
 Les 6 – Baas boven baas 

 

 Lezen uit de Bijbel      Fil. 2:7-12 

  

  
  

Jezus nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens 

verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het 

kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te 

boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde 

en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de 

Vader.   
  

Verklaring: 

Jezus nam de gestalte aan van een slaaf. Dat wil zeggen dat Jezus een dienaar was. 

  

  

  

 
 
 
 
Kringgesprek     
  
Wat vind je van het spreekwoord: De brutalen hebben de halve wereld? 
Iemand antwoordde eens: Maar de rechtvaardigen zullen de hele wereld beërven. 
Denk je dat dat waar is? 
Hoe ga je om met lui die kapsones hebben? Wat is een loser? 
Kun je winnen en toch verliezen? (Bijv. iemand een blauw oog slaan en daardoor een vriend verliezen) 
Kun je behalve met je vuisten ook vechten met iets anders? (woorden) Een woordentwist. 
Is het waar: schelden doet geen zeer? 
Is bidden ook een wapen? 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VERTELLEN 
   

56 - Baas boven baas 
  

Kijk eens naar het nieuws. Lees eens in de krant. Merk je wel dat veel namen telkens weer 

terugkomen? Dat zijn leiders, de heersers, de machthebbers van onze tijd. Vroeger had je weer 

andere namen. Er zijn heel veel koningen en machthebbers geweest en er zullen er zeker nog meer 

komen. Eén ding is zeker, over een paar jaar zijn ze verleden tijd en hebben anderen hun plaats 

ingenomen. Dat leert ons de geschiedenis.  

 

De geschiedenis 

Heb je wel eens van keizer Napoleon van Frankrijk gehoord? Kleine man, steek dwars op zijn hoofd, 

hand op zijn maag. 1804-1815. Men dacht dat hij onoverwinnelijk was. Met een groot leger trok hij 

zelfs op naar Rusland, maar zijn beslissende eindslag was in Waterloo en hij eindigde zijn leven als 

een banneling op Elba.  

Natuurlijk heb je op school wel van Adolf Hitler gehoord, de Duitser. Met zijn uitgestoken hand, zijn 

snorretje en zijn ophitsende toespraken voerde hij een strakgeleide oorlog tegen de geallieerden. 

Leuzen, vlaggen, concentratiekampen. En hoe liep het met hem af? Hij pleegde zelfmoord voordat hij 

zich moest overgeven. 

En in de oudheid Alexander de Grote, die leefde 300 jaar voor Christus, de beroemdste man van zijn 

tijd, heerser over Griekenland. Hij wilde tot het einde van de wereld zijn tocht voortzetten en trok op 

naar India. De voorspellingen waren dat hij onoverwinnelijk was, maar op 32 jarige leeftijd stierf hij aan 

een longziekte, opgelopen tijdens een gevecht in een moeras. Hij had duizenden jongemannen de 

dood in gejaagd met zijn veroveringsdrang. 

Zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. De wereld kan de boeken niet bevatten van alle ellende 

die hun grote ego’s hebben teweeggebracht. 

 

Nee, dan onze koning Jezus.  

Heeft Jezus ook oorlog gevoerd, landen veroverd, volken onderworpen, zijn naam gevestigd in de 

geschiedenis? Eh… Ja of nee? Denk er eens over na. Misschien op een andere manier…  

Hij woonde niet in een paleis, had geen leger, droeg geen hermelijnen mantel, voerde geen 

veldslagen, maar genas zieken, dreef boze geesten uit, predikte de blijde boodschap, gaf 

hongerenden te eten, wekte doden op, bracht de waarheid aan het licht, vond kinderen belangrijk 

en…. HIJ GAF AAN HET KRUIS ZIJN LEVEN VOOR DE REDDING VAN DE WERELD.  

Als jij nou zou mogen kiezen? Wie van allemaal is de echte koning? 

Alleen al voor alles wat Jezus deed zou Hij in het Guiness Book of Records moeten staan. 

