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Om thuis te doen

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

In zwaar weer

De leerlingen van Jezus komen in zwaar weer terecht: 

de boot waar ze in zitten, verdwijnt bijna onder water. 

Jezus spreekt vervolgens de wind en het water toe, 

waarna het meer kalm wordt.

Wat heb je nodig?
-   een foto van de gevolgen van een storm: een 

omgevallen boom op de weg of op een auto.

Aan de slag:
-  Vraag aan de kinderen wat ze op de foto zien.

-  Hoe zou dit gekomen zijn?

-  Wat is storm?

-  Kun je een storm voorkomen? Of een storm laten 

stoppen?

-  In het bijbelverhaal van vandaag komen de leerlingen 

van Jezus in een zware storm terecht. Hoe dit verhaal 

gaat en afloopt, horen de kinderen zo meteen.

8-12 jaar 

Golven van angst

In het verhaal komen de leerlingen van Jezus in een 

storm terecht, terwijl Jezus in de boot ligt te slapen. De 

leerlingen zijn heel erg bang dat de boot zinkt en zij 

zullen verdrinken.

Wat heb je nodig?
-   een afwasbak of teil met water

-   een plat bakje dat drijft, bijvoorbeeld een (boter)

kuipje

En verder:

-  een handdoek of een dweil

Aan de slag:
-  Zet de afwasbak met water op een tafel en laat de 

kinderen om de tafel staan.

-  Leg het platte bakje voorzichtig op het water in de teil.

-  Laat een kind met de handen voorzichtig golven 

maken in het water. Begin met golven die steeds groter 

worden. Maar let op: er mag geen water over de rand 

van de bak gaan. 

-  Hoe groot moeten de golven zijn voordat het bakje zinkt?
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,

Vandaag zijn de leerlingen van Jezus in groot gevaar.

Ze zijn ontzettend bang.

Ze roepen naar Jezus: ‘Heer, red ons!’

Soms roepen wij dat ook. 

Als we bang zijn, of onzeker. 

Of als we pijn hebben, of verdrietig zijn.

Wilt U dan naar ons luisteren,

zoals U ook luisterde naar de leerlingen?

Amen. 

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Matteüs 8:23-27

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 (10. Om te weten) gebruiken  

om wat meer uit te leggen.

Storm op het meer

Jezus is moe. Hij is de hele dag bezig geweest. 

Er zijn vandaag zoveel mensen naar Hem toe 

gekomen… Allemaal wilden ze iets van Hem. 

‘Jezus, U moet me helpen,’ zei een man. ‘Het gaat 

niet goed met mijn vrouw.’

‘Jezus, kunt U mijn kindje beter maken? Hij is ziek.’ 

‘Jezus, luister eens…’ 

De zon gaat bijna onder, en er zijn nog steeds 

mensen. Jezus kán niet meer. ‘Weet je wat?’ zegt Hij 

tegen zijn vrienden. ‘We varen naar de overkant van 

het meer.’ 

Jezus doet zijn sandalen uit, tilt zijn lange jas op 

en stapt door het water naar de boot toe. Petrus 

geeft Hem een hand en helpt Hem om aan boord te 

klimmen. 

Jezus geeuwt. ‘Ik ben moe,’ zegt Hij. 

‘U wilt toch wel eten?’ vraagt Johannes. ‘Want als we 

toch onderweg zijn, kunnen we best wat vis vangen.’ 

‘Nee,’ zegt Jezus. ‘Ik wil alleen maar slapen, nu.’ 

‘Goed idee,’ zegt Petrus. ‘Gaat U maar lekker 

uitrusten. Wij doen het werk wel. Als U 

morgenochtend weer wakker wordt, zijn we aan de 

overkant van het meer.’ 

Jezus zoekt een plekje achter in de boot, en Hij gaat 

liggen, met zijn jas als deken over zich heen, en met 

een opgerold visnet als kussen. 

Petrus en zijn vrienden hijsen het zeil. Ze maken de 

touwen los waarmee de boot vastzit aan de kant. 

Met een peddel duwen ze de boot af. 

Ze praten zachtjes met elkaar. Ze willen Jezus niet 

wakker maken. 

De wind duwt de boot naar de overkant van het 

meer. Het water kabbelt rustig. Het laatste licht 
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verdwijnt. Langzaam wordt het nacht. De maan en de 

sterren komen tevoorschijn. 

Hé, maar wat is dat? Het zeil begint te klapperen. En de 

boot gaat ineens zo schuin. Het is de wind. Het begint 

heel hard te waaien. Er komen golven op het meer. 

