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1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen uit het 

evangelie volgens Matteüs. Elk van de vier verhalen vertelt iets over de 

macht van Jezus.

Op deze zondag staat Matteüs 14:22-33 centraal: opnieuw een verhaal dat laat zien 

dat Jezus de macht heeft over het water, maar nu met een andere reactie van de 

leerlingen dan in het verhaal van vorige week.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus die Petrus uit het water redt.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de leerlingen die voor Jezus 

knielen en zeggen dat Hij echt de Zoon van God is.

2.  CONTEXT VAN DE 

BIJBELTEKST

Matteüs vertelt twee verhalen over 

Jezus en zijn leerlingen op het Meer 

van Galilea (lees ook Matteüs 8:23-27, 

Bijbel Basics 157). In beide verhalen 

spelen dezelfde thema’s een rol: het 

geloof (of ongeloof) van de leerlingen, 

Jezus’ macht over het water (en 

daarmee over allerlei kwade machten), 

en de vraag wat die macht zegt over 

wie Jezus is. 

Het verhaal van vandaag volgt 

op het verhaal waarin Jezus 

aan duizenden mensen te 

eten geeft. Daarvóór lezen 

we over de dood van Johannes de 

Doper. Jezus heeft veel verdriet van 

de dood van Johannes. Hij zou het 

liefst even alleen zijn, maar dat laten 

de mensen niet toe. Nadat Jezus veel 

mensen beter heeft gemaakt en hun 

te eten gegeven heeft, trekt Hij zich 

alsnog terug op een berg om in stilte te 

bidden. 

3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Aan het begin van het verhaal van vandaag zijn de leerlingen alleen in de 

boot. Jezus heeft beloofd om later weer bij hen te komen. Dat doet Hij 

vervolgens op een manier die zij niet hadden verwacht: Hij loopt over het water naar 

de boot. De leerlingen schrikken vreselijk: ze zijn al uren bezig de boot in zwaar 

weer overeind te houden, en nu lijkt er behalve wind en golven ook nog een kwade 

geest op hen af te komen. Meteen stelt Jezus hen gerust: ‘Rustig maar, ik ben het, 

jullie hoeven niet bang te zijn’ (vers 27). Het zijn woorden waarmee je ook een 

kind zou kunnen sussen dat wakker schrikt uit een nachtmerrie, maar uit de mond 

van Jezus hebben ze extra betekenis: ‘Ik ben het,’ zegt Hij, en laat de leerlingen 

daarmee niet alleen weten dat ze geen spook hebben gezien, maar ook dat er nu 

iemand bij hen is die de macht heeft om hen daadwerkelijk te redden. 

Petrus speelt een bijzondere rol in dit verhaal. Hij loopt – deels uit eigen beweging, 

deels op uitnodiging van Jezus – over het water naar Jezus toe. Dat gaat goed, 

totdat hij merkt hoe sterk de wind is. Hij begint te zinken en schreeuwt om hulp. 

Meteen trekt Jezus hem overeind. 

Het voorbeeld van Petrus laat zien wat voor bijzondere dingen geloof teweeg kan 

brengen, maar tegelijkertijd ook wat er gebeurt als je dat geloof (even) kwijtraakt, 

omdat de omstandigheden te moeilijk lijken. In dat geval is Jezus er meteen bij 

om ons te helpen, als we daarom vragen. Je kunt het verhaal lezen als beeld van 

de kerkelijke gemeente na Jezus’ dood en opstanding: Jezus is dan niet meer 

aanwezig zoals Hij dat tijdens zijn leven op aarde was, maar Hij blijft in de buurt en 

blijft de gelovigen helpen om moeilijkheden te overwinnen.

