
 
 

 

SCHETS 1: DE HEERE JEZUS GEDOOPT  

Vraag 1:  - 

 

Vraag 2:   Bekende verhalen over de Jordaan zijn: doortocht van het volk Israël door de Jordaan, 

Elia die over een pad in de Jord aan loopt. Laat de kinderen zoveel mogelijk bedenken.  

. 

Vraag 3:  Bekeer | Koninkrijk | vruchten | doop | sterker  

 

Vraag 4: 

a) Johannes preekte bij de Jordaan. Iedereen die zich bekeerde werd door hem 

gedoopt. Hierdoor liet je zien dat je geloofde wat Johannes zei. Het water van de 

Jordaan was nodig om te dopen.  

b) De doop wijst op de afwassing van de zonde. Zoals het water schoonwast, wijst de 

doop op het schoonmaken van de zonde. Het wijst ook op het nieuwe leven. De 

oude mens gaat kopje onder, er komt een nieuwe mens boven. De nieuwe mens is 

de mens die zich bekeert.  

c) Johannes zei dat iedereen zich moest bekeren. Hij wilde dus dat bij iedereen de 

zondige mens zou verdwijnen en dat de nieuwe mens levend zou worden. Naar 

datzelfde wijst ook de doop.  

Vraag 5: 

a) De Heere Jezus vroeg aan Johannes om door hem gedoopt te worden.  

b) De Heere Jezus was zo belangrijk, Johannes vond eigenlijk dat hijzelf door de 

Heere Jezus gedoopt moest worden. De doop wijst naar het sterven van de 

zondige, oude mens, maar de Heere Jezus heeft helemaal geen oude mens, Hij 

was God, helemaal volmaakt. Het zou dus een belediging zijn voor de Heere Jezus 

om gedoopt te worden.  

c) De Heere Jezus was helemaal mens geworden. Hij wilde de zonden op Zich nemen. 

Daarom was het net alsof de Heere Jezus toch een zondige, oude mens had. De 

Heere Jezus wil laten zien: Ik neem jullie zonde op Mij. Maar Ik zal ook omhoog 

komen uit het water als volmaakt nieuw Mens. Ik zal de zonde wegdoen en 

overwinnen. 

 

Vraag 6: De stem van God de Vader klonk: Deze is mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Wie Ik Mijn `

  welbehagen heb!  

 

Vraag 7:  

a) –  

b) Profeet, Priester, Koning  

c) Profeet: De verborgen raad (wil) van de Heere bekend maken. Dit is hert 

verlossingsplan om mensen te redden.  



 
 

Priester: met het offer van Zijn bloed heeft Hij betaald voor de zonden. Hij treedt 

steeds weer tussen bij de Vader om voorbede te doen voor Zijn volk.  

Koning: Hij regeert alles door Zijn Woord en Geest. Hij bewaart ons, zodat we 

christen blijven en niet ongelovig worden. 

 

Vraag 8:  

a) Aan de duif die boven de Heere Jezus hing. De duif wijst op de Heilige Geest.  

b) Zie de puzzel: wijsheid en genade.  

 

Vraag 9:  

a) Je wordt gedoopt in de Naam van de Vader, de Naam van de Zoon en de Naam 

van de Heilige Geest.  

b) Je wordt gedoopt in de naam van de drie-enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest 

beloven allemaal iets:  

God de Vader roept je bij je naam en zegt: je bent van Mij! Hij belooft dat Hij als een 

Vader voor je zorgen wil.  

God de Zoon belooft dat Hij al je zonden wil vergeven, omdat Hij de straf daarvoor 

aan het kruis gedragen heeft.  

God de Heilige Geest wil in je hart wonen om je te leren leven zoals God het wil.  

 

SCHETS 2: DE OPDRACHT OM TE DOPEN  

Vraag 1:  Judas. Hij heeft zichzelf gedood.  

 

Vraag 2:  

a) Aanbidding en twijfel.  

b) Omdat Hij hun Meester is. Hij is ook hun God en Zaligmaker. Hij is opgestaan uit 

de dood. 

c) Eigen antwoord.  

d) Eigen antwoord.  

 

Vraag 3:  

a) Van God de Vader.  

b) Eigen antwoord.  

 

Vraag 4:   

a) De discipelen krijgen hier de opdracht om de wereld in te trekken en over de 

Heere Jezus te vertellen. Dat is precies wat zending betekent.  

b) Ga heen | onderwijs | dopen | leren.  

 

Stelling:  Dat is inderdaad de opdracht die de Heere Jezus ons allemaal geeft.  

 

Vraag 5:  

a) Naar ALLE volken, dat betekent dus over de hele wereld.  

b) Over de Heere Jezus en alles wat Hij heeft gedaan. Je zou kunnen zeggen: alles 

wat er in de Bijbel staat.  

c) Eigen antwoord. 

d) Eigen antwoord.  