Flinke golven met witte schuimkoppen. De boot gaat op 

en neer, op en neer. 

De golven worden hoger en hoger. Kijk nou, daar komt 

een hoge golf aan, zo hoog als een huis! 

‘Houd je vast!’ schreeuwt Petrus, en alle mannen 

houden zich vast. 

De boot wordt omhooggegooid en valt weer naar 

beneden. Ze zijn allemaal nat. Kletsnat. 

Dit gaat niet goed! Straks slaat de boot om, en dan 

liggen ze in het water. En dan… 

O nee! Daar komt weer een golf, nog hoger! 

‘Petrus!’ roept Johannes. ‘Hierheen! We moeten het zeil 

laten zakken!’ 

Petrus probeert de knoop los te trekken. Het stormt zo 

hard dat het zeil bijna scheurt. 

‘Dit gaat mis!’ roept Andreas. ‘Wat moeten we doen?’ 

Petrus struikelt door de boot naar Jezus toe. Niet te 

geloven! Jezus ligt nog gewoon te slapen. Alsof er niks 

aan de hand is. Petrus schudt Hem wakker. ‘Heer!’ roept 

hij. ‘Red ons, we verdrinken!’ 

Jezus wrijft zijn ogen uit. Zijn kleren zijn helemaal nat. 

‘Waarom hebben jullie Me wakker gemaakt?’ zegt Hij 

tegen Petrus. Het lijkt wel of Hij een beetje boos is. 

‘Waarom zijn jullie zo bang? Jullie weten toch dat er niks 

kan gebeuren als Ik bij je ben!’ 

Jezus staat op. ‘Stop!’ roept Hij tegen het water. ‘Ga 

liggen!’ roept Hij tegen de wind. 

En de golf, zo hoog als een huis, kruipt in elkaar als een 

bang hondje. 

De wind is zomaar weg. Het is weer helemaal stil op het 

water. De boot deint zachtjes heen en weer. 

Jezus gaat weer liggen op zijn plekje achter in de boot. 

‘Snap jij dat?’ zegt Petrus tegen Johannes. ‘Zelfs de 

wind en het water doen wat Hij zegt. Wat is Jezus toch 

voor iemand?’

8-12 jaar 

Matteüs 8:23-27

Jezus heeft macht over wind en water

Daarna stapte Jezus in de boot. Zijn leerlingen gingen 

met hem mee. Opeens begon de grond onder het meer 

te bewegen. De golven werden zo hoog dat de boot 

bijna onder water verdween. Maar Jezus lag te slapen 

in de boot.

De leerlingen gingen naar hem toe en maakten hem 

wakker. Ze riepen: ‘Heer, red ons! We verdrinken!’ Jezus 

zei: ‘Waarom zijn jullie zo bang? Is jullie geloof dan zo 

klein?’

Jezus ging staan, en hij sprak streng tegen de wind en 

het water. Toen werd het water helemaal rustig.

De leerlingen waren erg verbaasd. Ze zeiden tegen 

elkaar: ‘Zelfs de wind en het water doen wat hij zegt. 

Wat is dit voor iemand?’
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10. OM TE WETEN

Storm

Wist je dat er in de Bijbel nog meer verhalen staan over een storm die 

weer rustig wordt? Denk maar aan het verhaal van Jona! Dat staat in Jona 

1:4-16. En ook in Psalm 65:8 en Psalm 93:3-4 maakt God de zee weer 

rustig.

Vissersboot

Dit is een vissersboot uit de tijd van het Nieuwe Testament. Er zijn resten 

van zulke boten teruggevonden, bijvoorbeeld in de bodem van het Meer 

van Galilea. Daardoor weten we hoe een vissersboot in de tijd van Jezus 

eruitzag. 

Er waren grotere en kleinere boten. De vissersboten die op het  

Meer van Galilea werden gebruikt, waren ongeveer 8,5 meter lang en  

2,5 meter breed. Je kon de boot gebruiken als zeilboot of als roeiboot. 

Als er wind stond, kon je zeilen. Als er geen wind was of alleen maar heel 

veel tegenwind, kon je roeien. Het anker was gemaakt van een grote steen 

met een gat bovenin. 

Door dat gat werd 

een touw gehaald, 

dat aan de boot 

werd vastgebonden.

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 

-  Als het ’s nachts weleens stormt, word je dan wakker? Of slaap je door de 

storm heen?

