
Les 5 – Rellen – Een rellerig virus      

! Lezen uit de bijbel        

Hebr. 8  

Zo kan Jezus ieder,  

die door hem tot God komt,  

volkomen redden,  

omdat hij voor altijd leeft  

en zo voor hen kan pleiten.   

Volkomen betekent: helemaal. 

Redden: Soms gaat het mis in ons leven of met de wereld. Dan komen we er zelf niet 
meer uit. Jezus neemt het dan over, zoals je een computer kunt overnemen.  

Pleiten: Dat betekent dat hij onze advocaat is, een strafpleiter.  

Maar wel een advocaat die je niet hoeft te betalen. Hij heeft zelf de prijs betaald. Hij 
zorgt ervoor dat je vrijgesproken wordt.  
Alle dingen maakt hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.  

 
Kringgesprek     
 Hebben jullie thuis wel eens gehad dat er een virus in je computer zat? Hoe hebben jullie 
die eruit gekregen?  

Is je gsm wel eens gestolen? Heb je alle gegevens nog terug kunnen krijgen? 

Wat zou er gebeuren als je vader of moeder of je verzorgers hun bankpas kwijt waren?  

Wat moet je doen als er gegevens gewist zijn op je i-pad?   

Zou je wel eens dingen die gebeurd zijn terug willen draaien? 

 
Verhaal  



  
Een rellerig virus 

Opeens gebeurde het. Computer kapot. Er was een virus binnengekomen en die wiste je 
hele harde schijf. Je werkstuk waaraan je al weken bezig was, dat zo lekker liep. Alle 
afbeeldingen en grafieken, je fotobestand met die leuke vakantiekiekjes uit Griekenland, je 
muziekbestanden, tekstverwerker… Alles. En dan zit je met de gebakken peren.  

Er moet een nieuwe computer gekocht worden en geïnstalleerd, dure klus. Je krijgt het nooit 
meer zo als waaraan je gewend was. En je data dan? Alles weg!...  Tenminste als je je 
gegevens niet ‘in the cloud’ had laten zetten door een bedrijf.  

‘In the cloud’?  

Cloud betekent toch ‘wolk’? Hé, wacht eens? Dat Koninkrijk van God, dat met Jezus begon 
en dat in de soep gelopen is, stond dat soms ook ‘in the cloud’? Yes! Yes! Yes!! Er is niets 
verloren gegaan.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De grootste relschopper aller tijden is wel Lucifer, ook wel satan of duivel genoemd. 

Die hooggeplaatste engel ging rellen tegen God en kreeg een derde van de engelen achter 
zich. Toen hij het verloor en uit de hemel werd geschopt, ging hij een kijkje nemen op de 
aarde. Daar had God net een prachtig paradijs gemaakt. 

‘Dat zullen we eens lekker verzieken.’ moet hij gedacht hebben. Sneaky slipte hij binnen als 
een slang en verleidde Adam en Eva. Het besmette hun kinderen en kleinkinderen en 
achterkleinkinderen en installeerde malware in hun harten. Daar kon niemand tegenop. Ja, 
er kwamen richters en profeten, computerdeskundigen die reparaties verrichten, maar na 
een tijdje stak het virus weer de kop op. Een hopeloze zaak, een wereldramp. Denk je eens 
in… alle computers besmet. En dat niet alleen, een tsunami van viezigheid stroomde de 
harten van de mensen binnen. Hebzucht, gemeenheid, moord, leugens, egoïsme, pesterijen 
en ga maar door. Daarbij vergeleken was de olieramp in Mexico peanuts. Niemand kon het 
lek dichten, het stroomde maar en stroomde maar, dood en vernieling brakend.  

Maar precies op tijd stuurde God Jezus naar de aarde, de tweede Adam. Er was een flinke 
klus te klaren. Daar was geen financiële winst bij te behalen, nee het was liefdewerk oud 
papier.  Op hem  had het virus geen invloed. Hij bezat een heel goede virusscanner.  Het 
wachtwoord  mocht openbaar bekend worden: ‘Rstaatgeschr!*’ Nou ja, je begrijpt daar had 
Satan niet van terug.  

Hoe ging Jezus te werk? Allereerst ontwierp hij een nieuwe computer, die iedereen zich 
gewoon gratis kon aanschaffen, anders hadden de armen er niks aan. Maar vergis je niet, 
daar zat een prijsje aan, dat wil je niet weten. 

‘Geen geld, geen bezit, maar pijniging en sterven’ dat was de prijs.  



Uit liefde voor ons mensen liet Jezus zich martelen tot de dood. Ja, voor ons is het gratis, 
maar voor hem… Afschuwelijk gewoon. Satan dacht gewonnen te hebben, maar vette pech 
Jezus had meerdere levens. Hij stond na drie dagen op uit de dood. Dat is Pasen weet je 
nog?   