Het andere verhaal over Jezus en de leerlingen op het meer eindigde met een 

vraag van de leerlingen: ‘Zelfs de wind en het water doen wat Hij zegt. Wat is dit 

voor iemand?’ Het verhaal van vandaag eindigt met een uitroepteken. Later in 

het evangelie zullen de leerlingen nog weleens twijfelen en bang zijn, maar op dit 

moment weten ze het zeker: ‘U bent echt de Zoon van God!’ 
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Matteüs 14:30-31.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Matteüs 14:32.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 

In de kerkdienst

-  een bak met water

-  een aantal voorwerpen, 

bijvoorbeeld een badeendje, een 

wasknijper, een lepel, een kurk, 

een balletje

4-8 jaar 

Om te beginnen

-  de illustratie bij het bijbelverhaal

-  plakband

-  een emmer

-  een lepel 

-  een aardappel of een 

pingpongballetje

Om te doen: Jezus redt Petrus

Per kind:

-  de beide werkbladen

-  een ijslollystokje 

En verder:

-  kleurpotloden

-  scharen of priklappen en 

prikpennen

-  lijm

Om te doen: Petrus en het water

-  een tafel

-  een rauw ei

-  een groot glas met warm water

-  een groot glas met warm water 

en veel zout erin

-  een grote lepel

8-12 jaar 
Bijbeltekst

- een bijbel 

Om te doen: Zet je voet maar op 

het water

Per kind:

-  fijne chamotteklei

- eventueel een pedaalemmerzakje

- eventueel een ophanghaakje

En verder:

- kleimesjes

- deegrollers

- eventueel verf en verfkwasten

- eventueel oude kranten

Om te doen: Wie-wat-waar-

wanneer-puzzel

Per kind:

- het werkblad

- een pen

Om te doen: Dat kan toch niet… 

Of wel?

-  een fles met een brede hals 

(bijvoorbeeld Flevosap)

-  een zo groot mogelijk 

hardgekookt ei

- een papiertje

- een aansteker

Vooraf aan de kinderdienst:

-  kook het ei in acht minuten hard
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6.  MOMENT MET DE  

KINDEREN IN DE DIENST

Drijven of zinken? 

Jezus loopt op het water, maar Petrus zinkt 

weg in de golven.

Wat heb je nodig?
-  een bak met water

-  een aantal voorwerpen, bijvoorbeeld een 

badeendje, een wasknijper, een lepel, een 

kurk, een balletje

Aan de slag:
-  Laat de kinderen de voorwerpen één voor 

één zien.

-  Denken ze dat het voorwerp dat ze zien, 

blijft drijven of gaat zinken als je het op het 

water legt? 

-  Leg alle voorwerpen één voor één op het 

water en kijk wat er gebeurt.

-  Voorwerpen blijven drijven of zinken. 

Kun je ook én blijven drijven én zinken? 

De kinderen horen hierover in een 

bijbelverhaal.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Waar let je op?

Vandaag horen de kinderen een bijbelverhaal over 

Petrus. Hij durft zomaar uit een varende boot te 

stappen! Hij gaat naar Jezus toe, maar als hij op de 

harde wind gaat letten, wordt hij bang. Waar letten de 

kinderen op tijdens dit spel? 

Wat heb je nodig?
-  de illustratie bij het bijbelverhaal

-  plakband

-  een emmer

-  een lepel 

-  een aardappel of een pingpongballetje

Aan de slag:
-  Hang de illustratie aan de muur.

-  Zet de emmer onder de illustratie.

-  De kinderen staan aan de andere kant van de ruimte.

-  Ze krijgen een lepel met een voorwerp erop.

-  Ze lopen zo snel mogelijk naar de emmer om het 

voorwerp daarin te doen.

-  Onder het lopen mogen ze alleen maar naar de 

illustratie kijken. Ze mogen verder nergens op letten, 

ook niet op de lepel. 

-  Lukt het de kinderen het voorwerp in de emmer te 

krijgen zonder dat het onderweg valt? 

8-12 jaar 

Golvende wave

De leerlingen zijn het meer op gevaren. Ze hebben 

tegenwind. De golven slaan hard tegen de boot. De 

kinderen maken golven met verschillende waves. 

Aan de slag:
-  De kinderen zitten in een kring. 

-  Start met het maken van één beweging, je gaat 

bijvoorbeeld staan en weer zitten. 

-  Het kind naast je doet hetzelfde, en zo verder de 

kring rond. 

-  Probeer met elkaar de bewegingen steeds sneller op 

elkaar te laten volgen. Er ontstaat een wave, een golf. 

