
Les 4 – Lijden 
 

Lezen uit de bijbel      Matteus 25:31-46 

     
Dit keer een lang stuk, maar het is belangrijk,  

want Jezus zegt hierin wie er in de hemel mogen komen! 

  

In het bijbelboek:   

  

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij 
plaatsnemen op zijn glorierijke troon.  Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en 
zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt;  de 
schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal de koning tegen de groep 
rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het 
koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en 
jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie 
namen mij op,  ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat 
gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”   

Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te 
eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven?  Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien 
en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de 
gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker 
jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of 
zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”  

Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn 
ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.  Want ik had honger en 
jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling 
en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de 
gevangenis en jullie bezochten mij niet.” Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij 
u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet 
voor u gezorgd?” En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze 
onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” Hun staat een 
eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’ 

  

Verklaring  

de Mensenzoon: zo noemt Jezus zichzelf.  

de schapen van de bokken:  bokken stoten, ze delen bij wijze van spreken klappen uit. Die komen 
er niet in. Schapen volgen en brengen lammeren voort. Ze zijn dus vruchtbaar en zorgen voor 
anderen.  

Onaanzienlijksten: dat zijn mensen waar iedereen op neer kijkt. Zwakke mensen, zwervers. Ook 
oude mensen en kinderen.  

het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.: de hel. Die is dus niet bedoeld 
voor mensen. Maar als je nou per se voor de duivel wilt kiezen, dan kom je daar terecht.  

een eeuwige bestraffing: ander woord voor hel.  

  

  

  

  



Kringgesprek     
  

 

  
  
De Heer Jezus wil dat we een ´verzorger´ zijn van mensen, 
(een schaap), en niet een ´wegtrapper´, (een bok). 
Merk je wel eens op school dat sommigen bokkig zijn? 
Wanneer was jij blij dat iemand voor je zorgde?  

Wat doet onze kerk aan het lijden? 
Kan een verhaal uit de bijbel je troosten? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERHAAL 

 
De witte vrouw, die kindertjes ving 
  
In de donkere afgodstempel is het stil. Het grote gouden beeld van de aapgod glanst koud en 
geheimzinnig. Iedereen slaapt. De priesters, de tempelvrouwen en ook de tempelkinderen. Nee, toch niet 
iedereen. Kijk eens... daar loopt iemand. Het is Pareloogje, een meisje van een jaar of zeven in een 
grauwwit gescheurd jurkje. Waar gaat ze heen? 
Ze loopt naar het afgodsbeeld en valt op haar knieën. Ze doet haar handen tegen elkaar en fluistert iets. 
Bidt ze? 
'Laat me sterven, alstublieft!' smeekt ze. 
Het komt dit meisje in die sombere tempel? 
Pareloogjes moeder heeft haar uit armoede aan de tempel verkocht. Als een mooie pop heeft ze met nog 
meer meisjes op de met bloemen versierde praalwagen gezeten, achter het beeld van de God. 
Duizenden mensen stonden aan de kant te juichen en te zwaaien. Maar ze was zo bang geweest. Ze 
zocht het gezicht van haar moeder tussen al die mensen. 
De grote met koper beslagen deuren van de tempel zwaaiden open om hen binnen te laten en daarmee 
begon het vreselijke leven. Vroeg opstaan, hard werken, slaag, weinig eten en steeds leven in het 
halfdonker bij die griezeliger goden. Pareloogje hield het niet meer uit. Op een dag liep ze weg. Ze ging 
de hele weg terug naar huis, wel dertig kilometer. 
'Mamma,' smeekte ze, 'Ik zal alles voor u doen, maar stuur me niet terug naar de tempel. 
Maar de tempelvrouwen kwamen haar weer ophalen. 
'We zullen je wel afleren om weg te lopen!' schreeuwden ze. 
'Over een poosje word je aan een steen gebonden en dan zal je voor altijd van de Aapgod zijn.' 
'Ga nooit meer buiten de poort,' schreeuwden ze ook nog. 
'Want buiten loopt een witte vrouw en die vangt kindertjes.' 
Pas maar op!' 
Zo kwam Pareloogje terug in de tempel. 
  
