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Dit boek is verdeeld in 34 hoofdstukken. elk hoofdstuk 
begint met een stripverhaal over een deel van Jezus’ 
leven. Daarachter vind je uitleg over dit gedeelte. en er 
volgen opdrachten die je kunt maken. elk hoofdstuk is 
opgebouwd uit vaste onderdelen.

Het stripverhaal
Een gedeelte over het leven van Jezus in woord en beeld.

Lees zelf
Waar kun je dit gedeelte uit het leven van Jezus in de 
Bijbel vinden? Boven het stripverhaal staat het bijbel- 
gedeelte vermeld. 

Wie is Jezus?
Jezus is zo belangrijk, dat Hij in de Bijbel wel meer dan 200 
namen kreeg. In dit boek maak je bij elk hoofdstuk kennis 
met één van zijn namen.

Kerntekst
Dit is een belangrijke bijbeltekst om nooit te vergeten. Je 
kunt hem uit je hoofd leren.

Hoe gebruik je 

dit boek?
Werkblad

Weet jij ‘t?
Vragen om nog eens te  
bekijken wat je in dit 
hoofdstuk hebt ontdekt.

Doen!
Elk hoofdstuk heeft een 
opdracht. Daarmee kun je 
in praktijk brengen wat je 
hebt geleerd.

elke dag
Een bijbelrooster waarmee 
je een week lang elke dag 
een bijbelgedeelte kunt 
lezen die gaat over dit 
hoofdstuk.
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Oude schatten
Honderden jaren voordat Jezus kwam, werd er al veel over Hem opgeschreven in de oudste 
bijbelboeken. Je maakt een ontdekkingstocht door de hele Bijbel!

extra info
Allerlei wetenswaardigheden en achtergrondinformatie helpen je om het verhaal nog beter 
te begrijpen.

Nu jij!
Hoe je dit bijbelgedeelte kunt gebruiken in jouw eigen leven van elke dag. Soms gevolgd 
door een extra tip.



avondmaal   Met brood en wijn vieren de 
volgelingen van Jezus dat ze met Hem zijn 
gestorven en opgestaan.

Bidden  Je praat met God, stil of hardop, en 
je luistert naar Hem.

Bijbel  Bijbel betekent ‘boeken’. In de Bijbel 
lees je wie God is, hoe Hij over mensen 
denkt en hoe Hij met ze omgaat.

Discipel   Leerling van Jezus. Hij koos zelf 
twaalf leerlingen uit.

eeuwig leven   Leven met Jezus, zoals God 
het heeft bedoeld. Het overwint de dood en 
kent geen einde.

engelen   De onzichtbare boodschappers 
van God.

evangelie   ‘Goed nieuws’. Het goede 
nieuws over Jezus zoals dat werd opge-
schreven door de evangelieschrijvers  
Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes.

Geloof   Je vertrouwt erop dat God zal doen 
en zal geven wat Hij heeft beloofd.

Genade   ‘Onverdiende gunst’. Je mag alles 
gratis krijgen wat God je wil geven. Dat kan 
omdat God jouw fouten heeft vergeven 
toen Jezus jouw zonden op zich nam.

Gerechtigheid   God heeft gerechtigheid 
gebracht toen Jezus de straf voor de zonden 
van de wereld op zich nam. Nu ontvangen 
mensen dankzij Jezus het recht om Gods 
kind en erfgenaam te zijn.

Gods Koninkrijk   Overal waar mensen op 
God vertrouwen is Gods Koninkrijk.

Heilige Geest   De Geest van God, waarmee 
Hij in mensen woont die in Jezus geloven.

Jezus   De naam van Gods Zoon betekent 
‘God redt’.

Kruis   Martelwerktuig waar Jezus vrijwillig 
aan stierf om onze zonden weg te nemen. 
Het is het teken geworden van alle volge-
lingen van Jezus.

Messias   ‘Gezalfde Koning’. Messias (een 
Hebreeuws woord) is in het Grieks ‘Christus’. 
Jezus Messias wordt ook Jezus Christus 
genoemd.

Opstanding   Jezus is opgestaan uit de 
dood. Hij deelt zijn leven met iedereen die 
in Hem gelooft. 

Pasen   Het feest waarop de opstanding van 
Jezus wordt gevierd. 

satan   De onzichtbare tegenstander van 
God en mensen (heet ook wel ‘de duivel’). 

Terugkeer   Als Jezus terugkomt op aarde, 
blijft niets bij het oude. De hemel en de 
aarde zullen door God worden vernieuwd.

zegen   Al het goede dat God wil geven aan 
mensen die op Hem vertrouwen.

zoon van God   Titel van Jezus. Hij was God 
die als mens op aarde kwam, als Zoon van 
God.

zonde    De dingen die tegen God ingaan. 
Jezus nam de zonde van de hele wereld 
op zich. Zijn genade is altijd groter dan de 
zonde. 