 
 

 

Vraag 6:  

a) Eigen antwoord.  

b) –  

c) De naam van God wordt verbonden met jouw naam.  

d) Eigen antwoord.  

 

Vraag 7:  Dat we vies zijn en gewassen moeten worden. Dat wijst op onze zonde. Het laat ook 

zien dat we gewassen kúnnen worden. Dat wijst op het bloed van de Heere Jezus.  

 

Vraag 8:   

a) Eigen antwoord.  

b) Eigen antwoord.  

 

Stelling: Laat de kinderen komen met hun eigen reactie. De ene zal vrijmoediger zijn dan de 

ander. Bedenk ook met elkaar hoe je zo’n gesprekje vorm kunt geven.  

 

Vraag 9:  

a) Dat Hij altijd met Zijn discipelen zal zijn, tot het einde van de wereld.  

b) Als je in de Heere Jezus gelooft, hoef je niet bang te zijn. Je mag dan weten dat 

de Heere Jezus altijd bij je is. En dan mag je na dit leven bij Hem in de hemel 

komen.  

 

Stelling: Geloof geeft rust en vertrouwen. Jezus belooft erbij te zijn, ook op momenten dat het 

moeilijk is! 

 

Vraag 10:  -  

 

SCHETS 3: DE DOOP VAN 3000 

 

Vraag 1:  

a) Eigen antwoord.  

b) Wet en Oogst zijn onderstreept. De Joden dankten God dat Hij Zijn wet had 

gegeven om hun leven te beschermen én ze dankten voor de eerste oogst. Wij 

kunnen daarvan leren dat God Zijn Woord heeft gegeven en wil zorgen voor onze 

ziel en ons lichaam en daarvoor mogen wij Hem ook danken. 

 

Vraag 2:  

a) Ik zal Mijn Geest uitgieten over alle vlees. 

b) Iedereen die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal behouden worden. 

c) Als je de Heere echt nodig hebt, wil Hij altijd naar je luisteren. Als je  

met je zonden bij Hem komt, zal hij je verlossen. 

 

Stelling: Door onze zonden zijn wij allemaal schuldig aan het lijden en sterven van de Heere 

Jezus. Ook al was ik niet daadwerkelijk aanwezig op Golgotha, toch is het vanwege 

mijn zonde dat Hij daar moest sterven.  

 



 
 

Vraag 3:  

a) –  

b) Weten hoe groot je zonde is.  

Weten hoe je verlost kunt worden.  

Weten hoe je God dankbaar kunt zijn.  

Ellende – verlossing – dankbaarheid.  

c) Door Gods Wet en Zijn Geest. Dan laat de Heere je zien dat je gezondigd hebt.  

d) Door het geloof in de Heere Jezus. Hij heeft met Zijn bloed betaald voor al je 

zonden.  

e) Door de Heere te dienen en te leven naar Zijn wet.  

 

Vraag 4:  Voor u (dus de Joden en Jodengenoten die staan te luisteren), en uw kinderen (de 

Joodse kinderen) en allen die daar verre zijn (de heidenen én hun kinderen, wij dus). 

Het onderscheid tussen Jood en heiden valt weg. Het heil is voor kinderen van zowel 

Jood als heiden. 

 

Vraag 5:  SV: Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert ze niet; want derzulken is het 

Koninkrijk Gods.  

 

HSV: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is 

het Koninkrijk van God. 

 

Vraag 6:  Eigen antwoord.  

 

SCHETS 4: VEILIG IN DE ARK  

Vraag 1:  Van de reine dieren van zeven paar: een mannetje en een vrouwtje. Van onreine 

dieren een paar: een mannetje en een vrouwtje. Van de vogels in de lucht zeven paar 

mannelijk en vrouwelijk.  

 

Vraag 2:  Eigen antwoord.  

 

Vraag 3:  

a) -  

b) Noach vond genade in de ogen van de Heere.  

c) Genade is dat je niet krijgt wat je verdient (straf) en wel krijgt wat je niet verdient 

(genade).  

d) –  

e) Noach was rechtvaardig.  

f) Rechtvaardig bestaat uit het woord ‘recht’ en ‘vaardig’. Met het woord ‘recht’ wordt 

eerlijk, oprecht bedoeld. Met het woordje ‘vaardig’ wordt bedoeld wat je kunt, je 

handelen. Dus hoe Noach leefde was eerlijk oprecht.   

 

Vraag 4:  

a) De Heere.  

b) God zorgde voor de veiligheid. Hij was erbij en was duidelijk actief betrokken bij 

Noach en zijn familie. Veiliger kun je niet zijn. 

 



 
 

Vraag 5: In Johannes 10:9 zegt Jezus dat hij de Deur is. Dit betekent dat je in Hem moet 

geloven, tot Hem in moet gaan om te kunnen geloven en behouden te worden. In 

Genesis 7:16 sluit hij de deur van de ark toe, waarmee Hij laat zien dat hij letterlijk de 

Deur is. De ark is de behoudenis van Noach en zijn familie. In de ark zijn zij veilig, zo 

zijn we alleen veilig bij de Heere Jezus.  