En nu staat ze met kapotte handjes voor de aapgod en bidt, maar hij hoort haar niet. Snikkend loopt ze 
terug naar haar slaapplaats. Ze kruipt rillend van kou terug onder de dunne deken op de harde stenen 
vloer. Is er dan niemand die van haar houdt? 
O, als die witte vrouw haar eens ving, wat zou dat fijn zijn. 
Na die gedachte valt ze in een onrustige slaap. 
  
Aan de overkant van de rivier in een klein huis woont Amy Carmichaël. Ze is helemaal uit Engeland naar 
India gekomen om de mensen van de Heiland te vertellen. Amy zit op een matje. Ze bidt ook. Maar niet 
tot een God die met handen is gemaakt. Nee hoor! Ze bidt tot de levende God. 
'Heer, stuur me alstublieft een tempelkindje. Ze hebben het zo slecht. Ik heb ze gezien, Ik heb ze horen 
huilen in de nacht, toen ik langs de muur van de tempel liep. Heer, ik heb er van alles aan gedaan om er 
een te redden, maar het lukte niet. Wilt u er zelf een sturen? Dan gaat ze rustig slapen. Heel vroeg in de 
morgen wordt er op de deur geklopt. Het is een klein, zacht klopje. Amy doet open en daar staat... 
Pareloogje, die toch weer weggelopen is uit de tempel. 
'Bent u de vrouw die kindertjes vangt?' vraagt ze gespannen. 'Wilt u mij nu alstublieft vangen?' 
Amy is stomverbaasd. Gauw trekt ze haar mee naar binnen en doet de deur op slot.  
'Lieve schat,' zegt ze met haar warme stem, 'Waarom wil je dat ik je vang?' 
Dan vertelt Pareloogje haar verhaal. Amy krijgt er tranen van in de ogen. 
Ze zegt: 'Pareloogje, de Heer Jezus heeft jou hierheen gestuurd. Dat is zeker.' 
Uit een koffer haalt ze een oude, versleten pop. Ze geeft die aan het meisje, dat er dolblij mee is.  
  
Pareloogje blijft bij Amy wonen. 
'Ik ben zo blij dat u van me houdt!' zegt ze keer op keer. 
Amy trekt haar op schoot en zegt: 'Er is er een die nog veel meer van je houdt. Het is Jezus. Hij kwam uit 
de hemel naar de aarde om jou te redden. Ja, ook jou, Pareloogje. Al ben je nog maar een kind. Jezus 
hield veel van kinderen. Jezus omarmde ze en zegende hen.' 
Pareloogje is ontroerd.  
'Wat jammer dat Jezus er niet meer is,' zegt ze ernstig, 'Ik zou naar Hem toe willen gaan om gezegend te 
worden.' 
Amy trekt haar dicht naar zich toe en antwoordt: 'Hij is er wel. Hij leeft en is nu in de hemel om een 
plaatsje voor ons klaar te maken.'  
Met stralende oogjes kijkt Pareloogje haar pleegmoeder aan. 



'Echt waar?' vraagt ze. 
'Echt waar. Vlak voordat Hij naar de hemel ging heeft Hij het nog gezegd: 'Vergeet niet: Ik ben altijd bij 
jullie tot het einde van de wereld.' Hij is dus ook altijd bij jou als je Zijn kind wilt worden.' 
  
Een paar dagen later is er een vreselijk lawaai buiten. Geschreeuw en gevloek. Het zijn de 
tempelvrouwen. Ze krijsen dat Amy Pareloogje terug moet geven. Dat doet Amy natuurlijk niet. Samen 
gaan ze op het balkon staan. Pareloogje is niet bang. 
Ze roept heel dapper: 'Ik ga niet mee. Ik blijf bij de Witte Vrouw.' 
Dan gebeurt er een wonder. De boze tempelvrouwen gaan vanzelf weg. 
  