-  Waarom maken de leerlingen Jezus wakker? 

-  Wat roepen ze tegen Jezus? Wat zegt Jezus daarop?

-  En wat doet Hij?

-  De leerlingen zijn stomverbaasd. Ze zeggen: ‘De wind en het water doen wat 

Jezus zegt!’ Hoe zou dat kunnen, denk je?

8-12 jaar 

-  Heb je weleens gevaren? Was er toen ook harde wind of storm?

-  Wat doen de leerlingen tijdens de storm, en wat doet Jezus?

-  Wat vind je ervan dat de leerlingen, zelf vissers, zo bang zijn?

-  De leerlingen zijn bang, maar ze laten in het verhaal nog 

meer emoties zien. Weet je welke?

10-12 jaar 

-  Hoe stevig de boot van de leerlingen ook is, de storm 

overvalt hen. Ook wij kunnen het goed voor elkaar 

hebben, maar dan overkomt je iets moeilijks. Herken 

je dit, en hoe ga je daar dan mee om?

Tip 
Dit verhaal 

doet de kinderen 
misschien denken aan bootvluchtelingen. Als dit leeft in jouw groep, praat 

hierover kort met 
elkaar door. 
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12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar In een scheepje over zee (Elly en Rikkert), Hij is 
machtig (Elly en Rikkert), Als je bang bent of onzeker (Ok4kids).

13. OM TE DOEN

4-8 jaar 

Storm op het meer

De boot met Jezus en zijn leerlingen vaart in een storm, 

totdat Jezus de wind en het water streng toespreekt. 

De kinderen maken een knutselwerk over het 

bijbelverhaal.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een blauw vel A4-papier 

-  een vouwblaadje 

-  een satéprikker

-  een splitpen

En verder:

-  lijm

-  plakband

-  kranten

-  papier in blauw/grijstinten

Aan de slag:
-  De kinderen krijgen een blauw vel 

papier dat ze liggend voor zich leggen.

-  De kinderen scheuren repen van kranten en het 

blauwe/grijze papier.

-  Van de gescheurde repen maken ze golven en wolken 

en plakken die op het blauwe papier.

-  De kinderen vouwen het vouwblaadje diagonaal 

dubbel en vouwen de hoekjes. Dat is de boot.

-  De kinderen maken van wit papier een zeil door een 

grote driehoek uit te knippen.

-  De kinderen verfrommelen hun zeil een beetje, zodat 

het er stormachtig uitziet.

-  De kinderen plakken het zeil om de satéprikker vast.

-  De kinderen maken met een plakbandje de satéprikker 

vast aan de boot. Let op: niet aan het papier.

-  De kinderen plakken het zeil vast aan de satéprikker.

-  De kinderen leggen de boot op de golven en de boot 

wordt met een splitpen aan het papier vastgemaakt.

-  De kinderen kunnen de boot op de hoge golven laten 

schommelen.

-  Wat gebeurt er als Jezus streng tegen het water en de 

wind praat? De kinderen laten dit zien met hun boot.
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4-8 jaar 

Schip in storm

De meeste vrienden van Jezus zijn visser en dus wel gewend aan wind of 

storm op het water. Ze doen wat ze kunnen om de storm de baas te blijven. Maar als de golven 

heel hoog worden en de boot bijna onder water verdwijnt, vragen ze Jezus om hulp. In dit spel 

volgen de kinderen de commando’s zo snel en goed mogelijk op.

Wat heb je nodig:
De commando’s:

• stuurboord!:   rennen naar de rechterkant van de boot (= rechtermuur van de kamer)

• bakboord!:   rennen naar de linkerkant van de boot (= linkermuur van de kamer)

• voordek!:  rennen naar de punt van de boot (= muur aan de voorkant van de kamer)

• achterdek!:   rennen naar de achterkant van de boot (= muur aan de achterkant van de kamer)

• gijpen!:  plat op de grond gaan liggen

• hozen!: doen alsof je water uit de boot schept

• zwijg, stil!:  stil zitten op je plek

Aan de slag:
-  De kinderen staan in het midden van de ruimte.

-  Vertel de kinderen dat ze de leerlingen op het schip zijn. Ze doen er 

alles aan om de boot veilig door de storm te laten varen.

-  Oefen eerst met de kinderen de commando’s, zodat ze weten wat 

ze moeten doen.

-  De kinderen horen een commando en voeren dit zo snel en goed 

mogelijk uit.

-  Wissel de commando’s in verschillend tempo af.