 Wat 

betekent...
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Jezus leefde ongeveer 2000 jaar geleden in israël. 
We noemen Hem Jezus Messias of Jezus Christus. Dat 
betekent dat Hij koning is. Maar Hij is niet zomaar 
een koning. Jezus wordt ‘de zoon van God’ genoemd 
en ook ‘de zoon van mensen’. Dat betekent dat Hij 
bij God hoort én bij de mensen. De geschiedenis van 
Jezus’ leven staat beschreven in de Bijbel. Het is het 
meest vertelde verhaal aller tijden!

Jezus’ geboorte
De moeder van Jezus was Maria. Toen Jezus geboren 
werd, was Maria nog niet getrouwd. Ze was nog maagd. 
Maar God zorgde ervoor dat Jezus geboren kon worden. 
Dit wonder werd al aangekondigd in de bijbelboeken die 
ver vóór Jezus’ tijd geschreven waren. Jezus werd niet 
geboren als een held of een bijzonder geval. Hij werd 
geboren in een stal, omdat er nergens anders plaats was. 

De Bijbel
Het verhaal van Jezus staat in de Bijbel. Er is geen boek 
dat meer gelezen werd (en wordt!) dan de Bijbel. Het is 
een boek vol boeken. Het duurde 1500 jaar om al die 
boeken te schrijven. Zo’n 1900 jaar geleden was de Bijbel 
af. In de Bijbel staan allerlei verhalen hoe God bezig is 
met mensen. Het verhaal van Jezus laat het beste zien 
wie God is.

Jezus’ tijd
Onze jaartelling begint bij de geboorte van Jezus. Dat is 
dus ongeveer 2000 jaar geleden. Mensen reisden toen 
te voet of op een ezel, kameel of paard. In Nederland en 
België woonden de Batavieren, Friezen en Kaninefaten. 
Zij konden niet schrijven of lezen. Dat konden sommige 
andere volkeren wel. Zoals de Joden in Israël. Zij worden 
wel ‘volk van het boek’ genoemd. In dat boek, de Bijbel, 
spreekt God. Hij is de Schepper van alles wat bestaat. En 
Hij wil vriendschap sluiten met alle mensen. Dat maakt 
Jezus duidelijk!

De tijd waarin 

Jezus kWam

4x het verhaal van 
Jezus
In de Bijbel staan 4 boeken 
die het leven van Jezus be-
schrijven. Die boeken heten 
‘de vier evangeliën’. Ze zijn 
genoemd naar de schrijvers. 
Zij leefden allemaal in dezelf-
de tijd als Jezus. 

Mattheüs werkte eerst bij de 
belastingdienst, voordat hij 
Jezus ging volgen. 

Marcus was nog een tiener 
toen Jezus aan het werk was. 

Lucas was arts van beroep. 
Hij kende Jezus niet persoon- 
lijk, maar deed veel inter-
views onder tijdgenoten. 

Johannes was ook een vol-
geling van Jezus. Hij noemde 
zichzelf ‘de discipel van wie 
Jezus zoveel houdt’.

Hoofdstad: Jeruzalem.

Provincies: Galilea, 
Samaria, Judea.

Oppervlakte: Ongeveer 
28.000 km2 (kleiner dan 
Nederland of België). 

Klimaat: Subtropisch. Met 
warme, droge zomers en 
zachte, vochtige winters.

Politiek: Vanaf 63 voor 
Christus zijn de Romeinen 
de baas in Israël.

Regering: De Romeinse 
stadhouder Pontius Pilatus 
regeert in Israël. Tiberius is 
zijn baas. Hij is de keizer van 
het Romeinse Rijk.

Godsdienst: Jodendom. Zij 
hebben een tempel in  
Jeruzalem, priesters die 
allerlei werk doen voor de 
godsdienst en de gods-
dienstleraren, zoals de 
Farizeeërs.

Talen: Hebreeuws (de oude 
taal van de Joden), Aramees 
(de spreektaal), Grieks (de 
internationale taal), Latijn 
(de taal van de Romeinen).

Boeken werden geschreven op boekrollen van perkament of dierenhuid.

Israël in Jezus’ tijd

JuDea

Jeruzalem

saMaRia

GaLiLea

Nazareth

Kapernaüm

Meer 
van Galilea
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Het Romeinse Rijk aan het 
begin van onze jaartelling.
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1

daar is Jezus!
Lees zelf Mattheüs 3 vers 1-171
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Waarom komen zoveel mensen samen bij de rivier?

Maak je klaar, want het  

Koninkrijk van God komt!