Amy heeft nog veel meer kinderen gered. Haar gezin telde tenslotte wel 700 mensen. De Heer Jezus 
zorgde wel dat ze niets te kort kwam. Meer dan duizend kinderen noemden haar Ama, dat betekent 
moeder. En dat alles, omdat de Heer Jezus zei: 'Ga erop uit, Amy, naar India en maak Pareloogje en 
anderen tot mijn discipelen.' 
Amy is gegaan. Zij ging kindertjes vangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gebed   

  

    Jezus, u geeft ons weer 
het gelukkige gevoel uit 
het Paradijs terug. Als 
we de zwakken mogen 
helpen en liefde geven 

aan mensen die verdriet 
hebben.    

    

   .  
Dankuwel, dat we 
een nieuwe 
schepping mogen 
zijn. We willen 
ervoor kiezen om 
die oude mens af 
te leggen en als 
volgeling van nu te 
leven.  

 

Als we mensen pijn doen, 
vergeef ons en leer ons 
overal vrede te brengen. 
We willen vergeven als 
men ons uitscheldt al is 
het ook nog zo moeilijk. 
Dat kunnen we niet 
zonder u. 

  

  

    Dankuwel dat we later in 
de hemel mogen komen 
en dat u zich niet voor 
ons hoeft te schamen. 
Amen.  

    

  

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Opdracht     
  

Teken een boom met negen appels erin. Schrijf op die appels de namen van de vruchten van de 

geest: 

Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

  

Of: 

Knip een hartje uit een karton. Dat gaat het best als je eerst een half hartje uit een 

dubbelgevouwen velletje papier knipt en dat hartje gebruikt als sjabloon. Dat zijn de twee 

helften gelijk, snap je?  

Maak een hoop propjes van crêpepapier en plak die als roosjes op de rand van het 

kartonnen hartje. 

Schrijf er op: ‘God is blij met jou’ en geef het aan iemand om hem op te fleuren. 

  

Of: 

Lees onderstaand verhaal (OK40) en stel de vragen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Shirley leert Niesje beter kennen 

  

Er is een spelmiddag op school. Stefan en Shirley verheugen zich erop. Het wordt een soort 

zeeroversspel. Stel je voor! Als ze aankomen horen ze al meteen wie er in hun groep zitten. Stefan is best 

tevreden. maar Shirley roept: 'Hè nee. Niet Niesje, hoor! Die kan niks!' 

De andere meiden zijn het roerend met haar eens. Met lange gezichten en grote monden wordt er bij de 

leiding geklaagd. 

'Mag Annabel met Niesje ruilen?' fleemt Shirley, 'Dat is mijn beste vriendin.' 

Arme Niesje. Wat naar te horen dat de anderen zo over haar denken. Ze zou wel door de grond willen 

zakken. Gelukkig neemt meester het voor haar op. 'Jullie moesten je schamen,' zegt hij kwaad. 'Niesje is 

een fijne meid. Ook met haar moeten jullie samenwerken!' Bokkig vertrekt de groep naar de eerste 

opdracht. 

  

Inderdaad is Niesje bij alle onderdelen de laatste. Bij het touwslingeren over een sloot valt ze zelfs in het 

water, wat de groep een strafpunt oplevert. Shirley wordt steeds pissiger tegen haar.  

'Schiet toch op, trut!' sist ze als Niesje aarzelend over een smalle loopplank naar boven gaat. Opa 

Krentenbol die als supporter toekijkt, schaamt zich dood voor zijn kleindochter. Voor hem is de lol er gelijk 

af. Triest sloft hij naar huis om een kopje thee te zetten. Dat is om beter na te denken. 

  

Het is een paar dagen later. Over de open landweg fietsen drie mensen: opa, Shirley en Stefan. Ze zijn 

op weg naar het dierenasiel op de Buitendijk. Opa heeft namelijk muizenkeutels in de keuken ontdekt. 

Dus gaat hij zich een kat aanschaffen. 

