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1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de derde van een blok met vier 

verhalen uit het evangelie volgens Matteüs. Elk 

van de vier verhalen vertelt iets over de macht 

van Jezus. 

Op deze zondag staat Matteüs 17:1-13 centraal: 

een verhaal dat laat zien van wie Jezus zijn macht 

heeft gekregen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op 

Jezus die verandert: zijn kleding wordt wit en zijn 

gezicht begint te stralen.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons 

op Gods stem uit de wolk, met grote en mooie 

woorden over Jezus.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Het verhaal van vandaag volgt op een belangrijk 

moment in het Matteüs-evangelie. Jezus vraagt aan zijn 

leerlingen wat de mensen over Hem zeggen, en vervolgens 

hoe zij zelf naar Hem kijken (Matteüs 16:13-20). Petrus roept 

vol overtuiging: ‘U bent de messias, de Zoon van de levende 

God’ (vers 16). Jezus bevestigt dat voluit. Omwille van deze 

belijdenis zal Petrus volgens Hem een bijzondere rol spelen in 

de gemeenschap die rond Jezus zal ontstaan.

Maar zo ver is het nog niet: voorlopig mogen de leerlingen 

nog aan niemand vertellen dat Jezus de messias is. Vanaf dit 

moment begint Jezus hen voor te bereiden op zijn lijden en 

sterven in Jeruzalem. Petrus wil hier niets van weten, maar 

Jezus blijft stellig volhouden: uiteindelijk zal Hij terugkomen 

als machtige koning van Gods nieuwe wereld. Maar de komst 

van die nieuwe wereld is alleen mogelijk door het lijden heen. 

Dat geldt voor Jezus zelf, maar ook voor zijn leerlingen. 
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3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

In de tekst van vandaag wordt de belijdenis van Petrus – dat 

Jezus de beloofde messias en Zoon van God is – als het ware 

werkelijkheid voor de ogen van drie leerlingen. Petrus, Jakobus 

en Johannes zien boven op een berg hoe Jezus voor hun ogen 

verandert: Hij straalt ineens een helder licht uit. Dan zien ze ook 

Mozes en Elia. Petrus wil drie hutten bouwen, voor elk van de 

mannen één. Maar voordat hij zijn plan kan uitvoeren, horen de 

leerlingen Gods stem vanuit een stralende wolk. Net als bij Jezus’ 

doop (Matteüs 3:17) noemt die stem Jezus ‘mijn Zoon’, en roept hij 

de leerlingen op naar Hem te luisteren. De leerlingen schrikken 

vreselijk, maar Jezus bemoedigt hen: ze hoeven niet bang te zijn. 

Matteüs richt zich met zijn evangelie vooral op joodse lezers. Die 

lezers ontdekken in dit verhaal talloze verwijzingen naar de joodse 

heilige boeken. Allereerst de plek, boven op een hoge berg. In de 

Bijbel zijn bergen vaker plekken waar je God kunt ontmoeten – bij 

de berg Horeb (of Sinai) laat God zich in een brandende struik aan 

Mozes zien en, later geeft Hij op deze berg de Tien Regels aan 

het volk van Israël (Exodus 19-20). En nog later ontmoet Elia op 

dezelfde berg God in een suizende stilte (1 Koningen 19:11-14). Ook 

de stralende verschijning van Jezus doet denken aan Mozes 

na zijn ontmoeting met God (Exodus 34:29). De wolk herinnert 

aan de wolk die de Israëlieten door de woestijn leidt, en die 

later de heilige tent vult met een stralend licht. 

De aanwezigheid van Mozes en vooral Elia heeft bovendien 

een speciale betekenis: volgens de profeet Maleachi 3:23 moet 

Elia de mensen voorbereiden op het moment waarop God naar de 

wereld komt (de ‘dag van de HEER’), zodat ze zich weer aan het 

onderwijs van Mozes houden. De komst van Elia is dus een teken 

dat die dag dichterbij komt. De voorstelling dat Elia de mensen 

moet voorbereiden, komt ook nog op een andere manier terug in dit 

verhaal: volgens Jezus is Johannes de nieuwe Elia, die alles in orde 

moet maken voor Gods nieuwe wereld.