10 11
2 3

Begin een 

nieuw leven! De bijl van Gods  

oordeel ligt al klaar  

bij de wortels van  

de bomen...

Elke boom die geen  

goede vrucht geeft, wordt 

omgekapt en in het vuur 

geworpen!

Dan mogen we allemaal wel 

omgehakt worden! Want wie 

is in staat om goed te leven?

Precies! Gods oordeel kun je 

niet ontlopen! Maar na mij 

komt er iemand die je van 

binnenuit kan veranderen.

Geef toe dat je niet deugt! 

Wil je van nu af aan echt 

anders gaan leven? Laat je 

dan dopen in het water!

Zo laat je zien dat  

je een nieuw leven  

wilt beginnen!

Het gaat niet om mij. 

Ik bereid de komst 

voor van iemand 

die zal laten zien 

wie God is. Hij zal 

je dopen met Gods 

Geest en met Gods 

vuur. Dat verandert 

je radicaal!

En dan...

Ik zou door 

U gedoopt 

moeten 

worden!

Vader, dat uw 

Koninkrijk zal 

komen en uw wil 

zal gebeuren!

Doe nu maar. Op 

deze manier doen 

we wat God van 

ons verlangt.

De prediker bij de rivier wordt  

Johannes de Doper genoemd.

Dan klinkt er een stem uit 

de hemel...

JA! 

Jij bent mijn 

Zoon van wie 

Ik zoveel houd! 

Jij bent de 

man van mijn 

hart!
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Daar is

Jezus!
een profeet in israël! Dat is in 450 jaar niet voorgeko-
men. Daarom komen de mensen massaal op Johannes 
de Doper af. 

Wat is er zo bijzonder aan een profeet? Hij is een zegsman 
van de Here God. Hij spreekt namens God. Soms gaat het 
om fijne dingen. Maar vaak ook om dingen die moeten 
veranderen. Dat moet hij dan vertellen aan de mensen. Of 
die nu willen luisteren of niet. 
Kon iedereen in Israël zomaar zeggen: ik ben een profeet? 
Kon iedereen zomaar spreken namens God? Helemaal niet. 
Want als je iets zei dat niet klopte, dan werd je gestenigd. 
Toch heeft Israël veel profeten gehad. Mozes was een hele 
beroemde. En Elia. Veel profeten schreven in boeken op 
wat ze van God te horen kregen. Zoals David met zijn boek 
vol Psalmen, en Jesaja. 

Eén ding valt op. Alle profeten in de Bijbel wijzen naar de 
Messias. Hij is de redder die door God wordt beloofd. De 
man die komen zal om alles goed te maken, zoals God het 
wil. Logisch dat de mensen uitkijken naar deze Messias. Al 
meer dan 1500 jaar spreken de profeten over Hem. Maar 
Hij is er nog steeds niet...

Totdat Johannes de  
Doper komt. Als de 
grenswachter van een 
nieuwe tijd. Want hij 
praat niet alleen over de 
Messias. Hij wijst Hem 
ook aan!

Kerntekst
“Kijk! Het offerlam van God! 

Hij neemt de schuld 

van de wereld op zich.”

Johannes 1 vers 29

Geliefde zoon
Een stem uit de hemel zei: 
“Dit is mijn geliefde Zoon. 
Hij verheugt mijn hart” 
(Mattheüs 3:17).

Jezus is Gods lieveling. Dege-
ne waar God heel blij mee is. 
Hij is Gods geliefde Zoon! 
Jezus laat zich dopen in 
water, hoewel Hij helemaal 
niets slechts heeft gedaan. 
Maar Hij doet ‘t omdat God 
het wil. En omdat Hij van 
God houdt. 

Er is grote liefde tussen God 
de Vader en Jezus de Zoon. 
Daarom gaat de hemel voor 
Hem open. Marcus schrijft 
in zijn boek zelfs dat de he-
mel wordt opengescheurd. 
Zo graag wil God vertellen 
hoeveel Hij van Jezus houdt. 
“Mijn geliefde Zoon!”

WIe Is 
Jezus?

in de oude boeken van israël wordt een wegbereider voor-
speld. Hij zal de komst van de Messias voorbereiden. De 
profeet Jesaja schreef er al over. Dat was 750 jaar voordat 
Johannes de Doper optrad.

Luister! Ik hoor de stem van iemand die roept: “Baan een weg in de woestijn voor de HERE; 
maak een rechte weg door de wildernis. Vul de dalen op en vlak de heuvels af, maak de 
bochtige paden recht en zorg dat alle oneffenheden vlak worden gemaakt. Alle schepselen 
zullen de glorie van de HERE zien” (Jesaja 40:3-5). 

ouDe
schatten

nu JIJ!
extra infoDe BiJBeL - boek van beloftes

De Bijbel is een bijzonder boek. Daarin heeft God zijn 
beloftes vastgelegd. Op die manier zegt Hij: “Daar houd Ik 
Mij aan!” Als je beloftes op papier vastlegt, noem je dat een 
testament. De Bijbel is verdeeld in het Oude Testament en 
het Nieuwe Testament. 