'Hé, hallo!' horen ze een meisje roepen als ze afstappen. Tot hun verbazing ontdekken ze Niesje bij het 

hek. Haar ouders beheren namelijk het asiel. Shirley voelt zich vreselijk opgelaten. Te meer omdat Niesje, 

vergevingsgezind als ze is, hen hartelijk begroet. Als ze hoort waarvoor ze komen, gaat ze zelf mee langs 

de hokken en zoekt een prachtige witte kater uit. Trots kijkt het beest hen aan, de staart om de poten 

gekruld.  

'Nee.' bromt opa. 'Die niet. Zo'n schoonheid kun je aan iedereen kwijt. Ik wil een overblijvertje, een poes 

die niemand wil.' Niesje kijkt opa ernstig aan. Ze begrijpt meteen wat hij bedoelt. 

'Moessie,' zegt ze, 'Dan moet u haar nemen. Ze heeft maar een halve staart.' 

'Kan mij niet schelen,' lacht opa, 'als ze maar muizen vangt.' 

  

Onderweg naar huis, met de kat in een speciale doos bij opa achterop, is Shirley opvallend stil. Ze denkt 

na over Niesje. Wat een leuke meid is dat eigenlijk. Ze weet alles van kattenrassen, hondenstambomen 

enzo. Elke ochtend staat ze om zes uur op om de beesten te verzorgen. Opa ziet haar denken. Hij is dik 

tevreden. 

'Nog trek in een verse krentenbol?' vraagt hij als ze de bakkerszaak passeren? Ja, opa heeft iets te 

vieren. 

Vraag 1: Heb jij een hekel aan een bepaald kind? 

2. Weet je ook leuke dingen van dat kind op te noemen? 



 Tekst   1 Joh. 3:1 

 

  

 

  

  

Kun je deze tekst vlot opzeggen? 

  

  

  

Bedenk toch hoe groot de …… is  

die de Vader ons heeft ………. !  

Wij worden …….. van God genoemd,  

en dat zijn we ook.  

Dat de …… ons niet kent,  

komt doordat de wereld … niet kent. 

  

  

wereld geschonken kinderen hem liefde 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



Activiteit   
  

*Het is erg leuk als je gipsen vruchten kunt maken en verven. Koop een pak 

gips en een malletje. Giet het gips op het water in de mal, laat drogen en 

beschilderen maar. 

  

*Of: Vruchten maken van een pak klei. Echte klei is het fijnste. Dat kun je 

kopen in een handarbeidzaak.  

Anders namaakklei. 

  

*Of: lekkere vruchtenspiesjes maken van allerlei vruchten aan een stokje. Een honingdipsausje 

maken van mayonaise en honing.  

  

*Of: Met een groepje de Vruchten van de Geest uitspelen. De anderen moeten dan raden wat je 

uitbeeldt. 

Bijvoorbeeld: Iemand gaat ruzie maken en een ander kind maakt vrede. 

Dit zijn de vruchten van de Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Vul de de antwoorden in en zie de oplossing onderaan deze pagina.   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1  Waar komt lijden en ziekte vandaan? 1 De dood  

2  Wat is het uiteindelijke gevolg van de 

zonde? 

2 Jezus  

3 Wie zondigde het eerst  3  We troosten en bidden 

4 Wie verlost ons uit de macht van de 

zonde en is de tweede Adam? 

4  Boom des Levens 

5 Wat doen wij als kerk aan ziekte en lijden 5  Van zonde 

6  Welke vruchten van de Geest beginnen 

met een v  

6  Geduld, goedheid, geloof 

7 Welke vruchten van de Geest beginnen 

met een g  

7  zelfbeheersing 

8  Welke vrucht maakt dat je je kan 

beheersen? 

8  zachtmoedigheid 

9  Welke vrucht van de Geest maakt dat je 

zacht bent? 

9  Adam (en Eva) 

10  Welke boom stelt Jezus voor? 10  Vreugde, vrede en vriendelijkheid 

  

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

  

  

  

  

  

  

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

 