Voor de leerlingen is het een heel speciaal moment. Jezus’ 

woorden over zijn lijden maken hen bang, maar nu hebben ze een 

glimp opgevangen van de werkelijkheid die juist door dat lijden 

straks mogelijk wordt. Het liefst wil Petrus dat moment voor altijd 

vasthouden door drie hutten te maken – hetzelfde Griekse woord 

als het woord voor de heilige tent. Dat is onmogelijk, maar de 

leerlingen mogen zich vasthouden aan wat ze nu met eigen ogen 

gezien hebben: Jezus is werkelijk Gods Zoon, die Gods macht 

uitstraalt en uiteindelijk over Gods nieuwe wereld zal heersen.
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Matteüs 17:2.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Matteüs 17:5.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 

In de kerkdienst

-  drie glow sticks, waarvan één bij 

voorkeur wit

Vooraf:
Buig twee glow sticks een dag van 

tevoren, zodat ze niet meer gloeien.

4-6 jaar 

Om te doen: Stralende tekening

Per kind:

- het werkblad

- smalle strookjes geel papier

- wit vliegerpapier

En verder:

- kleurpotloden

- scharen

- lijm

4-8 jaar 

Om te doen: Licht als de zon

Per kind:

-   een waxinelichtje

En verder:

- zelfhardende klei

-  gele rietjes

-  scharen

Om te doen: Berg op, berg af

-   drie tafels of stoelen

-   dertig blokken of Kapla-plankjes 

8-12 jaar 
Om te beginnen

Per team:

-  het werkblad, per team geprint op 

een andere kleur papier

En verder:

-  twee vellen A4-papier met: 

‘Mozes’ en ‘Elia’

-  eventueel plakband

Vooraf:
-  Knip de kaartjes uit de geprinte 

werkbladen.

-  Leg of hang de twee vellen A4-

papier verspreid door de ruimte. 

Bijbeltekst

-  een bijbel 

Om te doen: Gods stem uit de wolk

Per kind:

-  het werkblad

-  een pen

Om te doen: Wolkencollage

Per kind:

-  een stevig vel blauw papier, bij 

voorkeur A3

En verder:

-    wattenbollen

-  witte mini-marshmallows

-  witte kleurpotloden of verf

-  witte playmais

-  lijm

Om te doen: Stralend lichte wolk

-  grote stukken sinaasappel-, 

mandarijn- of citroenschillen

-  een kaars 

-  een kandelaar

-  een aansteker of lucifers

-  een tafel
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6.  MOMENT MET DE KINDEREN IN DE DIENST

Jezus, Mozes en Elia

Drie leerlingen van Jezus gaan met Hem een hoge berg op. Daar zien de leerlingen 

naast Jezus ook Mozes en Elia. Eén van deze drie personen verandert op een 

bijzondere manier. 

Wat heb je nodig?
-   drie glow sticks, waarvan één bij voorkeur wit

Vooraf:
-  Buig twee glow sticks een dag van tevoren, zodat ze niet meer gloeien. 

Aan de slag:
-  Vertel de kinderen dat het verhaal van vandaag gaat over drie 

leerlingen van Jezus die met Hem een berg op klimmen. Daar zien de 

leerlingen nog twee andere mannen.

-  Laat de eerste glow stick zien: deze staat voor Jezus. De tweede 

glow stick staat voor Mozes, de derde voor Elia. Laat deze beide 

glow sticks ook zien.   

-  Eén van deze drie verandert. Wie van hen zou het zijn?

-  Buig die van Mozes en Elia, er zal niets gebeuren. Buig de glow stick 

die voor Jezus staat, de glow stick zal licht geven. 

