
 Les 4 – Dieren in de bijbel 

 

 Lezen uit de Bijbel      Matt.3:13 

  

  
  

Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar 
Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, 
en dan komt u naar mij?’ Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op 
deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt 
was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God 
als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem 
vind ik vreugde.’  

  
Verklaring: 

dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen : Ik moet doen wat God wil. 
  

Er waren drie tekenen: 1. Jezus die gedoopt werd, 2. de duif, de Heilige Geest en 3. De stem van God 
de Vader. 

Hier zie je ook uit dat God drie-enig is.  
  

een duif: een teken van vrede. 
   

  

  

Kringgesprek     
  

Leg afbeeldingen neer van een duif of voorwerpen die een duif afbeelden. Leg evt. ook 
speelgoedpistooltjes of geweren neer in de kring.  

  

Kun je voelen of God blij met je is of verdrietig over wat je doet? 

Wanneer is het oorlog in je binnenste? 

Als je zou moeten schatten in procenten. Hoeveel procent van je leven is vredig? 20%, 100%, 2% of 

zestig procent. 

Kun je er zelf iets aan doen? 

De lijfspreuk van Prins Willem van Oranje was: Rustig temidden van de wilde golven. Kun jij rustig zijn 

als het om je heen stormt?  

Merk je wel eens iets van de Heilige Geest in je hart? 

Als je roept: ‘Ik krijg je wel…’ geeft dat vrede in je hart? Wat kun je daaraan doen? 

  

  

  



 VERTELLEN 

 2 - Jezus wordt gedoopt  

Hebben jullie ook een tomtom in de auto? Je weet wel, zo’n navigatiesysteem dat de weg wijst. ‘Bij de 
volgende rotonde slaat u rechts af…’ Handig, hè? Via een satelliet hoog in de lucht krijgt jullie auto 
precies de gegevens door om op je bestemming te komen. Die tomtom is een uitvinding van de 
laatste tijd. In bijbelse tijden bestond het nog niet. Toch had Jezus ook een besturing vanuit de hoge 
en wel door precies afgestemd te zijn op zijn hemelse vader. Luister maar naar het volgende verhaal.  
 
‘Jezus,’ 
‘Ja, Vader.’ 
‘Dit is de dag. Sluit je zaak en doe waartoe Ik je heb gezonden.’ 
Jezus de timmerman uit Nazaret, dertig jaar oud, knielt bij het houtblok dat hij aan het bewerken is. 
De stem van zijn Vader klinkt luid en duidelijk. De grote opdracht is gekomen. Op dit moment heeft 
Jezus jaren gewacht.  
‘Vader, ik ben er klaar voor. Uw wil geschiede!’ fluistert hij ontroerd. 
De belangrijkste drie jaar van de hele wereldgeschiedenis zijn aangebroken. Het reddingswerk van 
Jezus neemt een aanvang. 
 
In die tijd was er in Israël een man, Johannes genaamd, die bij de oversteekplaats in de Jordaan 
tegen de mensen ging staan prediken. Hij had een rauwe stem die je door merg en been ging, een 
onverzorgde baard en een wilde bos haar. Toch was hij uit een bekende priesterfamilie, de zoon van 
Zacharias en Elisabet. Alle inwoners van Jeruzalem spraken over hem. Was het een gek? Aan zijn 
uiterlijk te zien zou je zeggen van wel. Een magere man op sandalen in een kameelharen jas, die door 
een leren riem werd bijeengehouden. En weet je wat hij at? Sprinkhanen en honing van wilde bijen. 
Maar de woorden die hij sprak waren niet van een dwaas. Hij waarschuwde de mensen om toch 
vooral te gaan leven zoals God het wilde.  
‘Bekeer je want het koninkrijk van de hemel is nabij!’  
Nee, de overgrote meerderheid van het volk vond hem toch meer op een profeet lijken, zo iemand als 
Elia die ook een harige mantel had. En de bijbelleraars zeiden tegen elkaar: ‘Staat er niet in de 
boekrol van Jesaja, dat er zo iemand zou komen vlak voordat de Messias op aarde komt? Dit is vast 
de voorloper die de weg bereidt.’ Ze zochten het na en ja, het stond er duidelijk: ‘Iemand zal roepen in 
de woestijn: Bereid de weg van de Heer!’  
Als een fluistercampagne ging het door het hele land: ‘Houd moed. Er komt een eind aan ons lijden. 
De voorloper is gekomen. Hij predikt bij de oversteekplaats in de Jordaan.’  
Honderden mensen gingen naar hem luisteren.  
 