-  Wissel het staan en zitten af met handgebaren, 

bukken, door de knieën, wuiven, op je tenen gaan 

staan, enzovoort. Je kunt ook een combinatie van 

bewegingen maken. 
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,

Met U erbij durven we veel.

Maar soms worden we toch bang.

Of onzeker.

Dan letten we alleen op de dingen die gebeuren.

We vergeten dat U er bent om ons te helpen.

U steekt uw hand naar ons uit. 

Wilt U ons helpen als ons geloof klein is?

Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Matteüs 14:22-33

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal 

met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen 

om goed te kijken en te vertellen wat ze zien. Je kunt 

eventueel de weetjes uit het bovenbouwmateriaal 

gebruiken om wat meer uit te leggen.

Jezus loopt over het water

Jezus vaart met zijn vrienden in de boot naar een 

rustige plek. Hij wil een poosje alleen zijn. Hij wil graag 

praten met God. Maar een paar mensen zien waar de 

boot naartoe vaart. 

‘Kom mee,’ zeggen ze tegen elkaar. ‘Wij gaan achter 

Hem aan. Die boot vaart gewoon langs het land. Dus 

als we meelopen, zien we waar Jezus naartoe gaat.’ 

Als Jezus aan land komt, staan er al een heleboel 

mensen op Hem te wachten, en er komen steeds 

meer mannen, vrouwen en kinderen bij. Jezus is de 

hele dag bezig om met iedereen te praten, en om 

iedereen te helpen. 

Maar nu is de dag voorbij. De zon gaat onder. 

‘Gaat U mee?’ zegt Petrus. ‘Stapt U maar in de boot. 

Dan kunt U lekker uitrusten.’

‘Nee,’ zegt Jezus. ‘Gaan jullie maar vast. Er zijn nog 

zoveel mensen hier. Ik ga ze eerst wegsturen. En dan 

wil Ik nog een poosje bidden. Ik zie jullie later.’ 

‘Goed,’ zegt Petrus, en hij duwt de boot af en springt 

aan boord. ‘Kom op, jongens,’ zegt hij. ‘We gaan.’ 

De boot vaart het meer op. Het gaat niet snel. Er staat 

een harde wind, en die blaast precies de verkeerde 

kant op. Petrus en zijn vrienden moeten hard roeien 

om vooruit te komen, tegen de hoge golven in. 

De boot gaat omhoog en naar beneden, omhoog en 

naar beneden, en ze komen haast niet vooruit. Als 

de nacht al bijna voorbij is, zijn ze nog stééds aan het 

roeien. Wat een verschrikkelijke storm is dit. 

‘Hoe ver zijn we?’ roept Andreas. 

‘Volgens mij nog maar halverwege!’ schreeuwt Petrus, 

boven het gebulder van de wind uit. 

‘Hola!’ roept Johannes ineens. Hij laat zijn roeispaan 

bijna in het water vallen. ‘Kijk daar eens! Wat is dat?’

Petrus kijkt opzij. Wat gebeurt daar nou? 
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Wat komt daar aan over het donkere 

water? Wat loopt daar? Is dat – is dat 

een…

‘Een geest!’ schreeuwt Andreas. 

‘Een spook!’ roept Thomas. 

‘Help!’ jammert Levi. 

En Petrus kan helemaal niks zeggen, zo 

bang is hij. 

Maar dan hoort hij, boven het geluid van 

de wind uit, de stem van Jezus. ‘Rustig 

maar. Ik ben het. Jullie hoeven niet bang 

te zijn.’ 

Petrus is ineens helemaal blij. Hij springt 

overeind. ‘Heer!’ roept hij, en hij zwaait 

met twee armen tegelijk. ‘Bent U het 

echt? Mag ik over het water naar U toe 

komen?’

‘Kom maar,’ roept Jezus terug. Hij 

glimlacht. 

Petrus stapt zonder nadenken de boot 

uit en klautert over de golven heen, naar 

Jezus toe. Hij voelt hoe de wind in zijn 

gezicht blaast, hoe zijn kleren tegen zijn 

benen klapperen. Hij wordt onzeker: kan 

dit wel? En dan zakt hij ineens zomaar 

door de golven heen het water in. 