In het Oude Testament staat ongeveer 4000 jaar  
geschiedenis opgeschreven. De geschiedenis van God  
met mensen en vooral de geschiedenis van God met het 
volk Israël. De verhalen van het Nieuwe Testament spelen 
zich af binnen een tijd van 100 jaar. Het gaat hierin om 
Jezus de Messias en wat Hij betekent voor de hele wereld. 
Wie het Nieuwe Testament kent, begrijpt ook veel beter 
het Oude Testament.

In het Oude Testament staan allerlei aankondigingen 
(profetieën) over de Messias. Wel meer dan 300. In het 
Nieuwe Testament worden die profetieën werkelijkheid in 
het leven van Jezus. Dankzij Jezus wordt volledig duidelijk 
wat God bedoelt. Zijn beloften gelden voor iedereen die in 
Jezus gelooft.

De Here God had een plan 
met het leven van Johannes 
de Doper. Dat plan had Hij al 
lang in gedachten. Het stond 
opschreven in de oude boe-
ken. God had ook een plan 
met de Here Jezus. Van nie-
mand is ooit zoveel vooraf 
beschreven als van Hem.

Maar weet je dat God ook 
een speciaal plan heeft met 
jouw leven? In de Bijbel staat 
dat Hij ieder mens al kent van 
vóór zijn geboorte. Ben je be-
nieuwd wat God met jou van 
plan is? Vertrouw op Hem, jij 
bent zijn geliefde kind! 

1
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   1. Waarom heet Johannes  

‘de Doper’?

__________________________

2.   Hoe lang was er geen profeet in Israël geweest             

voordat Johannes de Doper kwam?

______________________________________

3. Namens wie spreekt een profeet?

______________________________________

4. Naar wie wijzen alle profeten?

______________________________________

5. Wat is een testament?

______________________________________

______________________________________

6.  Hoeveel profetieën over de Messias staan er in  

het Oude Testament?

    O Meer dan 10

    O Meer dan 100

    O Meer dan 300

7. Wie noemt Jezus ‘Geliefde Zoon’?

______________________________________

De naam Jezus betekent

 ‘de HERE redt.’

Zoek zelf op in het woorden-

boek:

Messias betekent:

________________________

________________________

Christus betekent:

________________________

________________________

TiP
Hieronder vind je voor elke 

dag een bijbeltekst. Lees die 

maar. Je ontdekt daarin nog 

veel meer over alles wat je in 

deze les hebt geleerd!

1werkblad

God heeft een plan met jouw leven

Doen!

weet
JiJ ’T

elke dag
zo  Johannes 1:6

Ma  Mattheüs 3:1-6

Di  Mattheüs 3:7-12

Wo Mattheüs 3:13-17

Do  Johannes 1:1-9

Vr  Johannes 1:10-15

za  Johannes 1:16-18

Oude Testament

- 4000 jaar geschiedenis

-  Meer dan 300 profetieën: 

“De Messias zal komen!”

Nieuwe Testament

- 100 jaar geschiedenis

-  De profetieën vervuld:  

“De Messias is gekomen!”

D
e 

B
iJ

B
eL
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De onzichtbare strijd

Lees zelf Mattheüs 4 vers 1-122

4
15

Het is aan het begin van onze jaartelling 

als Johannes de Doper in Israel de komst 

van de Messias voorbereidt. Israel is in  

die tijd een onbelangrijk onderdeel van  

het grote Romeinse wereldrijk.

Bij de rivier de Jordaan wijst Johannes de 

Doper naar Jezus.

Kijk! Het Lam  
van God dat de 
zonde van de 

wereld  
wegneemt!

Het Joodse 

volk in Israel 

voelt zich 

machteloos en 

onderdrukt. 

De mensen 

verlangen naar 

de Messias. Hij 

is de verlosser 

die in de 

oude Joodse 

boeken wordt 

voorspeld. 

Deze Messias 

zal Gods 

recht laten 

zegevieren.

Hij is veertig dagen en nachten in de wildernis. 

Al die tijd eet Hij niets. Biddend en vastend 

krijgt Hij meer zicht op zijn taak.

Jezus zal het gevecht aan gaan met Satan, de onzichtbare 

machthebber van de duisternis. Deze vijand van God  

regeert de wereld met dood en verderf.