‘Het koninkrijk der hemelen is nabij!’ riep Johannes, ‘Stop dan al het liegen en bedriegen. Belijd je 
zonden aan God en laat je dopen. Dan is er voor ieder van jullie een nieuwe start mogelijk!’  
Veel mensen gaven gehoor aan zijn oproep. Ze stonden in een lange rij om ondergedompeld te 
worden en schoongewassen van hun zonden. Rijken, armen, geleerden en handelaars, zelfs soldaten 
en schriftgeleerden, mannen, vrouwen, kinderen. Het ging de hele dag maar door...  
‘Ik doop je in de naam van God. Je zonden zijn vergeven. Ga heen in vrede…’ 
Mensen kregen weer hoop voor de toekomst. De oude dromen over de Messias werden weer wakker 
over een nakomeling van David, die een koninkrijk van vrede op aarde zou brengen volgens de 
overleveringen. Maar toen die Messias werkelijk kwam en midden tussen hen stond, herkenden ze 
Hem niet.  
Behalve… de Doper, die een neef van Jezus was. 
 
‘Kijk,’ riep hij wijzend naar Jezus, ‘daar is Hij, het Lam van God, dat de zonde van de wereld 
wegneemt.’ 
De mensen rekten hun halzen uit om een glimp op te vangen van de man die Johannes aanwees. Het 
was een eenvoudig geklede man, dus iedereen vroeg zich af wat Johannes nou eigenlijk bedoelde 
met zijn uitspraak. 
‘Ik ken die man.’ zei iemand, ‘Dat is de timmerman uit Nazaret.’  
Sommigen haalden grinnikend hun schouders op en gingen weer terug naar hun werk.  
‘Die Johannes is zo’n warhoofd,’ zeiden ze tegen elkaar. ‘Dat noemen ze nou een profeet! Een 
Messias uit Nazaret, belachelijk gewoon!’ 
En Jezus zelf? Had Hij wel gehoord wat Johannes zei? Jazeker en Hij wist dat het de waarheid was. 
Maar Hij was hier niet gekomen om tot Belangrijk Persoon uitgeroepen te worden. Hij moest gedoopt 
worden. En daarom zei Hij glimlachend: ‘Zeg, Doper, wil je mij ook dopen?’ 



 
Johannes was echt niet gauw op zijn mondje gevallen. Hij durfde zelfs koning Herodes de waarheid te 
zeggen, maar na deze vraag van Jezus was hij met stomheid geslagen. Hij ging er gewoon van 
stotteren. 
‘Wil je gedoopt worden door mij? Ik kan beter aan jou vragen om mij te dopen!’ zei hij verlegen met de 
zaak.  
Jezus schudde resoluut van nee en deed een stap naar voren.  
‘Kom op, Johannes,’ zei hij vastbesloten, ‘laten we nu maar doen wat God het beste lijkt.’ Hij legde zijn 
bovenkleed af en stapte de Jordaan in. 
 
Ik stel me voor dat heel de hemel juichte toen Jezus kopje onder ging. Dat was de allereerste 
aanvalsactie richting de duivel.  
Jezus werd aan ons mensen gelijk en hiermee gaf hij zich over om te sterven.  
‘Uw wil geschiede…’ 
Misschien wilden de engelen wel weer gaan zingen, net als bij zijn geboorte! Ja, wie weet… 
Toen Jezus weer boven kwam, druipend van het water, voelde Hij zich heel dicht bij de Vader. Totaal 
één met Hem. Een stroom van liefde ging door Hem heen. Zijn gezicht straalde als van Mozes die met 
de Tien Geboden onder zijn arm van de berg kwam. Die aanraking van God was zelfs te zien en te 
horen door Johannes, die later opschreef: ‘Ik zag dat de hemel zich opende en de Heilige Geest 
daalde op Jezus neer als een duif. Ook hoorde ik een stem zeggen: ‘Dit is mijn lieve Zoon, in hem 
vind ik vreugde!’   
Wat een groots moment. Er waren geen fototoestellen of camera’s bij. Niemand die er een tekening 
van maakte. Maar veel schilders en kunstenaars hebben in latere eeuwen kunstwerken over deze 
gebeurtenis gemaakt. Die kom je tegen in musea en kerken over de hele wereld. 
 