In de kerkdienst

Tip 
Wil je nog niet vertellen wie 

er verandert en op welke manier, laat dan de drie glow sticks zien. Vertel dat het verhaal gaat over drie personen. Met één van hen gebeurt iets bijzonders. Geef de glow sticks mee naar de kinderdienst, of laat na afloop van de kinderdienst de glow sticks opnieuw zien en laat de stick 
die voor Jezus staat dan 

gloeien. 
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In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

De verandering

Als drie leerlingen van Jezus samen met Hem op een hoge berg zijn, verandert Jezus: 

zijn gezicht begint te stralen en zijn kleren worden zo wit als een helder licht. De 

leerlingen zien deze verandering. Zien de kinderen ook wat er is veranderd?

Aan de slag:
-  Vraag drie kinderen voor de groep.

-  De overige kinderen kijken goed naar de drie kinderen en doen daarna hun ogen 

dicht.

-  De drie kinderen veranderen iets aan zichzelf: ze stropen bijvoorbeeld een mouw op, 

doen een ring aan een andere vinger of ze verwisselen van plaats. 

-  Herkennen de kinderen de veranderingen?

8-12 jaar 

Mozes of Elia?

Jezus gaat met drie leerlingen een hoge berg op. Daar zijn ze alleen. Opeens zien ze 

Mozes en Elia. Die zijn met Jezus aan het praten. Weten de kinderen wat bij Mozes 

hoort en wat bij Elia?

Wat heb je nodig?
Per team:

-  het werkblad, per team geprint op een andere kleur papier

En verder:

-  twee vellen A4-papier met: ‘Mozes’ en ‘Elia’

-  eventueel plakband

Vooraf:
-  Knip de kaartjes uit de geprinte werkbladen.

-  Leg of hang de twee vellen A4-papier verspreid door de ruimte. 

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in teams. 

-  Elk team krijgt de kaartjes op een omgekeerde stapel.

-  Het eerste kaartje wordt omgedraaid. De kinderen overleggen of dit bij Elia hoort of 

bij Mozes. 

-  Eén kind uit het team loopt met het kaartje naar de naam van de keuze. 

-  Het kind loopt terug en het volgende kaartje wordt omgedraaid. 

-  Tijdens het spel mogen de kaartjes niet meer worden verwisseld.

-  Voor ieder goed neergelegd kaartje krijgt het team een punt. 

-  De antwoorden:

  •  profeet: beide zijn goed (1 Koningen 17:1 en Deuteronomium 33:1).

  • Hij ontmoet God op een berg: beide zijn goed (1 Koningen 19:8-14 en Exodus 19:3).

  • Hij doet een doek voor zijn gezicht: Mozes (Exodus 34:29-35).

  • Hij doet een mantel voor zijn gezicht: Elia (1 Koningen 19:13).

  • Hij strijdt tegen de profeten die voor de god Baäl kiezen: Elia (1 Koningen 18:20-46).

  • Hij wordt boos als hij het beeld van een gouden stier ziet: Mozes (Exodus 32:15-20).

  • Zijn opvolger heet Jozua: Mozes (Numeri 27:18-23).

  • Zijn opvolger heet Elisa: Elia (2 Koningen 2:1-14). 

Tip 
Hussel de kaarten 

eventueel per team, 
zodat niet elk team 
dezelfde volgorde 

heeft.
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8.  GEBED ALS DE KINDERDIENST BEGINT

Goede God,

We horen vandaag een verhaal waarin uw stem wordt gehoord.

Jezus is met drie leerlingen op een hoge berg.

Daar horen die leerlingen uw stem. 

Ze horen U iets moois over Jezus zeggen.

Ze begrijpen daardoor nog beter wie Jezus is.

Wilt U ons helpen om over Jezus te blijven horen?

En om steeds meer over Hem te weten?

Dan kunnen wij samen nog veel meer mooie dingen over 

Jezus zeggen.

Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Matteüs 17:1-13

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het 

verhaal met elkaar de plaat bij dit verhaal. 

Vraag de kinderen om goed te kijken en te 

vertellen wat ze zien. Je kunt eventueel de 

weetjes uit het bovenbouwmateriaal gebruiken 

om wat meer uit te leggen.

Jezus praat met Mozes en Elia

Het is warm vandaag. Helemaal als je een flink 

stuk tegen een berg op moet klimmen. 

Als Petrus een beekje ziet, stopt hij even. 

