
 
 

 

SCHETS 1: LEVI GEHOORZAAMT JEZUS’ STEM 

Opdracht 1:  tollenaar, joodse, Mattheüs, volg Mij, maaltijd, tollenaars en zondaars, eet, Mattheüs. 

 

Opdracht 2:   werkt voor Romeinen, belasting innen, gemeen rijk worden, landverrader. 

 

Vraag 1:  

a) door de kracht van de Heilige Geest 

b) eigen antwoord 

c) door in geloof tot Hem te gaan, je leven in zijn hand te geven 

d)  

 

Opdracht 3: Eigen antwoord  

 

Puzzel:  SV: Want Ik ben niet gekomen om te roepen de rechtvaardigen, maar zondaars tot 

bekering.  

HSV: Want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar 

zondaars.  

 

Opdracht 4: 

a) Heilig Avondmaal  

b) eigen antwoord  

c) de Heere Jezus heeft Zijn leven gegeven voor Zijn kinderen, dat zijn de mensen die 

in Hem geloven. Als je niet in de Heere Jezus gelooft, ontvang je ook geen 

vergeving van je zonden. Dat is wat het brood en de wijn betekenen.  

d) door iets in je vrije tijd voor anderen te doen, door je naasten te bezoeken, geld 

geven, God eren en loven en prijzen enz. 

 

Vraag 2: 

a) Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?  

b) het beeld van een dokter. Alleen zieke mensen hebben een dokter nodig. Zo 

hebben alleen zondige mensen een Verlosser nodig.  

c) Hosea 6:6  

d) Het gaat de Heere niet alleen om wat we doen (dat we bijvoorbeeld goed doen), 

maar ook hoe we het doen (dat we het met een hart doen dat op de Heere gericht 

is). De Heere wil dat we Hem liefhebben en helemaal nodig hebben.  

 

 

SCHETS 2: ANDREAS BRENGT EEN ANDER BIJ JEZUS 

Vraag 1: 

a) Eigen antwoord 

b) Eigen antwoord 



 
 

Vraag 2:  

a) Rabbi is een Grieks woord voor Meester. Andreas ziet de Heere Jezus dus gelijk 

als zijn meester, als iemand waar hij veel van kan en wil leren. 

b) Kom en zie! (Joh.1: 40) Dit is een uitnodiging. Jezus staat dus toe dat zij Hem 

volgen. 

 

Vraag 3: Eigen antwoord 

 

Opdracht 1: 

a) Vijf broden en twee vissen. 

b) Eigen antwoord 

c) Je hart, dat is je hele leven, alles wat je bent en hebt 

 

Opdracht 2: 

a) Kom achter Mij aan en Ik zal u vissers van mensen maken.  

b) Eigen antwoord. 

 

Vraag 4: Denk aan gebed, meenemen naar de club of school, via social media. 

 

Vraag 5: Dat je alleen door de Heere Jezus, het Lam van God, écht kunt leven.  

 

 

SCHETS 3: NATHANAËL WORDT GEZIEN   

Vraag 1: 

a) Bij de Kinderdoop. 

b) God de Vader belooft dat Hij ons tot Zijn kinderen wil aannemen en voor ons wil 

zorgen. 

God de Zoon belooft dat Hij onze zonden met Zijn bloed wil afwassen.  

God de Heilige Geest belooft dat Hij in ons wil wonen en ons leven wil heiligen.  

 

Vraag 2:  

a) Denk aan ouders, leerkrachten, leiding op club, predikant, ouderling, enz.  

b) Gesprek waarin duidelijk wordt dat je Jezus volgt, als je niet zonder Hem kunt 

leven. 

 

Puzzel:  Wil je naar Hem luisteren door in je Bijbel te lezen  

  Wil je Hem alles van jezelf vertellen in je gebed 

 

Opdracht 1: 

a) –  

b) –  

c) Dat er in Nathanaël geen bedrog is; dat betekent dat hij oprecht, eerlijk is. Het 

betekent niet dat hij zonder zonde is.  

d) –  

 

Vraag 3:  

a) Als je van de Heere houdt, word je er blij van dat Hij altijd van je af weet.  



 
 

b) Als je dingen voor de Heere verborgen wil houden, kun je ervan schrikken.  

 

Opdracht 2: -  

 

 

SCHETS 4: THOMAS BELIJDT ZIJN (ON)GELOOF 

Vraag 1:  

a) Didymus 

b) Tweeling 

c) –  

 

Opdracht 1:  Lazarus – Johannes 11  

de jongeling te Naïn – Lukas 7  

het dochtertje van Jaïrus – Markus 5  

 

Vraag 2: 

a) Dat we van onszelf dood zijn. We kunnen niet leven zoals de Heere dat vraagt. 

