is. Er zijn kisten met materiaal. Moeten de kinderen 
zelf nog iets meenemen? Kopieerwerk gebeurt nooit van tevoren, dat moeten de 
medewerkers altijd zelf doen. Op de reünie is er meestal geen materiaal; zorg dan zelf 
dat alles er is wat je nodig hebt, bijvoorbeeld potloden, scharen, lijm. 
 
Vergeet niet van het begin af aan de kosten die je maakt op te schrijven, bonnetjes te 
bewaren en alles te declareren bij de financiële man of vrouw van het kamp. 
 
Spelletjes kun je meestal zelf wel verzinnen. Een paar ideetjes: 
Voor de kleintjes: hoofd-schouders-knie-en-teen, groen is gras, klapspelletjes, 
verstoppertje, na-aapspelletjes, stoelendans, tik-tik-wie-ben-ik. 
Voor de groteren: trefbal, tikspelletjes, stoelendans, woordspelletjes, krantenmep, etc. 
 
Denk vast na over de presentatie van vrijdagavond. Je kunt niet alles presenteren, dus 
maak een keuze. Je hebt maar beperkt de tijd en je mag niet uitlopen! 
Laat het er aantrekkelijk uitzien. Maak het aanschouwelijk en als het kan origineel. 
Probeer alle kinderen een taakje te geven. 
Laat iets doorklinken van de boodschap van deze week. 
Overleg wat de anderen kindergroepen doen, zodat je geen overlap krijgt. 
Denk aan de tijd die je nodig hebt om te oefenen. Probeer dat vrijdagochtend klaar te 
krijgen. 
Kort en krachtig is beter dan uitgebreid en saai. 
Vertel kort de inhoud van wat je wilt gaan doen aan de hoofdverantwoordelijke van het 
kinderwerk. Dat voorkomt eventuele onaangenaamheden. 
 
Vergeet niet ruim van tevoren een kleinigheidje te kopen of te maken, dat je als 
herinnering aan de kinderen mee kunt geven. Dat cadeautje mag ongeveer 1,50 euro 
kosten. Bij christelijke / evangelische boekhandels kun je vaak wel terecht. De kosten 
kun je declareren. 
 
Spreek op tijd af wanneer je een eventuele groepsfoto maakt. Wie neemt fototoestel 
mee; ontwikkel je de foto diezelfde week nog of achteraf? 
 
Als je nog tips hebt die hier niet opstaan, geef ze door aan de hoofdverantwoordelijke 
van het kinderwerk! 
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Hoofdstuk 9   Beschrijving werkjes 7 - 9 jarigen 

 
DAG 1 – ABRAM EN LOT SCHEIDEN VAN ELKAAR – DANKBAARHEIDS 
COLLAGE 
Nodig:  

- Scharen 
- Lijm 
- A3 papier 
- Tijdschriften 
- Stiften/potloden 

Stappenplan:  

1. Abram was heel rijk, dat mag je zien als een zegen van 
God, waar ben jij dankbaar voor? 

2. De kinderen krijgen een vel papier, op dat papier 
plakken ze alles wat ze in de tijdschriften tegenkomen 
waar ze God dankbaar voor zijn. 

3. Ter verduidelijking kunnen ze erbij schrijven of 
tekenen 

4. Aan het eind heb je een groot vel vol met allemaal dingen die we van God gekregen 
hebben waar je dankbaar voor bent, hoe rijk ben je dan! 
 

Spel: tikkertje  
Tikkertje 2 

1 tikker begint, de eerste die hij of zei tikt houd de hand van de eerste tikker vast. Net zo lang 
tot er een slinger van 4 tikkers ontstaat. Dan breekt de slinger door de midden en heb je 2 
slingertjes van 2 tikkers.  
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DAG 2 – WEDUWE IN DE TIJD VAN ELISA – POTTEN MAKEN 
Nodig:  

- Home deco modelling clay 
- Klein beetje water 

Stappenplan: 

De kinderen maken potten voor de weduwe.  
 