  

Maar Hij deed meer, veel meer.  

Hij was een groot inspirator. Door zijn voorbeeld gingen duizenden hetzelfde doen. En nog vandaag 

de dag worden er in de naam van Jezus voor de armen gezorgd, de zieken, de eenzamen, de 

vrouwen en de kinderen. In alle landen van de wereld en door alle eeuwen heen! Vaders stopten met 

het slaan van hun vrouwen, met alcoholgebruik, kinderen kregen onderwijs, vrouwen en meisjes 

werden niet langer geminacht. Er kwamen rechtvaardige wetten… 



 

En bovendien…HIJ STOND OP UIT DE DOOD!  

Dat is niet niks! Dat is nog geen enkele koning gelukt!  

De dood, die grootste vijand van ons, met al zijn demonen, zoals minister Angst, officier Ziekte, 

generaal Gruwel, hoofdman Pijniging, opperbevelhebber Nachtmerries en ga maar door…. Ze gingen 

plat op hun gezicht, dead man, geen greintje macht meer.  

En door die opengebroken deur stromen de gelovigen naar buiten, een grote uittocht. Wie Jezus volgt 

heeft eeuwig leven! Weg met de angst voor de dood.  

 

En wat gaat er in de hemel gebeuren? 
Koning Jezus is daar de machthebber. Hij zit naast God op de troon, aan Gods rechterhand. 
Elke knie zal voor hem buigen. Miljoenen engelen zingen daar zijn lof. Ze zingen over het lam, 
dat geslacht is, dat waardig is te ontvangen alle macht en heerlijkheid en eer… 
De dood is er niet meer, tranen worden door God zelf afgewist. Hij maakt alle dingen nieuw.  
Nog eenmaal zal Jezus samen met alle gelovigen terugkomen om te laten zien dat de aarde wel 
goed geregeerd kan worden. Dan zal er een duizendjarig vrederijk zijn, waar de leeuw en het 
lam samen zullen weiden. 
 

De duivel, die in feite al verslagen is, zal nog één keer zijn kop opsteken en een grote oorlog beginnen 

tegen Jezus en zijn volgelingen. Maar natuurlijk wordt dat zijn ondergang, zijn Armageddon. Hij wordt 

voor altijd in de hel gegooid, die voor hem al klaargemaakt is. 

Wie met hem mee wil gaan moet het zelf maar weten. Die kiest er voor. 

 

Laten we nu even duidelijk zijn. Welke koning wil jij volgen?  

Je moet wel kiezen, die dingen gaan niet vanzelf.  

Het maakt niet uit of je ouders christelijk zijn, of je wel of niet naar een kerk gaat, of je braaf bent of 

niet, uit welk land je komt, of welke taal je ook spreekt.  

Nee, vraag je paspoort aan voor het koninkrijk van God. Bid tot Jezus, dat hij je zonden vergeeft, dan 

zet hij zijn stempel op je. Dan is jouw toekomst zijn toekomst. Want Hij is baas boven baas. Nou, wat 

denk je ervan?  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Eerbied   

  

    Lekker populair zijn, 
dat lijkt ons wel wat, 
vader. Veel vrienden 
hebben en dat ze 
doen wat je zegt, 
maar is dat ook wat u 
blij maakt?  

    

  Houdt u van grote 
bekken en 
vloeken?  Nee 
natuurlijk. Geef 
ons een 
vriendelijk hart, 
ook al noemen 
anderen ons 
watjes.  
We zijn wat u 
zegt dat we zijn 
en dat is: 
overwinnaars!    

 

Eenmaal staan we 
allemaal voor uw troon 
en dan zult u ons 
oordelen naar onze 
daden. 
Wilt u ons dapper 
maken en volhardend. 

  

  

    Wij hebben een 
vriend die ons 
dagelijks door het 
leven leidt. Dank u 
wel Jezus, dat u 
onze echte vriend 
bent.   