We doen alleen maar zonde, we zijn zonde. En dat is al zo vanaf het moment dat 

we geboren zijn.  

b) Door het geloof in de Heere Jezus. Hij is de Weg naar de hemel. Hij moest lijden 

en sterven en opstaan. Hij heeft de straf van God voor de zonden gedragen. Hij 

kan onze zonden vergeven. Tot Hem mogen we gaan.  

c) Persoonlijk 

 

Opdracht 2: 

a) weten, kennis, vertrouwen op vergeving 

b) Het Woord van de Heere niet vertrouwen. Eigenlijk zeggen dat God een 

leugenaar is. Je eigen ervaringen en kennis belangrijker vinden dan de Woorden 

van God. 

 

Vraag 3: 

a) Mijn Heere en Mijn God 

b) Thomas gelooft dat Jezus God is. Maar ook dat Jezus zijn God is.  

 

Opdracht 3: - 

 

Vraag 4: 

a) Dat hij ongelovig was, dat hij de genade niet verdiende.  

b) Van Zijn liefde, geduld, Zijn lijden en sterven voor zondaren. 

c) Eigen antwoord 

d) Nee hoor, dat kan ook in je eigen omgeving. Dat vraagt de Heere juist van elke 

christen.  

 

 

SCHETS 5: THADDEÜS STELT EEN VRAAG  

Opdracht 1: Lebbéüs en Judas (niet de Iskáriot) 

 



 
 

Vraag 1: 

a) Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vredevorst, Vader der eeuwigheid (Jes. 9:6) of 

Zaligmaker, het Licht der wereld, de Weg, de Waarheid en het Leven, de Goede 

Herder, de Ware Wijnstok, het Lam van God.  

b) -  

c) Zaligmaker, Redder 

Puzzel:  geboden  

 

Vraag 2: 

a) Een vraag om uitleg. Thaddëus begrijpt niet goed wat de Heere Jezus bedoelt.  

b) Bij een strikvraag wil je de ander in de val laten lopen. Dit is gemeen.          Een 

vraag om uitleg stel je als je meer wilt weten, iets niet begrijpt.  

c) Eigen antwoord 

 

Vraag van John: Heere Jezus, waarom maakt U aan ons, discipelen, wel bekend Wie U bent, maar 

laat U dat niet aan de wereld zien?  

 

Vraag 3: 

a) Mensen die God liefhebben en Zijn geboden bewaren of mensen die dat niet 

doen.  

b) Door het geloof in de Heere Jezus. Hij is aan het kruis gestorven. De Heilige 

Geest stort Gods liefde uit in het hart. De Heilige Geest werkt het geloof in God. 

Dan gaan we Hem liefhebben en God dienen.  

 

Opdracht 2: Een discipel stelt vragen (Thaddeüs)  

  Een discipel belijdt zijn geloof (Thomas) 

  Een discipel wordt gezien (Nathanaël) 

  Een discipel brengt een ander bij Jezus (Andreas)  

  Een discipel gehoorzaamt Jezus’ stem (Levi)  

 

Vraag 4: 

a) Eigen antwoord  

b) Eigen antwoord  

 

Vraag 5:  Denk aan je ouders, leerkrachten, mensen in de kerk.  

 

Opdracht 3: 

a) Eigen invulling van de kinderen.  

b) Wat je op een verlanglijstje schrijft verwacht je dat je krijgt. God weet veel beter 

wat het beste voor jou is dan jezelf. Dat is niet alles wat je op de verlanglijstje 

schrijft.  

 

Opdracht 4: 

a)   Vraagt naar de Heere  

b)   Psalm 105:3  

 

 



 
 

SCHETS 6: JUDAS WIL ZICHZELF NIET VERLIEZEN  

Vraag 1: 

a) En een van u is een duivel (vs 70). De Heere Jezus geeft hier een directe 

waarschuwing aan Judas en de andere discipelen: Ook al ga je misschien 

dagelijks achter Hem aan en wil je Hem niet verlaten, dan kun je nog steeds de 

duivel toelaten in je hart. 

b) Ook wij kunnen doen alsof we de Heere volgen (Bijbellezen, bidden, naar de kerk 

gaan) maar ondertussen laten we toch de duivel toe in ons leven.  

 

Vraag 2: 

a) Waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en aan de armen 

gegeven?  

b) Praat over de stelling. 

c) Hij was een dief en droeg de beurs  

 

Opdracht 1: 

a) Maria: zalf, rijk, liefde (voor de Heere Jezus) 

   Judas: arm, beurs, dief, geld 

b) Verschillende antwoorden mogelijk. Bijv. door te delen met anderen, bidden, naar 

de kerk gaan, taalgebruik. 

 

Opdracht 2:  -  

 

Vraag 3:  Praat over de vraag. 

 

Puzzel:  Stuk brood 

 

Vraag 4: 

a) Vriend, waarom bent u hier?  

b) Hij noemt hem nog steeds ‘vriend’.  

 

Vraag 5: 

a) Hij wilde het teruggeven, maar toen de Overpriesters het niet wilden hebben, heeft 

hij het in de tempel gegooid.  

b) Een akker die zou dienen als begraafplaats voor vreemdelingen.   

 