-  Eindig het spel met het commando: Zwijg, stil!

4-8 jaar 

Stilte voor de storm

De leerlingen merken niet alleen aan de lucht maar ook 

aan de boot dat het steeds harder gaat waaien. De boot 

vaart steeds sneller en gaat door de hoge golven alle 

kanten op.

De kinderen ontdekken dat je met één druppel 

afwasmiddel een bootje kunt laten varen.

Wat heb je nodig?
-   een afwasteil

-  water

-  een vel papier 

-  een schaar

-  afwasmiddel

-  voorbeeld van het bootje

Aan de slag:
-  Vul de bak met een laagje water.

-  Teken op een vel papier het bootje van het plaatje na. 

En knip het uit.

-  Leg het bootje voorzichtig in de bak met water.

-  Doe een druppel afwasmiddel in het gaatje van de 

boot.

-  Wat gebeurt er met de boot?

-  Wat vind je ervan dat de wind en het water doen wat 

Jezus zegt?

Tip
Als je jonge kinderen 
hebt, kies je eerst vier 

commando’s uit die je met 
elkaar oefent. Gaat dit 

goed, dan kun je één of 
meer commando’s 

toevoegen.



7
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Matteüs 8:23-27 | De storm op het meer

De storm op het meer

8-12 jaar 

Stormspinner

Jezus vraagt waarom zijn leerlingen bang zijn. 

Hij is toch bij hen? Weten ze niet dat Jezus 

machtiger is dan welke storm ook? 

De kinderen maken een stormspinner, en als 

ze hem goed ronddraaien, ontdekken ze in 

de storm de mooiste kleuren!

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een stuk karton

-   een potlood

-   een stuk touw van 60 centimeter

En verder:

-   een schaaltje (of een andere ronde vorm 

om over te trekken)

-   viltstiften en/of kleurpotloden

-   scharen

-   lijmstiften

Aan de slag:
-  De kinderen tekenen met behulp van 

het schaaltje een cirkel op het karton en 

knippen de cirkel uit.

-  De kinderen maken op de ene kant van het 

karton een tekening van het verhaal. Op de 

andere kant schrijven ze met 

stift allerlei woorden uit het 

verhaal: bang, klein geloof, 

boot, storm enzovoort.

-  De kinderen prikken in het midden van  

het karton twee gaatjes naast elkaar, op  

1 centimeter afstand van elkaar.

-  De kinderen knippen een touw af van 

ongeveer 60 centimeter.

-  De kinderen halen het touwtje door de 

gaten (heen in het ene gat, terug in het 

andere) en maken het touw vast met een 

knoopje.

-  De kinderen pakken het touw met beide 

handen vast en zorgen dat de cirkel in het 

midden zit. 

-  De kinderen draaien het touw met de cirkel 

rond, zover het kan.

-  Daarna trekken de kinderen het touwtje 

strak en weer los door hun handen een 

beetje uit elkaar en naar elkaar toe te 

trekken.

-  Als de kinderen het goed doen, maakt de 

spinner een zoemend geluid en zien ze de 

mooiste kleuren als hij ronddraait.

-  De mooie kleuren doen denken aan Jezus. 

Hij is machtiger dan elke storm.

8-12 jaar 

Gevulde bootjes

De boot van Jezus en zijn leerlingen komt in een storm 

terecht. De kinderen maken bootjes van gevulde eieren.

Wat heb je nodig voor zestien bootjes?
-  acht hardgekookte eieren

- drie eetlepels mayonaise

- een theelepel kerriepoeder

- een snufje zout

- een snufje peper

- paprika voor de zeilen

- messen

- een vork

- lepels

- een kom

- een spuitzak

Aan de slag:
-  De kinderen pellen hun ei en halveren het in de lengte.

-  Met een theelepel halen de kinderen het eigeel uit de twee 

helften en doen het eigeel in de kom.

-  Het eigeel in de kom wordt fijngeprakt met een vork.

-  Schep hier drie eetlepels mayonaise door en voeg de 

kerriepoeder, het zout en de peper toe.

-  Maak het geheel tot een glad mengsel.

-  Schep het mengsel in de spuitzak, en de kinderen vullen er 

de eihelften mee. Het bootje is bijna klaar.

-  De kinderen snijden uit een stukje paprika een zeil en steken 

dat in de boot.