Hij hurkt neer om wat water in zijn hand te 

scheppen en het op te drinken. Iets hoger op 

de berg hoort hij iemand fluiten. Het is zijn 

vriend Johannes. Die is al wat verdergelopen. 

‘Hé, vriend, loop een beetje door!’ roept hij. 

Petrus lacht. Hij staat op en gaat snel achter 

zijn vrienden aan. Ze zijn met een klein groepje 

op weg naar de top van een berg. Jezus, 

Jakobus en Johannes. En Petrus natuurlijk. 

Petrus denkt onder het lopen na over wat 

Jezus een paar dagen geleden gezegd heeft. 

‘Ik moet naar Jeruzalem,’ zei Jezus. ‘En daar 

zullen ze Me arresteren en uiteindelijk doden.’   

Petrus schrok ervan toen Jezus dat zei. 

‘Echt niet, Heer!’ zei hij. ‘Dat laten we niet 

gebeuren. Maakt U zich geen zorgen. God zal 

U beschermen.’ 

‘Nee,’ zei Jezus. ‘Je moet Me niet 

tegenhouden, Petrus. Wat God wil, moet 

gebeuren.’ 

Petrus denkt er nu al dagen over na, maar hij 

snapt er nog steeds niks van. God kan het toch 

nooit goed vinden dat iemand Jezus kwaad 

doet?

Daar is de top van de berg. Petrus klimt de 

laatste meters omhoog, en dan laat hij zich 

hijgend op de grond zakken.

‘Slokje melk?’ vraagt Johannes. Hij houdt 

Petrus een leren zak met geitenmelk voor. 

‘En een broodje?’ zegt Jakobus. Hij gooit een 

stuk brood naar Petrus toe. 

Petrus drinkt een slok melk en neemt een 



7
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Matteüs 17:1-13 | Jezus spreekt met Mozes en Elia

Jezus spreekt met Mozes en Elia

flinke hap van zijn broodje.   

En dan ziet hij ineens iets vreemds. 

Wat is er met Jezus aan de hand? 

Zijn gezicht is zo anders. Het lijkt wel of 

het licht geeft, net als de zon. En de jas 

van Jezus is helemaal wit, en hij blinkt en 

glanst als bliksem.     

En die twee mannen met wie Jezus staat 

te praten… Dat zijn Mozes en Elia! 

Hoe kan dat nu? Mozes heeft de 

Israëlieten heel vroeger van Egypte 

naar Kanaän gebracht, maar hij is al lang 

geleden gestorven. 

En Elia, de profeet, woont toch ook al 

heel lang bij God in de hemel? 

Hier is iets heel bijzonders aan de hand. 

Petrus springt overeind en loopt naar 

Jezus toe. Hij moet zijn mouw voor zijn 

ogen houden, zo fel schijnt het licht van 

Jezus’ gezicht. ‘Heer!’ zegt hij. ‘Het komt 

goed uit dat we hier zijn. Weet U wat we 

doen? We maken hutten. Drie hutten. 

Eén voor U, één voor Mozes en één voor 

Elia. Dan kunnen jullie hier blijven en met 

elkaar praten.

Gaat U maar zitten, wij regelen het wel.’ 

Hé, wat is dat?

Er schuift een wolk voor de zon. Maar 

er valt geen schaduw over de berg. Het 

wordt niet donker. Het wordt juist nog 

veel en veel lichter. 

En uit de wolk klinkt een stem. De stem 

van God. 

‘Dit is mijn Zoon,’ zegt God. ‘Ik houd 

zoveel van Hem. Luister naar Hem.’ 

Met een schok dringt het tot Petrus door. 

God is vlakbij. Die wolk, dat is het teken 

dat God zelf hier is. 

Petrus schrikt heel erg. Hij begint 

vreselijk te trillen. Hij laat zich voorover 

op de grond vallen, zo bang is hij.

Maar dan voelt hij een hand op zijn 

schouder. En hij hoort de stem van 

Jezus. ‘Sta op, Petrus. En jullie ook, 

Jakobus en Johannes. Jullie hoeven niet 

bang te zijn.’ 