Om te slagen moet Jezus 

Gods bedoeling duidelijk 

maken in de wereld. Het is 

Gods plan dat de mensen 

verlost worden uit de 

greep van de dood.

Ja Vader, 

Ik wil 

doen wat 

U wilt!

Kapernaüm

Kana
Nazareth

GALILEA

Jeruzalem

JUDEA

ISRAEL

Na zijn doop leidt Gods 

Geest Jezus de woestijn in...
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2De onzichtbare

striJd
een bezetting is nooit leuk. iemand anders is de baas. 
Hij kan met jou en je land doen wat ‘ie maar wil. israël 
wordt in de tijd van Jezus bezet gehouden door de  
Romeinen. Maar voor Jezus is dat het probleem niet. 
De hele wereld is bezet gebied. Onzichtbaar, weliswaar. 
Maar heel goed merkbaar. Dáár ligt de strijd.

De Here God zou moeten regeren in de wereld. Met liefde 
en rechtvaardigheid. Hij is immers de Schepper van alles? 
Maar Satan houdt de wereld in zijn greep. En daarom ziet 
de wereld er niet zo uit als het zou moeten. 

Satan betekent ‘tegenstander’. Hij is de vijand van God en 
van mensen. Satan is een afvallige engel die eigenlijk zelf 
als God wilde zijn. 
Satan wordt ook wel ‘duivel’ genoemd. Dat betekent  
‘lasteraar’: iemand die de ander vals beschuldigt. Hij heeft 
een slimme truc bedacht om de baas te worden in de  
wereld. Als de mensen maar naar hem luisteren! En dat 
doen ze. Daardoor is de wereld bezet gebied.
Satan is een onzichtbare vijand. Hij voert zijn strijd in onze 
gedachten. Maar God wil dat we naar Hem luisteren. 
Als we op Hem vertrouwen, 
verliest Satan. Strijden is  
dus rustig blijven vetrouwen 
op Gods Woord. Dat doet 
Jezus ook in de woestijn.

zoon van God
Wij weten dat Jezus de Zoon 
van God is, omdat dat beves-
tigd is door zijn doop in water 
en door het bloed van zijn 
dood. En ook de Heilige Geest, 
die altijd de waarheid spreekt, 
zegt dat Hij de Zoon van God 
is (1 Johannes 5:6).

Jezus hoeft niet te bewijzen 
dat Hij de Zoon van God is. 
Satan probeert Hem uit zijn 
tent te lokken. “Als je Gods 
Zoon bent, doe dan eens 
dit of dat...” Maar Jezus trapt 
er niet in. God heeft gespro-
ken. En dat is genoeg. Hij 
hoeft Gods liefde niet te ver-
dienen. Hij is Gods geliefde 
Zoon, omdat God dat heeft 
gezegd. En God heeft het 
laatste woord!

WIe Is 
Jezus?

Kerntekst
De God van de vrede zal 

ervoor zorgen dat de duivel 
spoedig onder uw voeten 

wordt vermorzeld. 
Ik wens u de genade 

van de Here Jezus toe.
Romeinen 16 vers 20

16

Maar de tegenstander fluistert Jezus 

gedachten in die Hem weg moeten lokken 

van Gods opdracht.

Als U Gods Zoon bent, 

verander deze stenen dan 

in brood!

Nee! Want in de boeken 

staat geschreven: ‘Niet 

alleen van brood zal 

de mens leven, maar  

allereerst van 

elk woord dat God 

spreekt!’

Als U Gods Zoon bent,  

laat U dan zien en spring 

van dit tempeldak. Staat 

er niet dat de engelen U 

zullen dragen?

Kijk! Ik zal U alle macht op 

aarde geven als U voor mij 

buigt en mij aanbidt!

Nee! 

Er staat 

ook ‘U zult 

de Heer uw 

God niet 

uitdagen!’

Ga weg Satan! 

Want er staat geschreven 

‘U zult de Heer uw God 

aanbidden en alleen  

Hem dienen!’

Daarna laat Satan Jezus 

voorlopig met rust. Er komen 

engelen om Jezus te dienen... 

Jezus is vol van de Heilige 

Geest als Hij terug gaat 

naar Galilea. In deze 

dichtbevolkte provincie in 

het noorden van Israel 

groeide Hij op. 

Onderweg sluiten enkele 

mensen zich bij Hem aan. 

Ze zijn benieuwd of 

Jezus de Messias is waar 

de profeten al over 

schreven...



De aarde is bezet gebied. Omdat 
de mensen naar Satan hebben 
geluisterd. Dat kun je al lezen in 
de allereerste hoofdstukken van 
de Bijbel. Daar lees je tegelijk 

de eerste aanwijzing over de Messias en zijn overwinning. 
Het zaad van de vrouw (Jezus, die uit de maagd Maria werd 
geboren) zal de kop van de slang (van Satan) vermorzelen!