Aan deze kant was alles nu in orde, maar nu moest alles nog veilig gesteld worden. Er moest 
een server gebouwd worden in de hemel. Daarom ging Jezus terug naar zijn Vader 
(Hemelvaart als je dat soms vergeten bent.)  ‘Maar… ‘ beloofde hij: ‘Ik kom weer terug en 
dan mogen jullie bij mij wonen voor altijd, dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. Nooit meer dood, nooit meer tranen. ‘ Dus daarom verwachten de christenen de 
wederkomst van Jezus.  

En ondertussen zoemen de nieuwe computers met de Jezus software dat het een lust is. In 
alle talen in alle landen. Dit is Pinksteren, onderlinge liefde, onderling begrip, zorgen voor de 
ander.  

Er is weer toekomst. Ja, soms gaat er weer iemand de fout in. Dan lees je dat in de media. 
Daar krijg je rooie wangen van. Stom van die christen zeg, om zo fout te doen. Gelukkig 
hangt het niet van ons af. Jezus zette het koninkrijk van de hemel ‘in the cloud’. Dat is een 
hele geruststelling.  

GEBED   
Hemelse Vader, wat fijn dat we door u zijn geadopteerd en dat u van ons net zoveel 
houdt als van Jezus. 

Echt geweldig, dat u Jezus naar ons toegestuurd hebt om ons moeilijke leven weer 
te herstellen.  

We vergeten wel eens dat u op ons let en dat er een nieuwe wereld is bij u.  

We hoeven niet in paniek te raken, want u bent met ons alle dagen. In dit leven en 
daarna.  

Dank u voor alle mensen die voor ons zorgen, net zoals u. Amen.   

 
 
Opdracht     

 Trucje 3. Het verscheurde hartje!  

                                                                             

Knip twee precies dezelfde papieren harten, door een (gekleurd) a4-tje van niet te dik 
papier te gebruiken. 



Vouw beide hartjes precies op dezelfde manier dubbel en nog eens overlangs en 
dwars. Het ene hart vouw je open. Het andere blijft opgevouwen. Plak het 
opgevouwen hartje links in het midden een klein beetje vast aan het open hart, maar 
zo dat niemand de lijmvlek aan de voorkant kan zien natuurlijk. 
Dan ga je praten over dat iemand je pijn deed en je hart scheurde van verdriet. 
Scheur het open hart door en nog eens door, maar let erop dat je het opgevouwen 
hartje niet scheurt. Al die stukken leg je bovenop elkaar, ervoor zorgend dat het 
opgevouwen hartje nog steeds naar je toe gericht is.  
Vertel dat Jezus je kapotte hart weer heel maakte. Draai je het pakketje om en begint 
het opgevouwen hart open te vouwen. De mensen denken: hoe kan dat? Het hart 
was toch kapot? De stukken van het eerste hart laat je lekker achterop het tweede 
hartje zitten. 
 
Tekst  

Marcus 10: 49  
Houd moed, sta op, hij roept jou.   
Speel dit uit, net als die tv reklame van de banken: Hang op, klik weg en bel uw bank.  

Speel het ook zo met allemaal tegelijk en één persoon die voor de groep staat. Je kunt 
spelen dat je een verdrietig bericht hoort. 

Bijv. Ik ben zo lelijk. Ik word gepest. Ik doe mijn best, maar haal steeds slechte cijfers. 

Hang op, klik weg en zeg het tegen Jezus. Houd moed, sta op, hij roept jou.   
 
 
 
 

Activiteit 
  Laat de kinderen ieder voor zich ook een paar goochelhartjes maken als hierboven. 
Dan kunnen ze het thuis laten zien. Laat ze even oefenen. Daarom meer dan één 
hartje laten maken.   

  

Quiz         
Welk vraag-nummer hoort bij welk antwoord-nummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

Vragen Antwoorden
1 Waarom is Jezus niet meer op aarde? 1  Nee, er kwam een wolk tussen hen en 

Jezus in.  

2  Wat betekent “in the cloud”? 2  Hij stond op uit de dood.  



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

 
 

3 Zagen de discipelen Jezus de hemel 
binnengaan? 

3  Nee, want zijn allemaal besmet met 
het zondevirus. 

4  Wat dacht de duivel toen Jezus 
stierf?

4 Hij is naar de hemel gegaan.  

5 H o e h e e f t J e z u s d e d u i v e l 
overwonnen? 

5  Een kind van God. 

6  Wat word je als je door Jezus wordt 
gered?

6  Een heel besmettelijk virus waaraan 
je doodgaat. 

7 Kunnen we met alle mensen samen 
de wereld veranderen? 

7  Tuurlijk niet. Kom zoals je bent.  

8 Wat is het ebola virus?  8  In de wolken. 

9  Kon het zondevirus Jezus dan niet 
besmetten

9  Dat hij had gewonnen.  

1
0

 Moet je eerst een goed kind worden 
voordat je door Jezus wordt gered?

1
0

 Nee, hij had de beschermende kleren 
van God aan, zijn heiligheid.  