Die doop van Jezus is ook voor jou heel belangrijk, want het was het begin van de weg naar Golgota, 
waar jouw zonden door Hem aan het kruis werden gedragen.  
 
 
  
   
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
  
 

 
 
 
 



 
GEBED   

  

    Vrede is net als een 
duif, Vader. Hij vliegt 
zo maar weg. Vrede is 
heel teer en 
kwetsbaar. Wij leven 
zo vaak in ruzie en 
oorlog met elkaar.   

    

   Wat fijn dat u, 
Jezus, de 
vredevorst bent. 
Dank u wel dat ik 
vrede kan 
hebben temidden 
van alle 
narigheid thuis of 
op school.  

 

Soms ben ik zelf de 
oorzaak van alle 
ellende. Vergeef me als 
ik haatdragend of 
hatelijk ben. Geef dat ik 
de vrede van u met mij 
meedraag. Dan zullen 
anderen het fijn vinden 
om met me om te gaan. 

  

    Leer me vriendelijke 
woorden te hebben 
zonder soft over te 
komen.  
Ik heb uw hulp hard 
nodig. Amen.  

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opdracht     
 
Kies uit de volgende mogelijkheden:  
 
Werkblad 27a  
 
Kleurplaat nr.16 
 
Lees Opa Krentenbol het verhaal Vrede OK49 
 
 
 
 



 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vrede 

  
Stefan en Shirley passen op de tweeling van de buren. Dat moet wel, want de vader van de buurvrouw is 
plotseling erg ziek geworden. En moeder kan niet oppassen, omdat ze een afspraak bij de tandarts heeft. 
Zodra ze klaar is zal ze hen komen aflossen. 
  
'Kom maar bij me zitten,' zegt Shirley moederlijk. Ze heeft haar eigen voorleesboek meegenomen. 'Luister 
goed. Dit verhaal gaat over een beer, die zijn zusje kwijt is.' 
Maar Yvette en Yanka willen liever achter elkaar aanrennen om de tafel. Dat is veel spannender. 
''t Is een stom boek.' zegt Stefan, 'Kom maar met mijn playmobiel spelen, hoor!' 
Yvette en Yanka krijgen een van de playmobielpopjes, die hij meegenomen heeft... Stefan verzint er wel 
een leuk verhaaltje bij, maar na een paar minuten wil Yvette per se het popje van Yvanka. Getrek en 
geruk. Gekrijs en gehuil. Stefan en Shirley worden er haast gek van. Ook de limonade en het speculaasje 
houden de wildebrassen maar even zoet. Zodra het op is begint het lieve leven weer. Om een 
kleinigheidje maken ze slaande ruzie. Het lijkt wel een mini-oorlog. 
Stefan en Shirley zijn wanhopig. Hoe moeten ze dit aanpakken? 
'Laten we opa bellen,' zegt Shirley ten einde raad. 
'Misschien heeft hij een idee.' 
Opa zit met een ernstig gezicht de krant te lezen. Een ouderwets brilletje hangt op het puntje van zijn 
neus. 
'Foei toch!' moppert hij, 'Wat een nare krant. Er staan bijna alleen maar oorlogsberichten in...' 
Dan rinkelt de telefoon. Het is Stefan. 
'Opa,' klinkt het benauwd. 'Wij passen op de tweeling van de buren, maar ze maken steeds ruzie. Wat 
moeten we doen?' 
'Heb je krentenbollen?' vraagt opa optimistisch. Nee, die heeft Stefan natuurlijk niet voorradig. Opa wrijft 
even met z'n vrije hand over zijn dikke buik. Voor hem zijn krentenbollen een goeie oplossing voor een 
gespannen situatie. 
Ineens krijgt hij een idee. 
'Maak voor elk een vredesmuis.' stelt hij voor... 
Als moeder van de tandarts terugkomt, vindt ze een heerlijk vredige toestand in het huis van de buren. 
Stefan en Shirley hebben van een papieren zakdoek voor elk van de kinderen een muis gemaakt. Een 
muis met oortjes een staartje, twee oogjes en een snor. 
Zachtjes trekken Yanka en Yvette de diertjes aan een garen draadje over de vloer. Ze lopen op hun 
tenen, want een vredesmuis is een bang diertje. Hij kan niet tegen lawaai. En helemaal niet tegen ruzie. 
Moeder lacht. 
'Dat de tweeling zo vredig speelt, mag wel in de krant.' zegt ze. 'Zou opa niet een fabriekje kunnen 
beginnen van vredesmuizen? Wat mij betreft mag het best een vredesmuizenplaag worden op de wereld.' 
  
