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1.  INLEIDING BIJ BIJBEL BASICS @HOME

Omdat de kerkdiensten tijdens deze coronacrisis 

niet doorgaan, kun je thuis met Bijbel Basics aan 

de slag. We hopen dat je thuis samen een goede 

kinder- of gezinsdienst mag hebben.

Het materiaal bij deze zondag bestaat uit drie 

onderdelen:

-   leeswijzer

-   de bouwstenen van de zondag

-   werkbladen

In deze ‘leeswijzer’ vind je een korte uitleg bij het 

gebruik van Bijbel Basics@home. En je vindt een 

lijst met benodigdheden voor de verwerkingen.

Daarnaast kun je achtergrondinformatie lezen bij 

de bijbeltekst, en vind je het tekstgedeelte waar 

de focus op ligt voor de kinderen (6. Uit de Bijbel). 

Deze inhoudelijke inleiding kun je lezen als je het 

leuk vindt, maar als je weinig tijd hebt, kun je ook 

gewoon aan de slag gaan met de verwerkingen. 

Deze leeswijzer is apart te downloaden.

De onderdelen ‘de bouwstenen van de 

zondag’ en de ‘werkbladen’ vind je samen 

in één bestand.

‘De bouwstenen van de zondag’ bevat opdrachten 

en spellen, een gebed, het bijbelverhaal, weetjes, 

gespreksvragen, en liedsuggesties. Je hoeft niet 

alle onderdelen te doen, je kunt ook één of een 

aantal onderdelen kiezen.

Bij de onderdelen wordt rekening gehouden 

met verschillende leeftijden. De onderdelen zijn 

meestal bedoeld voor kinderen van 4-8 jaar of 

voor kinderen van 8-12 jaar. Bij elk onderdeel vind 

je een leeftijdsaanduiding. Alle opdrachten zijn 

(soms met kleine aanpassingen) geschikt voor de 

thuissituatie met één of meerdere kinderen. Je 

mag zelf natuurlijk ook meedoen.

De bijbehorende ‘werkbladen’ vind je achteraan in 

het document. Die kun je printen en gebruiken bij 

de opdrachten.
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2. WAT HEB JE NODIG?

4-8 jaar 

Om te beginnen

-  een foto van de gevolgen van een 

storm: een omgevallen boom op de 

weg of op een auto.

Om te doen: Storm op het meer

Per kind:

-   een blauw vel A4-papier 

-   een vouwblaadje 

-   een satéprikker

-   een splitpen

En verder:

-   lijm

-   plakband

-   kranten

-   papier in blauw/grijstinten

Om te doen: Schip in storm

De commando’s:

•  stuurboord!: 

rennen naar de rechterkant van de 

boot (= rechtermuur van de ruimte)

•  bakboord!:  

rennen naar de linkerkant van de boot 

(= linkermuur van de ruimte)

•  voordek!: 

rennen naar de punt van de boot  

(= muur aan de voorkant van de ruimte)

•  achterdek!: 

rennen naar de achterkant van de  

boot (= muur aan de achterkant van  

de ruimte)

•  gijpen!:  

plat op de grond gaan liggen

•  hozen!: 

doen alsof je water uit de boot schept

•  zwijg, stil!: 

stil zitten op je plek

Om te doen: Stilte voor de storm

-  een afwasteil

-  water

-  een vel papier 

-  een schaar

-  afwasmiddel

-  voorbeeld van het bootje

8-12 jaar 
Om te beginnen

-  een afwasbak of teil met water

-   een plat bakje dat drijft, bijvoorbeeld 

een (boter)kuipje

En verder:

-  een handdoek of een dweil

Bijbeltekst

-  een bijbel 

Om te doen: Stormspinner

Per kind:

-   een stuk karton

-   een potlood

-   een stuk touw van 60 centimeter

En verder:

-   een schaaltje (of een andere ronde 

vorm om over te trekken)