 

 

Vraag 6: Eigen antwoord.  

 

Vraag 7: 

a) Ongelovig en onboetvaardig (onberouwvol, dus heeft geen berouw).  

b) God heeft hen behouden en bewaard.  

 

Vraag 8:  

a) Eigen antwoord.   

b) Eigen antwoord.  

 

Vraag 9:  

a) Noach is bewaard met zijn familie en daarmee onttrokken aan het oordeel van 

God. Noach vond genade in de ogen van de Heere. Noach had dit niet zelf 

verdiend, maar hij kreeg het wel. Zo is het ook met ons. Een kindje wat gedoopt 

wordt, heeft het niet verdiend en wordt al met zonde geboren, toch ziet God naar 

zo’n kindje om en komt met het teken van de Doop naar het kindje toe, terwijl die 

het niet verdiend heeft. 

b) De doop laat ons zien hoe groot de genade van God is. We krijgen wat we niet 

verdienen. Zo goed is de Heere!  

 

Vraag 10:  -  

 

SCHETS 5: HET VERBOND MET ABRAHAM  

Vraag 1:  

a) God de Almachtige.  

b) Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht.  

c) Ja.  

d) Doen wat God van je vraagt (denk aan de wet). Eerlijk zijn, gehoorzamen. God 

liefhebben en je naaste liefhebben.  

e) Nee.  

f) De Heere Jezus.  

 

Vraag 2: 

a) Uit eerbied, ontzag en vrees voor de Heere.  

b) Eigen antwoord.  

c) Dat de Heere groot en heilig is en dat Hij onze eerbied waard is.  

 

Vraag 3:  Eigen antwoord.  

 

Vraag 4:  



 
 

a) Abraham.  

b) Vader van heel veel volken.  

 

Vraag 5:  

a) Het bovenste stukje (de voorhuid) van de penis wordt afgesneden. Er vloeide 

bloed. Goed om te benoemen dat dit geen verminking is. De wetten van de Heere 

zijn altijd goed en heilzaam! 

b) Ze worden gedoopt. Er hoeft na het sterven van Jezus aan het kruis geen bloed 

meer te vloeien!  

 

Vraag 6:  In de doop maakt God een vaste afspraak, die altijd blijft bestaan. De Bijbel noemt die 

afspraak een verbond.  

 

Vraag 7:  Eigen antwoord. Benadruk het verschil tussen zonde doen en zonde zijn. Omdat we 

dageljik zonde doen, is er dagelijkse vergeving nodig. 

 

Vraag 8:  

a) Door tegen God te zeggen: U wilt wel mijn God zijn maar ik wil dat niet. Ik wil niet 

bij U horen. 

b) Eigen antwoord.  

 

 

SCHETS 6: DOOR DE RODE ZEE  

Vraag 1: 

a) Eigen antwoord.  

b) Ze worden boos en willen liever terug naar Egypte dan in vrijheid te leven.  

c) Ze moeten niet bang zijn maar op de Heere vertrouwen. Hij zal voor hen strijden! 

 

Vraag 2: 

a) Rode Zee en Rietzee.  

b) Riet.  

c) –  

 

Vraag 3:  

a) Dat de Farao met zijn volk erin verdronken zijn en dat het volk Israël droogvoets 

erdoor gegaan is.  

b) Deze doortocht wijst op de doop. Het water van de Rode Zee was voor het volk 

Israël de bevrijding terwijl het voor de Egyptenaren de dood betekende. Zo is de 

doop voor ieder die in Jezus gelooft redding.  

 

Vraag 4: 

a) De Heere Jezus.  

b) De duivel.  

c) Het bloed van de Heere Jezus.  

d) Het hemels Kanaän.  

 

Vraag 5: 



 
 

a) Dani.  

b) Bekering en geloof.  

 

Vraag 6:  Dat we ons echt bekeren en geloven. In de doop laat de Heere zien dat Hij onze God 

wil zijn en dat Hij ons alles wil geven wat nodig is om met Hem te leven. Hij wil onze 

zonden vergeven en altijd bij ons zijn. De Heere vraagt en verwacht van ons een 

leven dat past bij Hem. Hij wil dat we ons bekeren en met Hem leven. We mogen Hem 

bidden om Zijn hulp en Heilige Geest. Hij wil dat ons geven, dat heeft Hij beloofd in de 

doop.  

 

Vraag 7: 

a) SV: De HEERE zal voor ulieden strijden en gij zult stil zijn.  

HSV: De HEERE zal voor u strijden en u moet stil zijn.   

b) Er staat het woord HEERE met vijf hoofdletters.  

c) Dit is de God van het verbond. Je mag zeggen: de God van je doop.  

 

Vraag 8:  -  

 