Vraag 1: Is ruzie ook oorlog? 
2. Is het Gods schuld dat kinderen ruzie maken? 
3. Hoe kun je een beetje vrede maken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tekst   

  

Hebr. 12:14 

  

Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet 

zien. 

  

Stuur elkaar een sms-je met deze tekst.  

Of:  Neem een bladzijde van een krant. Plak hem op een karton, zodat hij wat steviger is. Laten de 

kinderen om beurten een stuk van deze tekst er kriskras overheen plakken. Hang hem goed zichtbaar 

op. 

  

Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven 

wie dat niet doet zal de Heer niet zien. Hebr. 12:14 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Activiteit     
  

* maak duifjes van klei. 

  

* Zwaard omhoog. 

Dat gaat zo: 

a. Alle kinderen hebben hun bijbel in de hand met de dichte kant in hun palm. 

b. Zeg: ‘Zwaard omhoog.’ (Kinderen doen hun hand met de bijbel erin omhoog) 

c. Zeg: ‘Zeg me na: (bijv.) Joh 3:16’ (kinderen zeggen het na.) 

d. Zeg: ‘Klaar? … Zoek!’ (Kinderen gaan zoeken. Wie het heeft gevonden roept ja en gaat staan.) 

e. Zeg: ‘Stop.’ 

f.  Zeg: ‘Jij mag de tekst oplezen.‘ 

  

De teksten die je kunt laten opzoeken zijn: 

Psalm 4:9 In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een 

vertrouwd en veilig huis.  

Psalm 29:11 De HEER zal macht aan zijn volk verlenen, de HEER zal zijn volk zegenen met vrede. 

Spreuken 16:7  Als de weg die iemand gaat de HEER  behaagt, doet hij zelfs zijn vijand vrede met 

hem sluiten.  

Jes. 52:7 Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt 

en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’  

Lucas 2:14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft. 

Joh. 14:27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je 

niet ongerust en verlies de moed niet. 

Rom.12:18 Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te 

leven. 

  

*Pannenkoeken versieren 

Wie versiert de pannenkoek het mooist. 

Geef ze van te voren gebakken pannenkoeken en leg van alles neer om te versieren.  

Leg een prijsje neer voor de winnares/winnaar.  

  



 

* Krantenmep 

Kring van kinderen die zitten. Een persoon in het midden heeft een opgerolde krant. Alle kinderen 

verzinnen een naam. Wie begint noemt een naam van een kind in de kring, die moet door de mepper 

geslagen worden en dan is die persoon weer mepper. Het is je dus geraden om snel de naam van 

een ander te noemen voor je wordt geslagen door de mepper. Je mag niet meer dan twee keer achter 

elkaar dezelfde persoon noemen, anders wordt het zo’n heen en weer spelletje. P.s. Probeer een 

beetje toepasselijke namen te vinden, zoals duif, havik, brutale, vredestichter, enz.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Wat kwam er op Jezus hoofd zitten toen 

hij werd gedoopt?  

1  duif 

2 Wie doopte Jezus  2 Vredevorst  

3 Waarvan is de duif het symbool?   3 De Jordaan  

4  Hoe wordt Jezus wel genoemd? 4 Vrede houden met alle mensen  

5 Hoe wordt het Koninkrijk van God ook wel 

genoemd?  

5 Heilige Geest, vrede  

6 In welke rivier werd Jezus gedoopt?  6 De Doper  

7 Wat was de bijnaam van Johannes  7 Johannes 

8 Wat zongen de engelen in de kerstnacht?  8 Dit is mijn lieve zoon in hem vind ik 

vreugde.   

9 Wat moet je voor zover het van jou afhangt 

doen?  

9 Vrede op aarde 

10  Wat zei de stem uit de hoge toen Jezus 

werd gedoopt? 

10 Koninkrijk van vrede  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Antwoorden: 1-1     2- 7    3-5    4-2     5- 10    6-3    7-6    8-9    9-4    10- 8  

 
 

 