Tip
Zet de bootjes op 
een dienblad van 

blauw papier 
(het meer).
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8-12 jaar 

Stormproof

De boot waarin Jezus en zijn leerlingen 

zitten, komt in een storm terecht. De kinderen 

ontdekken in het volgende proefje hoe ze 

een storm kunnen maken. Ze ontwerpen hun 

eigen stormproof etiket.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een lege glazen pot met een deksel

-   water

-   een witte sticker (etiket)

En verder:

-   afwasmiddel 

-   een theelepeltje

Aan de slag:
-  Vul de glazen pot voor meer dan de helft 

met water.

-  Doe een theelepel afwasmiddel in de pot.

-  Draai het deksel op de pot.

-  Pak de pot aan de bovenkant vast en maak 

met je hand rustige draaiende bewegingen. 

-  Kijk goed naar je jampot. Zie je de storm al 

komen?

-  Wacht even tot alles weer rustig is. 

-  Jezus stelt zijn leerlingen twee vragen: 

‘Waarom zijn jullie zo bang?’ en: ‘Is jullie 

geloof dan zo klein?’

-  Denk met elkaar na wat in een spannende 

situatie helpt om je geloof groter te maken 

en je angst kleiner. Schrijf de (ant)woorden 

op je etiket en plak het etiket op de pot.

Vul de glazen pot voor meer
dan de helft met water.

1
Doe een theelepel

afwasmiddel in de pot.

2
Draai het deksel op de pot. Pak de pot aan de
bovenkant vast en maak met je hand rustige

draaiende bewegingen.

3
Kijk goed naar je jampot.
Zie je de storm al komen?

4

Wat heb je nodig?
* een lege glazen pot met een deksel  * water  * een witte sticker (etiket)

* afwasmiddel  * een theelepeltje

Jezus stelt zijn leerlingen twee vragen: 

‘Waarom zijn jullie zo bang?’
en

‘Is jullie geloof dan zo klein?’

Wat helpt jou in een spannende situatie om je 
geloof groter te maken en je angst kleiner? 
Schrijf de (ant)woorden op je etiket en plak 

het etiket op je pot.
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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 nu ook tegen elkaar: 

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/Mathias Weber

Illustratie zeilboot: Bart den Heeten

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
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Vul de glazen pot voor meer
dan de helft met water.

1
Doe een theelepel

afwasmiddel in de pot.

2
Draai het deksel op de pot. Pak de pot aan de
bovenkant vast en maak met je hand rustige

draaiende bewegingen.

3
Kijk goed naar je jampot.
Zie je de storm al komen?

4

Wat heb je nodig?
* een lege glazen pot met een deksel  * water  * een witte sticker (etiket)

* afwasmiddel  * een theelepeltje

Jezus stelt zijn leerlingen twee vragen: 

‘Waarom zijn jullie zo bang?’
en

‘Is jullie geloof dan zo klein?’

Wat helpt jou in een spannende situatie om je 
geloof groter te maken en je angst kleiner? 
Schrijf de (ant)woorden op je etiket en plak 

het etiket op je pot.

STORMPROOF

De boot waarin Jezus en 

zijn leerlingen zitten, komt 

in een storm terecht.  

In dit proefje ontdek je hoe  

je zelf een storm kunt maken 

en ontwerp je je eigen 

stormproof etiket. 

STORM

Wist je dat er in de Bijbel nog meer 

verhalen staan over een storm die weer 

rustig wordt? Denk maar aan het verhaal 

van Jona! Dat staat in Jona 1:4-16. En ook in 

Psalm 65:8 en Psalm 93:3-4 maakt God de 

zee weer rustig.

Jezus zei: ‘Waarom zijn jullie zo bang?  
Is jullie geloof dan zo klein?’

Matteüs 8:26a
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VISSERSBOOT

Dit is een vissersboot uit de tijd van het Nieuwe Testament. 

Er zijn resten van zulke boten teruggevonden, bijvoorbeeld 

in de bodem van het Meer van Galilea. Daardoor weten we 

hoe een vissersboot in de tijd van Jezus eruitzag.

Er waren grotere en kleinere boten. De vissersboten die 

op het Meer van Galilea werden gebruikt, waren ongeveer 

8,5 meter lang en 2,5 meter breed. Je kon de boot 

gebruiken als zeilboot of als roeiboot. Als er wind stond, 

kon je zeilen. Als er geen wind was of alleen maar heel 

veel tegenwind, kon je roeien.

Het anker was gemaakt van een grote steen met een gat 

bovenin. Door dat gat werd een touw gehaald, dat aan de 

boot werd vastgebonden.