Petrus krabbelt overeind. Hij slaat het 

zand van zijn knieën en van zijn kleren. 

Hij kijkt om zich heen. Waar is de wolk? 

Waar zijn Mozes en Elia gebleven?

Alleen Jezus is er nog.

Ik heb iets heel bijzonders meegemaakt, 

denkt Petrus, als hij de berg af loopt. 

Dat Mozes en Elia helemaal uit de hemel 

zijn gekomen om met Jezus te praten. 

Dat God zelf er was, in die wolk. 

Het was net of de hemel heel even hier 

op aarde was. 

Wat is Jezus machtig. Het kan niet 

anders: Jezus is de Zoon van God. 

8-12 jaar 

Matteüs 17:1-13

Jezus spreekt met Mozes en Elia

Zes dagen later ging Jezus een hoge 

berg op. Petrus mocht met hem mee, 

en ook de broers Jakobus en Johannes. 

Boven op de berg waren ze alleen. De 

leerlingen zagen dat Jezus veranderde. 

Zijn gezicht begon te stralen, net als de 

zon. En zijn kleren werden zo wit als een 

helder licht. 

Opeens zagen de leerlingen Mozes 

en Elia. Die waren met Jezus aan het 

praten. Petrus zei tegen Jezus: ‘Heer, het 

komt goed uit dat wij hier zijn! Als u wilt, 

maken we hier drie hutten: één voor u, 

één voor Mozes, en één voor Elia.’ Terwijl 

Petrus dat zei, kwam er een stralend 

lichte wolk boven hen. En uit die wolk 

klonk Gods stem, die zei: ‘Hij alleen is 

mijn Zoon. Mijn liefde voor hem is groot. 

Luister naar hem!’

Toen de leerlingen dat hoorden, lieten 

ze zich voorover op de grond vallen. Ze 

waren erg bang. Jezus kwam naar hen 

toe. Hij raakte hen aan en zei: ‘Sta op. 

Jullie hoeven niet bang te zijn.’ Toen de 

leerlingen opkeken, zagen ze niemand 

meer, behalve Jezus.

Jezus vertelt dat Elia al gekomen is

Jezus en de drie leerlingen gingen weer 

van de berg af. Jezus zei: ‘Jullie mogen 

nu nog niet vertellen wat je gezien 

hebt, aan niemand. Want eerst moet de 

Mensenzoon opstaan uit de dood.’

De leerlingen vroegen: ‘De wetsleraren 

zeggen dat Elia eerst moet komen. Hoe 

zit dat precies?’ Jezus zei: ‘Dat klopt. 

Elia komt om alles in orde te maken. 

Maar luister naar mijn woorden: Elia is 

al gekomen. Maar de mensen wilden 

niet geloven dat hij het was. Ze hebben 

hem slecht behandeld. En ook de 

Mensenzoon zal veel moeten lijden.’

Toen begrepen de leerlingen wie 

Jezus bedoelde met Elia. Hij bedoelde 

Johannes de Doper.
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10. OM TE WETEN

Waarom Mozes?

Het verhaal van vandaag is best een beetje 

vreemd: ineens staan er twee profeten 

van honderden jaren geleden met Jezus 

te praten! Dat is op zichzelf al een teken 

hoe speciaal Jezus is. Maar juist deze twee 

profeten hebben ook nog een speciale 

betekenis. 

Mozes heeft de Israëlieten uit Egypte 

weggeleid, en God heeft zijn regels aan 

hem gegeven - op een berg! Over Mozes 

wordt gezegd dat er nooit meer een 

profeet was die God zo goed kende. 

Volgens Matteüs lijkt Jezus best wel op 

Mozes. Kun jij bedenken waarom?

Waarom Elia?

Elia is ook een belangrijke profeet. Hij 

vertelde de mensen steeds weer dat ze 

alleen God moeten aanbidden. En hij deed 

een aantal grote wonderen. Volgens de 

profeet Maleachi komt God op een dag 

om recht te spreken over de hele wereld. 

Voordat dat gebeurt, komt Elia de mensen 

eerst waarschuwen (Maleachi 3:23). 