    

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opdracht     

 

* Gebedschriftje maken.  

Koop tevoren voor elk kind een klein  opschrijfboekje.  Links komen de gebeden en rechts de 

verhoringen.   

Als ze ‘stille tijd ‘houden schrijven ze hun voorbedes in. Als er verhoringen zijn schrijven ze dat aan de 

andere kant. 

Je zult verbaasd zijn om te zien hoeveel verhoringen er zijn na een tijdje. Doe het zelf ook. Laten ze 

het schrift na een korte tijd weer meebrengen en bespreek dan het resultaat. 

 

* handjedrukken 

 

* touwtrekken 

* Kun je aan een exemplaar komen van een Guinees boek of Records? Lees daaruit dan een paar 

vreemde records voor. 

*   Een verhaal van Opa Krentenbol voorlezen 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verliezen 
  
Er zit een vuil jochie op een hek vlakbij het circusterrein. 't Is Japie. Hij laat zijn benen doelloos bungelen. 
Z'n veel te grote pet zakt half over zijn ogen. 't Interesseert hem niks. 
Zo af en toe, spuugt hij met een boogje op de tegels voor hem. 
'Hoi, Japie!' klinkt opeens een stem. 
Het is opa Krentenbol. 
'Wat zit jij hier te treuren?' 
'Dag opa.' antwoordt Japie dof. 'Ik ben kwaad op mezelf!' 
Opa kent dat gevoel wel. 
Is Japie soms naar de kermis geweest? 
'Ja, en al m'n geld kwijt.' moppert Japie, 'O, ik ben echt een verliezer. Bij het schieten won ik niks, bij het 
balletjesgooien niet en zelfs het rad van avontuur leverde niks op.' 
Japie voelt zich gewoon een stomme loser. Snapt opa dat? Nee, opa vindt dat iedereen die gezond 
geboren is, eigenlijk al een winnaar is. 
'Och, joh!' troost hij, de kermis is er gewoon op uit om al jouw geld op te slikken. Daar bestaan die lui van.' 
Hij nodigt Japie uit voor een potje sjoelen bij hem thuis. 
  
't Is altijd zo gezellig bij Opa Krentenbol thuis. Eigenlijk is het maar een oud huisje met versleten meubels, 
maar toch... Japie kan er echt zijn verhaal kwijt. 
Nu eens geen scheldende moeder, die hij het nooit naar de zin kan maken. Ook geen meester, waar hij 
zoveel onvoldoendes bij haalt. 
Lekker afreageren door keihard met de sjoelstenen te gooien. Logisch dat opa verliest. 't Wordt trouwens 
toch een hele verliesmiddag. 
Om drie uur komt Stefan binnenstuiven. Hij heeft de wedstrijd met Shirley, wie het eerst bij opa is met de 
tweestappenvooruit- eenstapachteruitsprong gewonnen, maar daarbij zijn huissleutel verloren. Uit z'n zak 
gesprongen zeker. 
Even later stormt Shirley kwaad binnen. Ze vindt dat Stefan gesmokkeld heeft. Ach, die Shirley kan 
eigenlijk helemaal niet tegen haar verlies. 
Opa stelt voor een partijtje touwtrekken te doen op het plaatsje achter het huis. Hij heeft wel ergens een 
flink stuk touw liggen. Dan kunnen ze vaststellen wie vandaag de superverliezer is. Ze rukken en trekken 
en sjorren en schuiven. Zelfs de geit gaat er zenuwachtig van blaten. Wil zij soms meedoen? 
Hoera! Er gaat een gejuich op van jewelste. Stefan en Shirley winnen... Ze trekken opa en Japie finaal 
over de streep. 
'Och, wat geeft het,' vindt Japie sportief, ‘'k heb toch een leuke middag gehad, hè, opa?' 
Tevreden hapt hij in een dikbesmeerde krentenbol, die opa hem als hoofdprijs aanreikt. 
  