“De vrouw en jij, en al jullie nakomelingen, zullen vijanden 
zijn. Een van haar nakomelingen zal jouw kop verbrijzelen en 
jij zult zijn hiel verbrijzelen” (Genesis 3:15).   

ouDe
schatten

Wat is zonde?

1. Je doel missen.
2. God niet nodig hebben.
3.  Iets anders denken of doen dan God 

heeft gezegd.

Zonde houdt je weg van God. Daarom 
brengt zonde de dood. Maar God 
wil dat we eeuwig zullen  
leven met Hem. Luister 
wat Hij daarover zegt. 
En vertrouw daarop!

extra info

Heb je ‘t door? Die onzicht-
bare strijd? Die speelt zich 
af in je gedachten. Het gaat 
erom wie je vertrouwt. 
zeg nee tegen verkeerde 
gedachten. zeg ja tegen 
alles wat God zegt. 

Zeg nee tegen haat.
Zeg nee tegen leugens.
Zeg nee tegen jaloezie.
Zeg nee tegen trots.
Zeg nee tegen hebberigheid.
Zeg nee tegen onreinheid.

Zeg ja tegen de Here Jezus.
Zeg ja tegen Gods grote 
liefde voor jou.
Zeg ja tegen al het goede dat 
God over jou zegt.
Zeg ja tegen alles wat God je 
graag wil geven.

JIJ!nu

Gods woord, de Bijbel, helpt je om nee te zeggen tegen verkeerde gedachten. 

En de Heilige Geest van God, die je kracht wil geven, helpt ook mee. Jezus, die in 

jou is, is sterker dan de bezetter van deze wereld!

Ti
P

elke dag
zo  Jakobus 4:7
Ma  Mattheüs 4:1-4
Di  Mattheüs 4:5-7
Wo Mattheüs 4:8-11
Do  Genesis 3:1-6
Vr  Genesis 4:3-7
za  1 Johannes 3:7-8

Doen!
Vul in deze bijbeltekst je 
eigen naam in:

Want God heeft zoveel liefde 
voor  __________________, 
dat Hij zijn enige Zoon heeft 
gegeven, 

zodat __________________, 
die in Hem gelooft, niet  
verloren gaat maar eeuwig 
leven heeft (Johannes 3:16).

    
 

1. Van wie is de 
wereld?

_________________

Maar wie houdt de wereld bezet?
______________________________________

2. Wat betekent ‘Satan’?
______________________________________

Wat betekent ‘de duivel’?
______________________________________

3. Wat is zonde?

______________________________________

4. Waar voeren wij de ‘onzichtbare strijd’?    O In de woestijn
    O In het leger
    O In onze gedachten

5. Hoe strijden we tegen de duivel?
______________________________________

6.  In de eerste profetie over de Messias in de Bijbel (Genesis 3:15) staat:
    O De Messias is een vijand van de vrouw    O  De Messias overwint de slang door zijn kop te   vermorzelen
    O De Messias komt nog lang niet

7. Hoe weet je dat Jezus de Zoon van God is?
______________________________________
______________________________________

Zeg ja! tegen alles wat God zegt
werkblad2
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Het feest gaat door
Lees zelf Johannes 2 vers 1-113
In Kana, ergens in de heuvels van Galilea, wordt een  

bruiloft gevierd...
Ook Jezus is op het feest, 

samen met zijn moeder en 

enkele vrienden.

Maar halverwege het feest...

Wat een ramp! 

De wijn is op!

Doe maar 

wat Jezus 

je zegt!

Vul die grote kruiken met 

water. Laat dat aan de 

ceremoniemeester proeven.

?

Water? Maar dit is wijn! 

Wat een heerlijke wijn!
Proef eens! 

Heb jij de 

beste wijn 

voor het laatst 

bewaard?

Hoe is het mogelijk! Zo'n feest heb  

ik nog nooit meegemaakt! Water dat 

wijn wordt! De beste wijn!

Dat was het werk 

van Jezus van 

Nazareth!

Wat is Hij 

voor 

iemand?



Het huwelijk is voor de Here God 
heel belangrijk. Omdat Hij liefde 
heel belangrijk vindt. Nergens 
kunnen mensen zoveel van el-
kaar houden als in het huwelijk. 

Bij het begin van de schepping bracht God man en vrouw 
bij elkaar, zodat ze samen één zouden zijn. Je leest daarom 
al over het huwelijk op de tweede bladzijde van de Bijbel.

Dit verklaart waarom een man zijn vader en zijn moeder 
verlaat, zich bij zijn vrouw voegt en werkelijk één met haar 
wordt (Genesis 2:24).