-   viltstiften en/of kleurpotloden

-   scharen

-   lijmstiften

Om te doen: Gevulde bootjes

Voor 16 bootjes:

-   acht hardgekookte eieren

-   drie eetlepels mayonaise

-   een theelepel kerriepoeder

-   een snufje zout

-   een snufje peper

-   paprika voor de zeilen

-   messen

-   een vork

-   lepels

-   een kom

-   een spuitzak

Om te doen: Stormproof

Per kind:

-   een lege glazen pot met een deksel

-   water

-   een witte sticker (etiket)

En verder:

-   afwasmiddel 

-   een theelepeltje
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3. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de eerste 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 8:23-27 

centraal: een verhaal dat laat zien dat 

Jezus macht heeft over de wind en het 

water.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we 

ons op Jezus die streng tegen de wind 

en het water spreekt, waardoor het water 

helemaal rustig wordt.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we 

ons op Jezus die zijn leerlingen de vraag 

stelt waarom ze eigenlijk zo bang zijn.

4.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Vandaag lezen we een verhaal over Jezus die de macht heeft 

over de wind en het water. In de Bijbel staan meer verhalen over 

stormen. Een bekend verhaal is het verhaal over Jona  

(Jona 1:4-16). Maar ook in de Psalmen maakt God de zee rustig, 

bijvoorbeeld in Psalm 65:8 en Psalm 93:3-4.

In het evangelie volgens Matteüs staat het verhaal over de storm op 

het meer vlak na de Bergrede (zie ook Bijbel Basics Zondag 126-130). 

In die lange toespraak vertelt Jezus over Gods nieuwe wereld, en hoe 

de mensen zouden moeten leven, hoe  

ze kunnen kiezen voor God. Na zijn toespraak doet Jezus een aantal 

wonderen. Deze wonderverhalen laten iets zien van wie Jezus is. 

Steeds gaat het erom hoe de mensen op zo’n wonder reageren: 

herkennen ze dat Jezus de beloofde messias is? 

Het verhaal over de storm op het meer staat ook in Marcus 4:35-41  

en Lucas 8:22-25.
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6. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Matteüs 8:26b.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen staat op het 

werkblad de tekst van Matteüs 8:26a.

5.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

In het verhaal van vandaag steekt Jezus met zijn 

leerlingen het Meer van Galilea over. Wanneer het 

plotseling begint te stormen, raken de leerlingen in 

paniek. Jezus slaapt, maar nadat de leerlingen Hem wakker hebben 

gemaakt, zorgt Hij ervoor dat de storm ophoudt en het water weer 

rustig wordt.

In de Bijbel is er vaak iets bijzonders aan de hand met water: water 

staat symbool voor chaos, waar je als mens geen controle over hebt. 

Soms kun je daarbij zelfs denken aan de dood. Jezus laat zien dat Hij, 

net als God, de macht heeft over de zee en het water, en dus ook over 

de dreigende machten waarvoor het water symbool staat.

In het verhaal over de storm op het meer speelt vertrouwen een 

belangrijke rol:

-  Jezus slaapt rustig tijdens de storm. In de Bijbel kan slaap een 

teken zijn van vertrouwen in God. Dat zie je bijvoorbeeld in  

Job 11:18 en in Psalm 3:6.

-  Jezus zegt best iets moeilijks tegen zijn leerlingen: ‘Is jullie geloof 

dan zo klein?’ Hij zegt dit omdat Hij wil dat de leerlingen vertrouwen 

hebben in God. Vlak voor dit verhaal zegt Jezus al dat zij zich 

bezig moeten houden met Gods nieuwe wereld, en erop moeten 

vertrouwen dat God weet wat ze nodig hebben (Matteüs 6:25-34). 

In dit verhaal wordt duidelijk dat God en Jezus macht hebben over de 

chaos. Doordat de leerlingen dat ontdekken, leren ze nog meer op 

Hem te vertrouwen.