‘Help!’ roept hij, vlak vóór hij kopje onder 

gaat, en hij begint te watertrappelen, zo 

hard hij kan. Heel even komt hij weer 

boven. ‘Heer!’ schreeuwt hij. ‘Red mij!’ 

Vlak voordat hij weer naar beneden 

zinkt, voelt hij een sterke hand die hem 

omhoogtrekt. 

‘Hé, Petrus,’ zegt Jezus. ‘Waarom twijfel 

je? Je weet toch dat je op Mij kunt 

vertrouwen?’ 

Petrus kan niks zeggen. Zijn tanden 

klapperen. Hij heeft het heel erg koud en 

hij is vreselijk geschrokken. 

Gelukkig. Daar is de boot. Andreas staat 

al klaar om Petrus weer aan boord te 

trekken. Jezus klimt zelf over de rand 

van de boot. 

Op hetzelfde moment stopt het met 

waaien. De golven verdwijnen. Het water 

wordt weer glad. Petrus en zijn vrienden 

laten zich in de boot op hun knieën 

vallen. 

‘Heer,’ zegt Petrus. ‘Ik weet het zeker: U 

bent de Zoon van God.’ 

8-12 jaar 

Matteüs 14:22-33

Jezus loopt over het water

Jezus zei tegen de leerlingen dat ze 

naar de boot moesten gaan. Ze moesten 

alvast naar de overkant varen. Jezus zou 

later komen, hij wilde eerst de mensen 

naar huis sturen. Toen iedereen weg 

was, ging hij een berg op om te bidden. 

Hij was daar alleen.

Het werd nacht. De leerlingen waren al 

een heel stuk het meer op gevaren. Ze 

hadden tegenwind. De golven sloegen 

hard tegen de boot.

Aan het einde van de nacht liep Jezus 

over het water naar de boot. Toen 

de leerlingen hem over het water 

zagen lopen, schrokken ze vreselijk. 

Ze schreeuwden het uit van angst en 

riepen: ‘Een geest!’

Maar Jezus zei: ‘Rustig maar, ik ben het. 

Jullie hoeven niet bang te zijn.’

Toen zei Petrus: ‘Heer, als u het echt 

bent, zeg dan dat ik over het water naar 

u toe moet komen.’ Jezus zei tegen hem: 

‘Kom naar mij toe.’

Petrus stapte uit de boot. Hij liep over 

het water naar Jezus toe. Maar toen 

hij merkte hoe hard het waaide, werd 

hij bang. Hij zakte weg in het water en 

schreeuwde: ‘Heer, red mij!’ Meteen stak 

Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast. 

Hij zei: ‘Waarom twijfel je? Is je geloof 

dan zo klein?’

Toen ze in de boot stapten, stopte het 

met waaien. De leerlingen in de boot 

knielden voor Jezus. Ze zeiden: ‘U bent 

echt de Zoon van God!’
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10. OM TE WETEN

Tegenwind

Het verhaal van vandaag en ook het verhaal over de 

storm op het meer, spelen zich af op het Meer van 

Galilea. Dat is een groot meer in het noorden van Israël. 

Soms kon er plotseling een hevige wind ontstaan, 

doordat de lucht boven het water veel kouder was dan 

in de bergen eromheen. Het kon erg gevaarlijk zijn als je 

dan in een boot midden op het water zat. 

Een geest?

De leerlingen in de boot denken dat ze een geest zien, 

of misschien wel een spook. Veel mensen waren toen 

bang voor grote watermassa’s zoals de zee of een groot 

meer. Ze geloofden dat er monsters of kwade geesten 

in het water leefden. In dit verhaal en ook in het verhaal 

over de storm op het meer laat Jezus zien dat Hij 

machtiger is dan alles waar de mensen bang voor zijn.

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: 

‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen kun 

je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de denkvragen kun je met elkaar 

blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar 

-  De leerlingen zitten in de boot. Ze schrikken ontzettend. Waar schrikken ze zo van? 

-  Wat wil Petrus gaan doen als hij Jezus ziet?

-  Hoe komt het dat Petrus in het water begint weg te zakken? 

-  Wat doet Jezus als dat gebeurt? 

-  Heeft Jezus jou weleens geholpen toen er iets gebeurde waar je heel erg bang 

van werd? Hoe merkte je dat?

8-12 jaar 

-  Wat zullen de leerlingen tegen Petrus gezegd hebben toen hij uit de boot wilde 

stappen?

-  Wat zou jij hebben gedaan als jij één van de leerlingen in de boot was? 

 1) Je zou veilig in de boot zijn blijven zitten.

 2) Je zou je teen over de rand hebben gestoken.

 3) Je zou uit de boot zijn gestapt en naar Jezus toe zijn gelopen. 

 4) Of misschien iets anders?

-  Wat zien de leerlingen vanuit de boot gebeuren als Petrus uit de boot stapt?

-  Hoe komt het dat de leerlingen eerst roepen: ‘Help, een geest!’ en niet veel later:  

‘U bent echt de Zoon van God’? 

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Zet je voet maar op het water (Elly & Rikkert)  

en God heeft een plan met je leven (Oké4kids).
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13. OM TE DOEN

4-8 jaar 

Jezus redt Petrus

Petrus loopt over het water naar Jezus toe, maar hij 

begint weg te zakken. Jezus steekt zijn hand uit en grijpt 

Petrus vast. De kinderen kunnen Petrus laten wegzakken, 

maar hij kan ook weer uit het water worden getild. 

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   de beide werkbladen

-   een ijslollystokje 

En verder:

-   kleurpotloden

-   scharen of priklappen en prikpennen

-   lijm

Aan de slag:
-  Kopieer beide werkbladen op stevig papier.

-  De kinderen kleuren de plaat en Petrus. 

-  Ze knippen of prikken Petrus uit.

-  Ze plakken het stokje achter Petrus. 

-  Ze maken met een schaar een snee op de kniplijn van 

de plaat.

-  De kinderen steken Petrus van achteren door de kniplijn. 

Hij kan zinken en weer uit het water worden gered. 

Tips
- Knip de kniplijnen 

alvast in. 
- Knip voor alle 

kinderen Petrus 
alvast voor. 

4-8 jaar 

De-redding -is-nabij-spel

Als Petrus op de wind gaat letten, zakt hij weg in de golven. 

Maar hij wordt gered. De kinderen spelen een spel waarbij ze 

kunnen worden gered als ze zijn gezonken. 

Aan de slag:
-  Eén kind is de tikker, een ander kind de redder.

-  Spreek bij een grotere groep kinderen af dat de tikker niet weet wie 

de redder is. 

-  Wordt een kind getikt, dan zinkt dit kind. Het gaat op de grond zitten.

-  Zodra de redder het kind aantikt, komt het kind overeind en mag het weer meedoen. 

-  Lukt het de tikker alle kinderen te tikken? Of bij een grotere groep: kan de tikker 

erachter komen wie de redder is?

Tip
Is de ruimte niet geschikt voor een tikspel? Laat de kinderen ‘lopen over water’ door te hinkelen naar de overkant, zonder dat de opgetrokken voet de grond raakt. Als dat gebeurt, is het kind gezonken en af. Is er een kind dat nog hinkelt? Die mag het ‘gezonken kind’ een tikje geven. Het kind is gered en doet weer mee. 
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4-8 jaar 

Petrus en het water

Petrus loopt over het water naar Jezus toe. 

Maar als hij merkt hoe hard het waait, wordt 

hij bang en begint te twijfelen. Hij zakt weg in 

het water. Dit wordt geïllustreerd met een proefje.

Wat heb je nodig?
-   een tafel

-   een rauw ei

-   een groot glas met warm water

-   een groot glas met warm water en veel zout erin

-   een grote lepel 

Aan de slag:
-  Zet de glazen naast elkaar op tafel. 

-  Vraag aan de kinderen wat Petrus deed toen hij 

Jezus op het water zag lopen (hij stapt uit de boot 

en gaat op het water staan). 

-  Leg het ei in het glas met veel zout. Het ei blijft 

drijven.

-  Wat gebeurt er als Petrus op de wind en het water 

gaat letten? 

-  Leg het ei in het andere glas (zonder zout). 

-  Het ei zinkt.

Uitleg: 
Een ei is zwaarder dan water, daarom zinkt het. 

Door zout aan water toe te voegen wordt het water 

zwaarder en blijft het ei drijven. 

8-12 jaar 

Zet je voet maar op het water

Petrus zet zijn voet op het water, stapt uit de boot en 

loopt naar Jezus toe. De kinderen maken hun eigen 

voetafdruk.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   fijne chamotteklei

-   eventueel een pedaalemmerzakje

-   eventueel een ophanghaakje

En verder:

-   kleimesjes

-   deegrollers

-   eventueel verf en verfkwasten

-   eventueel oude kranten

Aan de slag:
-  De kinderen rollen de klei uit met een deegroller.

-  Ze maken hiervan een tegel, iets groter dan hun 

eigen voet.

-  Ze leggen eventueel een pedaalemmerzakje op de 

kleitegel om hun voet schoon te houden.

-  Ze maken op de kleitegel een afdruk van hun blote 

voet. 

-  De kinderen versieren de randen 

van de tegel met het kleimesje, 

bijvoorbeeld door golven om 

de voet heen te tekenen. Tip
Als de klei gedroogd is, kunnen de kinderen thuis de kleitegel verven en eventueel met een 
haakje ophangen. 



9
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Matteüs 14:22-33 | Jezus loopt over het water

Jezus loopt over het water

8-12 jaar 

Wie-wat-waar-wanneerpuzzel 

De leerlingen in de boot knielen voor 

Jezus. Ze zeggen: ‘U bent echt de Zoon 

van God!’ Meer mensen in de Bijbel 

zeggen dat Jezus de Zoon van God is. Met deze puzzel 

ontdekken de kinderen nóg een persoon in de Bijbel 

die dit belijdt. 

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   een pen

Aan de slag:
-  De kinderen lossen de verschillende puzzels op en 

komen er zo achter wie zei dat Jezus de Zoon van God 

is, waar hij het zei, wanneer, en met welke woorden. 

-  De oplossing luidt: 

Wie: een Romeinse officier 
Wanneer: als Jezus aan het kruis hangt 
Waar: Golgota 

Wat: ‘Geen twijfel mogelijk! Hij was de Zoon van God!’
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Jezus loopt over het water

8-12 jaar 

Dat kan niet… of toch wel?

Je kunt niet over water lopen. Of toch wel? Petrus ziet 

het Jezus doen en gelooft dat hij het ook kan. Met dit 

proefje zien kinderen dat er dingen zijn die niet lijken te 

kunnen, maar die toch voor elkaar te krijgen zijn. 

Wat heb je nodig?
-   een fles met een brede hals (bijvoorbeeld Flevosap)

-   een zo groot mogelijk hardgekookt ei

-   een papiertje

-   een aansteker

Vooraf aan de kinderdienst:
-  kook het ei in acht minuten hard

Aan de slag:
-  Pel het ei.

-  Zet het ei op de opening van de fles. Het zal 

blijven liggen.

-  Haal het ei weer weg.

-  Steek het papiertje aan met de aansteker.

-  Laat het papiertje in de fles zakken.

-  Zet het ei op de opening van de fles. 

-  Wat lijkt niet te kunnen, maar gebeurt toch?

Uitleg:
Door de warmte en daarna het afkoelen als het 

papiertje is uitgebrand, ontstaat er verschil in 

luchtdruk. De lucht buiten de fles drukt harder tegen 

het ei dan de lucht in de fles. De luchtdruk aan de 

buitenkant van de fles zorgt ervoor dat het ei in de fles 

wordt geduwd. 

LET OP! Dit proefje moet worden gedaan door een 

volwassene!

Pel het ei.

1
Zet het ei op de opening van de fles.

Het zal blijven liggen.

2
Haal het ei weer weg.

Steek het papiertje aan met de aansteker.
Laat het papiertje in de fles zakken.

3
Zet het ei op de opening van de fles.

Wat lijkt niet te kunnen, maar gebeurt toch?!

4

Wat heb je nodig?
* een fles met een brede hals (bijvoorbeeld Flevosap)
* een zo groot mogelijk hardgekookt ei (8 minuten)

* een papiertje * een aansteker

!
Let op!