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten 

vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op de 

weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de 

denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen 

foute antwoorden!

4-8 jaar 

-  Jezus en drie leerlingen gaan de berg op. Welke twee andere mannen zijn 

daar ook? Wat kun jij over hen vertellen?

-  De leerlingen zien dat Jezus verandert. Wat gebeurt er? 

-  Jezus heeft een stralend gezicht en witte kleren. Vind je dat bij Hem 

passen?  Waarom wel of niet?

-  Waarom zou Hij er daarna weer gewoon zijn gaan uitzien, denk je?

-  Waarom weet Petrus zeker dat Jezus de Zoon van God is?

8-12 jaar 

-  Wat gebeurt er op de berg? De kinderen vertellen het na. Het 

eerste kind in de kring begint met één zin. Daarna volgt 

het kind naast hem of haar met één volgende zin. Lukt 

het de kinderen samen het verhaal zo nauwkeurig 

mogelijk na te vertellen? 

- Wat zegt de stem uit de wolk over Jezus? 

- Waarom zou God erbij zeggen: ‘Luister naar Hem!’?

-  Als jij in één of twee zinnen mooie dingen over Jezus 

zou mogen zeggen, wat zou je dan zeggen? 

Tip 
Maak van de laatste vraag een opdracht: de kinderen schrijven hun antwoord op een post-it en plakken dit op een 
uitgeknipte wolk. 
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12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Jezus is de blinkende Morgenster  
(Elly & Rikkert) of Hij alleen (Oké4kids).

13. OM TE DOEN

4-6 jaar 

Stralende tekening

Petrus, Jakobus en Johannes zijn met 

Jezus op de berg. Ze zien dat Jezus 

verandert. Zijn gezicht begint te stralen, 

net als de zon. En zijn kleren worden 

zo wit als een helder licht. De kinderen 

maken een stralende tekening. 

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   smalle strookjes geel papier

-   wit vliegerpapier

En verder:

-   kleurpotloden

-   scharen

-   lijm

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren de kleurplaat. 

-  Ze plakken de strookjes geel papier 

als stralen van de zon in de richting 

van Jezus.

-  De kinderen maken de kleren van 

Jezus helder wit door ze te beplakken 

met wit vliegerpapier. 

-  De kinderen laten het gezicht van 

Jezus stralen door er lichtgekleurde 

streepjes bij te tekenen.

4-8 jaar 

Licht als de zon

Het gezicht van Jezus straalt 

als de zon. De kinderen maken 

een stralende zon met een 

waxinelichtje.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een waxinelichtje

En verder:

-  zelfhardende klei

- gele rietjes

- scharen

Aan de slag:
-  De kinderen knippen de 

rietjes in drieën.

-  Ze vouwen de klei om het 

waxinelichthoudertje.

-  Ze steken de rietjes rondom 

in de klei, zodat er een zon 

ontstaat.
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4-8 jaar 

Berg op, berg af

De leerlingen klimmen een hoge berg op. Daar stelt Petrus 

voor om hutten te gaan bouwen voor Jezus, Elia en Mozes. 

Als Jezus verandert, vallen de leerlingen van angst op de grond. Daarna gaan 

ze de berg weer af. De kinderen spelen deze scènes in een spel. 

Wat heb je nodig?
-   drie tafels of stoelen

-   dertig blokken of Kapla-plankjes 

Vooraf:
-  Plaats drie tafels of stoelen in een rij met zoveel mogelijk ruimte ertussen. 

-  Leg zover mogelijk achter iedere tafel of stoel tien blokken of houten 

plankjes. 

-  Vorm drie groepjes kinderen. 

Aan de slag:
-  Drie kinderen (de eerste van elk groepje) staan tegen de muur. Ze spelen de 

volgende scènes zo snel mogelijk:

  •  De berg beklimmen: de eerste kinderen uit iedere groep rennen naar de 

tafel of de stoel en klimmen eroverheen.

•  Een hut bouwen: de kinderen stapelen zo snel mogelijk 

tien blokken. De toren mag niet omvallen.