1. Geef de kinderen een stuk klei, dit moeten ze even 
goed zacht kneden 

2. Maak verschillende slierten van de klei 
3. Begin door een sliert op te rollen als een 

slakkenhuis, dat wordt de bodem. 
4. Vervolgens leg je de slierten klei in een rondje er 

om heen en werk je steeds hoger totdat je een pot 
heb. 

Let op! Leg de slierten niet op elkaar, dan hechten ze niet aan elkaar vast en valt de pot uit 
elkaar.  

Maak een soort ‘lijmmengsel’ van klei en water. Elke keer als je een sliert op de ander wil 
leggen maak je wat gleufjes in de sliert, doe er wat van het mengsel op. Dan leg je de sliert er 
op en duw je hem zachtjes aan. Zo zorg je ervoor dat de pot niet uit elkaar valt.  

 Zijn ze klaar, laat de potten drogen in de zon 
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DAG 3 – DE BARMHARTIGE SAMARITAAN – HOE HEB JE ELKAAR LIEF? 
Nodig:  

1. Stevig papier 
2. Lijm 
3. Producten uit de natuur (zoeken de kinderen zelf) 
4. Schaar  

Stappenplan: 

1. Groot hart van stevig papier knippen 
2. Rand versieren met steentjes/schelpjes/ bloemetjes die de kinderen in de 

natuur vinden.  
3. In het hart schrijven de kinderen waaraan je kan zien dat je de ander liefhebt 

door bijvoorbeeld een klusje te doen, je broertje of zusje het beste plekje te 
gunnen. 

4. Bekijk alle harten, wat hebben ze erop gezet? 

 

 

Spel: estafette  
Estafette spellen: 

Variaties: 

- Mensen dragen, twee kinderen dragen 1 ander kind naar de pion en weer terug, 
iedereen moet een keer gedragen worden. 

- Kruiwagen naar de pion en terug 
- Hinkelend 
- Bal doorgeven aan elkaar. Je maakt een rij en geeft de bal door, de achterste gaat naar 

voren en zo blijft de rij bewegen.  
- Achteruit lopen 
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DAG 4 – ZACHEÜS – HET WERK VAN JEZUS 
Nodig:  

1. Wit a4 papier 
2. Stiften 
3. Potloden 
4. Modder / zand etc 

Stappenplan:  

1. Geef de kinderen de opdracht om het papier zo vies mogelijk te maken 
2. Ze mogen het in het zand smeren, onder krassen met potloden, verkreukelen, 

scheuren (het moet wel 1 papier blijven) 
3. Als ze hiermee klaar leggen ze het blad voor zich, vraag nu aan de kinderen of ze 

het blad weer schoon kunnen maken. (natuurlijk lukt dat niet maar geef ze even 
de tijd ����) 

4. De kinderen zullen er achter komen dat het ze niet gaat lukken, het blad wordt 
misschien zelf alleen nog maar smeriger.  

5. Pak de bladen van de kinderen en geef ze een nieuw, wit blad. En vertel daarbij dat 
dat blad ons hart is. God heeft ons een wit blad gegeven maar met elke zonde die 
we doen wordt het blad viezer en smeriger. Maar weet je wat God nou doet als je 
dat vieze blad aan hem geeft? Net als hij bij Zacheüs deed, hij vergeeft je zonden. 
Ook al was je zo’n grote bedrieger als Zacheüs. En de Heere Jezus geeft jou een 
nieuw wit blad terug. Betekend dat dat het blad nooit meer vies wordt? Nee, we 
blijven zondigen. Maar je mag met elke zonde weer terug gaan naar God en Hij zal 
je keer op keer vergeven! Wat een goede God hebben we toch! 

Spel: overlopertje 
Overlopertje: 

- Kinderen moeten een ledemaat vasthouden 
- Schipper mag ik overvaren 
- Lekkere kant en een vieze kant, de tikker noemt bepaald eten. 
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DAG 5 – DE ROEPING VAN LEVI – LIED AANLEREN EN UITVOEREN 
Nodig: 

- Bijlage lied 190: Wandel je in duisternis 

Leer de kinderen de het lied aan wat je later op kan voeren met instrumenten.  

Hoe kan je het aanpakken? 

1. Zing het lied een keer voor 
2. Vervolgens mogen de kinderen alleen het refrein mee zingen. (zing het 2x) 
3. Vervolgens zingen de kinderen de eerste zin mee 
4. Laat de kinderen helemaal meezingen 

 

Uitdaging: 

- Stel voor om een dirigent aan te stellen 
Functie van een dirigent is om het koor te leiden, maat te 
houden 
 
1. Zing het lied en klap met de kinderen de maat mee 
2. Kijk of het de kinderen lukt om mee te zwaaien als 

een dirigent. Het lied is in een 4kwarts maat. Je kan 
het de kinderen eventueel aanleren door het schema 
hiernaast te volgen. Teken met je hand deze lijnen in 
de lucht en je kan het lied dirigeren 

 

 

 

 

Spel:  
Je maakt met de kinderen een parcour/ hindernis baan. Je kan van alles gebruiken, stoelen, 
boomstammen, takken… 

- Vervolgens krijgt iedereen een maatje. Die moet de ander door de hindernis baan 
begeleiden terwijl die een blinddoek om heeft. Zo ervaar je hoe het is om te volgen 
terwijl je zelf niks ziet 

- Wie komt er het snelst de hindernis door? 

 

 

 

Te moeilijk? 

Laat de kinderen met oplossingen 
komen om het lied goed te 
leiden! 
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DAG 6 – DE GEBOORTE VAN DE HEERE JEZUS – SCHATKIST MET 
GELOOFSSCHATTEN 
Nodig:  

- Schatkist (kan een gewone kartonnen doos zijn) meer een verzameldoos misschien 
(kijk wat er aanwezig is) 

- Verschillende begrippen 
a. Bijv. naastenliefde,  God de Vader, Genade, …. 

- Stiften 
-  Scharen 
- Lijm 
- Werkjes van afgelopen week 
- Inspiratie van de kinderen 

Stappenplan:  

Het idee is om met de kinderen een schatkist te vullen vol met schatten uit het geloof. 

1. Je gaat met de kinderen nadenken over de komst van de Heere Jezus. Wat heeft die 
komst meegebracht. Of wat kunnen we van Hem leren. Bijvoorbeeld vergeving! Of 
God wil onze Vader zijn. Vriendelijk zijn voor de naaste. Je kan het ook koppelen aan 
wat de kinderen deze week geleerd hebben. 

2. Al die schatten die ze over de hele week geleerd, gehoord en ervaren hebben verzamel 
je in de doos. In de vorm van tekeningen/ werkjes of iets moois dat ze vinden in de 
natuur.  

3. Zit de doos vol, dan kunnen de kinderen de doos nog versieren eventueel.  

Aan het eind van het kamp op de kamp avond kunnen de kinderen dit presenteren aan de rest. 
Ze vertellen wat het voorwerp/ de tekening / het werkje betekend en waarom het in de 
schatkist zit. 

(Natuurlijk uit te breiden door de kinderen een tekst aan te leren en een lied te zingen) 

 

Spel: ‘oud’ nederlandse spellen 
- Bokspingen 
- Anna maria koekoek 
- Verstoppertje 
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BIJLAGE  
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Hoofdstuk 10    Materialenlijst 7 -9 jarigen 
 
 
 
Belangrijk!  
De dikgedrukte materialen worden voor jou ingekocht. Daar hoef jij je niet druk 
over te maken. Deze materialen worden afgeleverd bij één van de leidinggevenden.  
De dungedrukte materialen moeten door jou gekopieerd worden en meegenomen 
worden.  
 
 
MATERIALEN LIJST: 

- Scharen 
- Lijm (geen prit) 
- A3 papier voor elk kind 1: verschillende kleuren (moet stevig hart worden) 
- Tijdschriften (oud) 
- Stiften of potloden 
- Stevig papier/karton  
- Normaal wit a4 papier (voor elk kind 2 vellen: moet je kunnen verkreukelen, 

scheuren) 
- Home deco modelling clay of klei van de action of iets dergelijks 
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