Dit proefje moet worden
gedaan door een volwassene!

Tip
In de Samen
leesbijbel op 

bladzijde 1564 vind 
je nog meer 

ideeën. 
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Jezus loopt over het water

14. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. 

Dat is een wens die vaak aan het einde van 

de kerkdienst wordt uitgesproken. En die 

zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar: 

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/Mathias Weber

Werkbladen 4-8 jaar: Mathias Weber

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’ 

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring 

staan en houd elkaars 
handen vast.

- Laat drie kinderen elk 
een zin uitspreken, of 
spreek alles samen 

uit.
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Pel het ei.

1
Zet het ei op de opening van de fles.

Het zal blijven liggen.

2
Haal het ei weer weg.

Steek het papiertje aan met de aansteker.
Laat het papiertje in de fles zakken.

3
Zet het ei op de opening van de fles.

Wat lijkt niet te kunnen, maar gebeurt toch?!

4

Wat heb je nodig?
* een fles met een brede hals (bijvoorbeeld Flevosap)
* een zo groot mogelijk hardgekookt ei (8 minuten)

* een papiertje * een aansteker

!
Let op!

Dit proefje moet worden
gedaan door een volwassene!

DAT KAN NIET 

 OF TOCH WEL?

Je kunt niet over water lopen. 

Of toch wel? Petrus ziet het 

Jezus doen en gelooft dat 

hij het ook kan. In dit proefje 

ontdek je dat er dingen zijn die 

niet lijken te kunnen, maar toch 

voor elkaar te krijgen zijn. 

Uitleg:
Door de warmte en daarna het 

afkoelen als het papiertje is 

uitgebrand, ontstaat er verschil 

in luchtdruk. De lucht buiten 

de fles drukt harder tegen het 

ei dan de lucht in de fles. De 

luchtdruk aan de buitenkant 

van de fles zorgt ervoor dat het 

ei in de fles wordt geduwd. 

TEGENWIND

Het verhaal van vandaag en ook het 

verhaal over de storm op het meer, 

spelen zich af op het Meer van Galilea. 

Dat is een groot meer in het noorden 

van Israël. Soms kon er plotseling een 

hevige wind ontstaan, doordat de lucht 

boven het water veel kouder was dan 

in de bergen eromheen. Het kon erg 

gevaarlijk zijn als je dan in een boot 

midden op het water zat. 

EEN GEEST?

De leerlingen in de boot denken dat ze een geest zien, of misschien wel een 

spook. Veel mensen waren toen bang voor grote watermassa’s zoals de zee 

of een groot meer. Ze geloofden dat er monsters of kwade geesten in het 

water leefden. In dit verhaal en ook in het verhaal over de storm op het meer 

laat Jezus zien dat Hij machtiger is dan alles waar de mensen bang voor zijn.

De leerlingen in de boot 
knielden voor Jezus. Ze 
zeiden: ‘U bent echt de 

Zoon van God!’

Matteüs 14:32
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De leerlingen in de boot knielen 

voor Jezus. Ze zeggen: ‘U bent 

echt de Zoon van God!’. In de Bijbel 

wordt dit vaker over Jezus gezegd. In deze 

puzzel ontdek je één van de personen die 

zegt dat Jezus de Zoon van God is. 

Wil je weten wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is?

Los de puzzel op door A=1, B=2, enzovoort.

5-5-14   18-15-13-5-9-14-19-5
15-6-6-9-3-9-5-18

Waar zegt de man dat Jezus de Zoon van God is? 

1=a, 2=o, 3=l, 4=g, 5=t

Op 4-2-3-4-2-5-1

De woorden zijn gehusseld. Kun jij ze in de goede volgorde 

zetten? Dan lees je wanneer deze man zegt dat Jezus de 

Zoon van God is. 

lsa
Jszeu
ana

Wat zegt de man? Volg de pijlen in de golven in de juiste 

volgorde en je leest de zin. 

OPLOSSING: OPLOSSING:

OPLOSSING: OPLOSSING:

Geen

tw
ijf

e
l

mogelijk
!

‘Hij

was

de
Zoon

van

God!’
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