•  Hard schrikken: de kinderen laten zich voorzichtig op 

de grond vallen en staan daarna weer op.

•  De berg af: ze kruipen onder de tafel of de stoel door.

•  Ze tikken de muur aan waar ze het spel begonnen. 

Het volgende kind gaat rennen. 

8-12 jaar 

Gods stem uit de wolk

De drie leerlingen van Jezus die met Hem op de berg zijn, 

horen Gods stem. Die zegt grote en mooie woorden over 

Jezus. De kinderen zoeken deze woorden bij elkaar. 

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad 

-   een pen

Aan de slag:
-  De kinderen maken de woordzoeker. Ze 

zoeken alle woorden die God zegt vanuit 

de wolk. 

-  Als ze alle woorden hebben gevonden, 

vormen de overgebleven letters de 

namen van de drie leerlingen die de 

stem hebben gehoord: Petrus, Johannes, 

Jakobus.

-  De kinderen vullen de namen in op de 

aangegeven balkjes bij de leerlingen. 

Tip 
Laat de kinderen 

hun schoenen 

uitdoen om de tafels 

of stoelen niet te 

beschadigen. 
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8-12 jaar 

Wolkencollage

Gods stem klinkt uit de wolk. 

De kinderen maken een 

wolkencollage van verschillende materialen. 

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een stevig vel blauw papier, bij voorkeur 

A3

En verder:

-   wattenbollen

-   witte mini-marshmallows

-   witte kleurpotloden of verf

-   witte playmais

-   lijm

Aan de slag:
-  De kinderen maken met de verschillende 

materialen een prachtige wolk op hun 

blauwe papier. 

Variant:
De kinderen knippen een zo groot mogelijke 

wolkenvorm uit hun blauwe papier en 

versieren deze.

8-12 jaar 

Stralend lichte wolk

Jezus en drie van zijn leerlingen zijn op een 

hoge berg. Er verschijnt een stralend lichte 

wolk boven hen. Uit die wolk klinkt Gods stem: 

‘Hij alleen is mijn Zoon. Mijn liefde voor hem is 

groot. Luister naar hem!’

De kinderen zien hoe licht kan gaan stralen.

Wat heb je nodig?
-   grote stukken sinaasappel-, mandarijn- of 

citroenschillen

-   een kaars 

-   een kandelaar

-   een aansteker of lucifers

-   een tafel

Aan de slag:
-  Zet de kaars in de kandelaar. 

-  Zet de kandelaar in het midden op de tafel.

-  Steek de kaars aan.

-  Pak een stuk sinaasappel- of citroenschil in 

de hand met de buitenkant naar de kaars toe. 

-  Houd de schil in de buurt van de vlam.

-  Knijp de schil snel samen, zodat er kleine 

druppeltjes uit de schil op de vlam spuiten.

-  Wat gebeurt er? 

Uitleg:
De druppeltjes in de schil zijn oliën, die zorgen 

voor de geur van de vrucht. De oliën in de 

schil zijn brandbaar. Als de druppeltjes in de 

vlam komen, ontstaat er een klein vuurwerk.

Zet de kaars in de kandelaar.
Zet de kandelaar in het midden op de tafel.

1
Steek de kaars aan.

2
ak een stuk sinaasappel- of citroenschil

in de hand met de buitenkant richting de kaars.
Houd de schil in de buurt van de vlam.

3
Knijp de schil snel samen, zodat er kleine

druppeltjes uit de schil op de vlam spuiten.

4

Wat heb je nodig?
* grote stukken sinaasappelschillen of citroenschillen  * een kaars

* een kandelaar  * een aansteker of lucifers  * een tafel

wat
gebeurt

er?

Tip 
Let op: dit proefje 

moet worden 

gedaan door een 

volwassene!

Tip 
In de Samen
leesbijbel op 

bladzijde 1568-1569 
vind je nog meer 

ideeën. 
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14. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. 

Dat is een wens die vaak aan het einde van 

de kerkdienst wordt uitgesproken. En die 

zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar: 

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/Mathias Weber

Werkblad 4-6 jaar/8-12 jaar: Mathias Weber

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring 

staan en houd elkaars 
handen vast.