3Het Feest 

Gaat door
Hoe begint de Here Jezus zijn optreden? Op een feest. 
een bruiloft. Die vindt plaats in Kana, in het noorden 
van israël. De Here Jezus is in die buurt opgegroeid. Hij 
leeft gewoon tussen de mensen. en doet gewoon mee. 
Hij is één van de gasten.

Maar dan krijgt het feest een vervelende wending. De wijn 
is op. Nu kan het huwelijksfeest niet vrolijk eindigen. Jezus 
voelt dat heel goed aan. Wat moet er gebeuren? Maria, 
zijn moeder, heeft alle vertrouwen in Jezus. Vanaf zijn 
geboorte heeft zij 30 jaar in stilte gewacht op het moment 
dat Jezus aan het werk gaat...

Dan doet Jezus in alle stilte een wonder. Op de binnen-
plaats van het huis staan zes grote kruiken. Die worden 
gebruikt om handen te wassen en de afwas te doen. In elk 
zit 100 liter water. Maar Jezus maakt er wijn van. De beste 
wijn!

De Here Jezus begint zijn optreden niet met woorden, 
maar met een teken. Alledaags water wordt de beste wijn. 
Het is alsof Hij zeggen wil: let maar eens op, Ik maak alle 
dingen nieuw. En zo is het. Alles wat gewoon leek wordt 
anders als Jezus erbij is. Het wordt feest, tot het einde toe!

Kerntekst
Wees blij in de Here. 

ik zeg het nog eens: 

verheug u in Hem!

Filippenzen 4 vers 4
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Mensenzoon
“Want zelfs Ik, de Mensenzoon, 
ben niet gekomen om Mij te 
laten dienen. Nee, Ik ben ge-
komen om te dienen en mijn 
leven te geven als losgeld voor 
velen” (Marcus 10:45).

In Daniël 7:13-14 wordt ge-
sproken over de Mensen-
zoon die eeuwig zal heersen 
als koning. Gaat het hier over 
een supermens? Nee, het 
gaat over Jezus, de Zoon van 
God, die net zo’n mens is ge-
worden als jij en ik. Jazeker! 
De Geliefde Zoon van God 
is óók een mensenzoon. Dé 
Mensenzoon, omdat Hij de 
eerste mens is zoals God een 
mens heeft bedoeld. 

WIe Is 
Jezus? JIJ!nu

Jezus is zo gewoon dat Hij 
er in jouw gewone leven 
bij wil zijn. Maar Hij is ook 
zo bijzonder dat Hij jouw 
gewone leven bijzonder wil 
maken. Hij is bij je als je ver-
drietig bent. En Hij is er ook 
bij als je blij bent.  

Eigenlijk wil Hij dat er altijd 
blijdschap is in jouw leven. 
Zijn blijdschap. Die is sterker 
dan alles wat je meemaakt. 
Sterker dan elk verdriet. 
Soms kun je die blijdschap 
weleens kwijtraken. Luis-
ter dan opnieuw naar God 
en hoor hoeveel Hij van je 
houdt. Bij Hem vind je be-
grip en troost en nieuwe 
blijdschap. 

De bruiloft
een bruiloft is in de dagen van Jezus een groot feest.  
‘s avonds wacht de bruid met haar vriendinnen in haar 
ouderlijk huis op de bruidegom. Die vertrekt met zijn 
vrienden naar het huis van zijn bruid om haar op te 
halen. Onderweg loopt er een hele optocht van familie, 
vrienden en kinderen mee. De muzikanten gaan voor-
op. er worden bloemen en palmtakken meegedragen. 
Fakkels en lampen verlichten de feestelijke optocht. 

Nadat ze bij elkaar zijn gebracht, zegt de bruidegom: 
“Naar de Wet van Mozes ben jij mijn echtgenote en ik ben 
jouw man van nu af aan.” Daarna worden ze als een echte 
koning en koningin gekroond met een bloemenkrans. 
Terwijl muzikanten en dansers de sfeer erin houden, wordt 
er een uitgebreide maaltijd gehouden. Het feest kan wel 
een week duren. 

extra 

info

ouDe
schatten

Je merkt dat je blij wordt als je hoort hoeveel God van je houdt. Dat weet je zeker als je kijkt wat Jezus voor je heeft gedaan. Blijf luisteren en kijken naar Jezus!

Ti
P
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werkblad
Jezus geeft blijdschap

3

1.  Hoe maakt Jezus voor het eerst duidelijk wie Hij is?

    O Hij doet een wonderteken

    O Hij komt naar een bruiloft

    O Hij zegt gelijk wie Hij is

2.  Hoe oud is Jezus als Hij aan zijn openbare  

optreden begint (Lucas 3:23)?

______________________________________

3. Hoeveel wijn zat er in elke waterkruik?

______________________________________

4.  Noem de namen van de eerste man en vrouw  

in de Bijbel:___________________________

5. Weet jij wat trouw met trouwen te maken heeft?

______________________________________

______________________________________

6.  In de Bijbel wordt Jezus wel de bruidegom genoemd.  

De mensen die in Hem geloven heten samen de bruid. 

Heb jij een idee waarom?

______________________________________

______________________________________

7. Mensenzoon betekent:

O Jezus is Gods Zoon en geen echt mens

O Jezus is Gods Zoon en helemaal mens

O Jezus is een engel

Ken jij mensen die een goed 

huwelijk hebben (je ouders 

misschien)? Laat eens mer-

ken dat je dat fijn vindt. 

Maak een tekening voor hen.

Schrijf onder jouw tekening 

de namen van die man en 

vrouw. 
Met daarnaast: Aan de liefde 

komt nooit een einde! 

(uit 1 Korinthiërs 13:8).

elke dag
zo  Johannes 2:1-5

Ma  Johannes 2:6-11

Di  Filippenzen 4:4-7

Wo Genesis 2:18-25

Do  Efeziërs 5:22-33

Vr  1 Petrus 3:1-12

za  Johannes 15:9-12

Doen!

weet
JiJ ’T
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Volg mij!
Mattheüs 4 vers 12-224

8

Kapernaum is een welvarend vissersdorp aan het meer van Galilea. 

Hier begint Jezus in het openbaar te spreken over Gods Koninkrijk.

Hij kiest hier zijn eerste 

leerlingen uit.

Petrus, laten we naar diep 

water gaan. Zet daar je 

netten uit.

Meester, we zijn de hele 

nacht bezig geweest,  

zonder iets te vangen.

Maar goed, als U het zegt...

Nee, niet te geloven!
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4Volg

miJ!
Rondom het meer van Galilea liggen een paar vissers-
plaatsen. Kapernaüm is er één van. in deze stad gaat 
Jezus wonen als Hij zijn ouderlijk huis in Nazareth  
verlaat. Vanuit de haven doen vissers hun werk. zoals 
Petrus en andreas, twee broers. en Jakobus en Johan-
nes, ook broers, die nog bij hun vader werken. zij 
waren er alle vier bij toen Johannes de Doper de Here 
Jezus bij de rivier de Jordaan aanwees als de Messias. 

De vissers staan wel even raar te kijken als Jezus hun ver-
telt wat ze moeten doen om een goede vangst te krijgen. 
Wat weet Jezus van vissen? Maar als ze zoveel vis vangen, 
zijn ze overtuigd. Jezus moet maar in de buurt blijven. Dan 
gaat het goed met de visserij. Succes verzekerd.

Jezus laat met dit wonder zien dat Hij kan ingrijpen in het 
dagelijks leven van mensen. Net zoals Hij ingreep tijdens 
het huwelijksfeest in Kana. Maar Jezus heeft ook een hoger 
plan. Hij wil dat mensen Hem gaan volgen. En Hem blijven 
vertrouwen, ook als het wel eens moeilijk wordt. “Volg 
Mij!” Dat betekent achter Jezus aan. Hij leidt je op de enige 
goede weg. Hij is zélf de Weg. Van Hem ontvang je zoveel 
goede dingen, dat je daarvan graag wilt gaan uitdelen. Zo 
word je een mensenvisser.

Kerntekst
Jezus zei tegen hen: “Ga met Mij mee. 

Dan zal ik een ander soort vissers van jullie maken. Vissers die mensen voor Mij vangen.”
Mattheüs 4 vers 19

De Weg
“Ik ben de weg, de waarheid 
en het leven,” antwoordde  
Jezus, “Ik ben de enige weg tot 
de Vader” (Johannes 14:6).

Wie Jezus volgt, komt bij God 
uit. Daar ontdek je de waar-
heid hoe God over je denkt. 
Hij houdt van jou! Daarom 
wil Hij je het leven van Jezus 
geven. De discipelen (leer-
lingen) konden Jezus volgen 
omdat ze Hem zagen. Wij 
kunnen Hem volgen omdat 
we in Hem geloven. Geloven 
is vasthouden wat je niet 
ziet. Jezus vasthouden, die 
in je woont, als je in Hem 
gelooft. Dan ga je je weg 
met Hem.

WIe Is 
Jezus?

Jakobus! 

Johannes! 

Kom! De 

vangst van 

ons leven!

Ga bij mij weg Heer! Ik ben 

een mens vol zonde.

Niet bang zijn Petrus. Van  

nu af zul je mensen vangen.

Kom mee! Dan maak Ik van  

jullie vissers van mensen!

Volg Mij!