Vraag 1: Wat voel je als je steeds verliest? 
2. Als je verliest, wat zou je dan tegen jezelf zeggen? 
3. Heeft de Heer Jezus verloren toen hij aan het kruis stierf? 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tekst   

  
Romeinen 8:31 en 37 
  
Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 
  
Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 
  
Aan het eind van de tekst juichen we, alsof we de Tour de France hebben gewonnen.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Activiteit     
  

*Tekenestafette 

Twee groepen. 

Om de beurt komen de kinderen bij je om een opdracht te krijgen. Die moeten ze zonder te spreken 

uittekenen. Als de andere kinderen van de groep raden wat het voorstelt, mag de tweede naar je 

toekomen voor een opdracht. Welke groep is het eerste klaar? Geef verschillende opdrachten voor de 

groepen, anders schreeuwen ze het antwoord en kan de andere groep dat horen. 

Opdrachten: teken… 

Een vlag, een paard, een bijbel, duiveltje, engeltje, huis, zwaard, slang, steen, wereldbol, cactus, 

appel, wolk, mond, kerk, boom, helm, schoen, ring, tv, boot, brood, duif, zon, leeuw.  

  

*Laat iemand verkleed als zwerver op de groep komen. 

De kinderen moeten hem interviewen met de volgende vragen. 

Hoe komt het dat u zo terecht bent gekomen? 

Op welke leeftijd bent u begonnen met roken, drinken, drugs gebruiken. 

Hebt u schulden gekregen? 

Hoe komt het dat u geen onderdak hebt? 

Waarom gaat u niet werken? Hebt u uw school afgemaakt? Bent u gelukkig?  

Zijn er ook mensen die uw vrienden zijn? Zijn er mensen die u helpen?  

Wat zou u ons aanraden om te doen in ons leven?  

 Trucje  

Pingpongballen. 

Verf een stuk of zes pingpongballen in diverse kleuren. 

Neem een vaas met niet te wijde hals. Doe een voor een de pingpongballen in de vaas, terwijl u vertelt 

wat ze voorstellen. Zwart voor haat, rood voor boosheid, geel voor jaloersheid, blauw voor hoogmoed en 

groen voor pesten. Dat zit allemaal in mijn hart. De mensen zien de mooie buitenkant, maar God ziet wat 

er in mij is. Hoe kan ik al die lelijke dingen eruit krijgen? Doe water in de vaas. Als Jezus met Zijn liefde in 

mijn hart komt, gaan al die lelijke dingen eruit. (De pingpongballen drijven er vanzelf uit.) 

Krantenmep 

Kring vormen. Ieder kiest een grappige naam. Dit keer kun je namen van heersers, koningen of 

machthebbers noemen. Eén in het midden met een opgerolde krant. Iemand begint met een naam te 

noemen, de mepper moet die persoon dan slaan voordat hij/zij weer iemand anders heeft genoemd. Je 

mag niet twee keer dezelfde noemen. Is het de mepper gelukt, dan moet degene die niet snel genoeg 

een andere naam noemde in het midden staan.  

  



Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Waarom wordt Jezus koning der koningen 

en Heer der Heren genoemd? 

1 Hij voert oorlog tegen de satan en de 

zonde  

2 Voert Jezus oorlog? 2 Omdat hij de satan heeft overwonnen  

3 Heeft Jezus een zwaard?   3 Het boek van het leven  

4 Waar moet je naam in staan?  4 Te dienen   

5 Hoe lang zal Jezus op aarde regeren?  5 De engelen 

6 Waar zit Jezus in de hemel?  6 Het lam dat geslacht is  

7 Wat leert Jezus ons?  7 Hij wordt in de hel gegooid  

8 Wat gebeurt er met de duivel?   8 Dat is het zwaard van Gods woord 

9 Wie aanbidden Jezus dag en nacht?  9 Aan Gods rechterhand  

10 Wat is Jezus’ erenaam?  10  Duizend jaar 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

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

 
 

 