- Laat drie kinderen elk 
een zin uitspreken, of 
spreek alles samen 

uit.
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profeet Hij strijdt tegen de profeten die voor de god Baäl kiezen.

Hij ontmoet God op een berg. Hij wordt boos als hij het beeld van een gouden stier ziet.

Hij doet een doek voor zijn gezicht. Zijn opvolger heet Jozua.

Hij doet een mantel voor zijn gezicht. Zijn opvolger heet Elisa.



WerkbladVoorbereiding Bouwstenen

debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad (8-12 jaar)
Jezus spreekt met Mozes en Elia

Matteüs 17:1-13 | Jezus spreekt met Mozes en Elia

Zet de kaars in de kandelaar.
Zet de kandelaar in het midden op de tafel.

1
Steek de kaars aan.

2
ak een stuk sinaasappel- of citroenschil

in de hand met de buitenkant richting de kaars.
Houd de schil in de buurt van de vlam.

3
Knijp de schil snel samen, zodat er kleine

druppeltjes uit de schil op de vlam spuiten.

4

Wat heb je nodig?
* grote stukken sinaasappelschillen of citroenschillen  * een kaars

* een kandelaar  * een aansteker of lucifers  * een tafel

wat
gebeurt

er?

STRALEND LICHTE WOLK

Jezus en drie van zijn leerlingen 

zijn op een hoge berg. Er 

verschijnt een stralend lichte 

wolk boven hen. Uit die wolk 

klinkt Gods stem: ‘Hij alleen is 

mijn Zoon. Mijn liefde voor hem 

is groot. Luister naar hem!’ In dit 

proefje ontdek je hoe licht kan 

gaan stralen. 

Uitleg:
De druppeltjes in de schil zijn 

oliën, die zorgen voor de geur 

van de vrucht. De oliën in de schil 

zijn brandbaar. Als de druppeltjes 

in de vlam komen, ontstaat er 

een klein vuurwerk.

WAAROM MOZES?

Het verhaal van vandaag is best een beetje vreemd: ineens staan er twee 

profeten van honderden jaren geleden met Jezus te praten! Dat is op 

zichzelf al een teken hoe speciaal Jezus is. Maar juist deze twee profeten 

hebben ook nog een speciale betekenis. 

Mozes heeft de Israëlieten uit Egypte weggeleid, en God heeft zijn regels 

aan hem gegeven - op een berg! Over Mozes wordt gezegd dat er nooit 

meer een profeet was die God zo goed kende. 

Volgens Matteüs lijkt Jezus best wel op Mozes. Kun jij bedenken waarom?

WAAROM ELIA?

Elia is ook een belangrijke profeet. Hij 

vertelde de mensen steeds weer dat ze 

alleen God moeten aanbidden. En hij 

deed een aantal grote wonderen. Volgens 

de profeet Maleachi komt God op een dag 

om recht te spreken over de hele wereld. 

Voordat dat gebeurt, komt Elia de mensen 

eerst waarschuwen (Maleachi 3:23).

Uit de wolk klonk Gods stem, 
die zei: ‘Hij alleen is mijn 

Zoon. Mijn liefde voor hem is 
groot. Luister naar hem!’

Matteüs 17:5
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STRALEND LICHTE WOLK

De drie leerlingen van Jezus die 

met Hem op de berg zijn, horen 

Gods stem. Die zegt grote en mooie 

woorden over Jezus. Zoek de woorden in deze 

puzzel bij elkaar.

Aan de slag:
-  Uit de wolk klinkt Gods stem. Hij zegt: 

Hij alleen is mijn Zoon.

Mijn liefde voor hem is groot.

Luister naar hem!

Zoek al deze woorden die de leerlingen hoorden. 

De woorden: -is - mijn - hem- komen twee keer voor. 

Je hoeft ze maar één keer te zoeken. 

 

Als je alle woorden hebt gevonden, lees je van links 

naar rechts met de overgebleven letters de namen 

van de drie leerlingen die de stem uit de wolk 

hebben gehoord. 

OPLOSSING:


