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1.  INLEIDING BIJ BIJBEL BASICS @HOME

Omdat de kerkdiensten tijdens deze zondagen  

(22 maart, 29 maart en 5 april) niet doorgaan, kun  

je thuis met Bijbel Basics aan de slag.

Dit materiaal bestaat uit drie onderdelen: 

-  voorbereiding

-  de bouwstenen van de zondag 

-  werkbladen

In de ‘voorbereiding’ vind je achtergrondinformatie bij 

de bijbeltekst en benodigdheden bij de opdrachten.

‘De bouwstenen van de zondag’ bevat opdrachten 

en spellen, een gebed, het bijbelverhaal, weetjes, 

gespreksvragen, en liedsuggesties. Je hoeft niet alle 

onderdelen te doen, je kunt ook één of een aantal 

onderdelen kiezen.

Alle opdrachten zijn (soms met kleine aanpassingen) 

geschikt voor de thuissituatie met één of meerdere 

kinderen.

De bijbehorende ‘werkbladen’ vind je achteraan in 

dit document. Die kun je printen en gebruiken bij de 

opdrachten.

 

Deze zondag is onderdeel van het veertigdagenproject 

van Bijbel Basics.

Het project heet dit jaar: Tussen hemel 
en aarde.

In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het 

evangelie volgens Matteüs. We horen wat Jezus zegt 

over Gods nieuwe wereld. En we denken na over wat 

wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien.

Tijdens dit project komen de volgende verhalen uit het 

evangelie volgens Matteüs aan bod:

-   Jezus vertelt over het echte geluk (Matteüs 5:1-12)

-   Laat zien wie je echt bent (Matteüs 5:13-16)

-   Je moet goed zijn voor iedereen (Matteüs 5:43-48)

-   Onze Vader (Matteüs 6:9-13)

-   Het huis op het zand (Matteüs 7:24-8:1)

-   Palmzondag: ‘Wie is die man?’ (Matteüs 21:1-11)

-   Pasen: Jezus leeft! (Matteüs 28:1-10)

-   Na Pasen: De uitzending van de leerlingen

 Matteüs 28:16-20)

Voor de kinderen van 4-8 jaar en voor de kinderen van 

8-12 jaar is er elke zondag een verwerking die aansluit 

bij het project. Maar ook als je niet meedoet met het 

hele project kun je deze verwerking prima gebruiken. 

Daarnaast is er bij elke zondag materiaal dat je sowieso 

kunt gebruiken, met of zonder project. Er is ook een 

projectlied beschikbaar dat je thuis met de kinderen 

kunt luisteren of zingen.

2. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Op deze zondag staat Matteüs 7:24-8:1 

centraal: een voorbeeldverhaal van 

Jezus waarin hij de mensen uitdaagt 

om zijn woorden ook echt in praktijk te 

brengen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten 

we ons op de verstandige man die 

luistert naar Jezus en ook doet wat hij 

vraagt.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten 

we ons op de domme man die wel naar 

Jezus luistert, maar niet doet wat hij 

vraagt.
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3.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Na Jezus’ lessen over ‘het echte geluk’, ‘laten zien wie 

je bent’ en ‘het Onzevader’ zijn we nu bij het einde van 

de Bergrede aangekomen. Jezus eindigt de Bergrede met 

een voorbeeldverhaal (een gelijkenis). Dat is typerend voor 

zijn toespraken: andere grote toespraken in het evangelie 

van Matteüs hebben ook een voorbeeldverhaal aan het 

einde (Matteüs 13:52, 18:21-35 en 25:31-46). 

Jezus heeft net veel dingen aan de mensen verteld en hun 

gevraagd om hun levens te veranderen. Daarmee komt de 

logische vraag op wat de mensen met al deze dingen gaan 

doen: zullen ze alleen naar Jezus’ woorden luisteren, of 

willen ze er ook iets mee doen?

De slotverzen vormen een mooie omsluiting met het begin 

van de Bergrede. Jezus ging aan het begin de berg op om 

zijn leerlingen en een grote groep mensen uitleg te geven 

over Gods nieuwe wereld. Nu hij uitleg heeft gegeven over 

die nieuwe wereld gaat hij de berg weer af, samen met zijn 

leerlingen en de grote groep mensen. 

In de hoofdstukken die hierop volgen, zien we hoe Jezus zijn 

woorden over Gods nieuwe wereld zelf in praktijk brengt.

4.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

In de tekst van vandaag staat de volgende vraag centraal: Wat 

wil je nu eigenlijk doen met Jezus’ woorden? 

Om deze vraag op scherp te zetten vertelt Jezus een 

voorbeeldverhaal over een verstandige man en een domme man. 

Als je luistert naar Jezus’ woorden en doet wat hij vraagt, lijk je 

op een verstandige man, die zijn huis bouwt op stevige grond. 

Ondanks allerlei weerselementen die tegen het huis tekeergaan, 

blijft het overeind staan: het is stevig en met beleid gebouwd. 

Heel anders is het voor iemand die wel naar Jezus’ woorden luistert, 

maar er niets mee doet. Zo iemand lijkt op een domme man, die zijn 

huis bouwt op zachte grond. Zijn huis stort in, er blijft niets van over. 

Het is een verhaal met een scherpe tegenstelling. Het voorbeeld 

dwingt je na te denken over wat het fundament is van je leven. Wat 

bepaalt ten diepste je keuzes? Waar bouw je op? Jezus laat met dit 

voorbeeld zien dat deze keuzes grote gevolgen hebben. 

En met die scherpe woorden sluit Jezus de Bergrede af. 

In Matteüs 7:28-8:1 lezen we dat Jezus met zijn woorden diepe 

indruk maakt. De mensen hebben door dat hier iets gebeurt wat ze 

nog nooit eerder hebben meegemaakt. Ze denken: ‘Hij spreekt als 

iemand met macht! Hij spreekt heel anders dan de wetsleraren.’ 

Het roept de vraag op wie deze man nu eigenlijk is. Zoals we in 

de volgende zondag zullen zien, zal die vraag blijven doorklinken 

tot aan Palmzondag. Is hij een nieuwe profeet? Is hij Johannes 

de Doper? Of is hij dan misschien toch de nieuwe koning die we 

verwachten? Wie is deze man?
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5. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Matteüs 7:24.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen staat op het 

werkblad de tekst van Matteüs 7:26.

6. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 

Om te beginnen

-  bouwblokken

4-8 jaar 
Om te doen: De huizen na de 

storm

Per kind:

-  het werkblad met twee keer de 

vormen voor een huis 

-  het werkblad met aan de ene 

kant de stevige grond en aan 

de andere kant het zand

En verder:

-  potloden

-  lijm

-  scharen of prikpennen en 

priklappen

Om te doen: Zachte of stevige 

ondergrond

-  twee ovenschalen

-  twee stevige houten blokken

-  een watervaste stift

-  een baksteen

-  zand

-  een kan of gieter met water

Om te doen: Dom of verstandig?

Per kind:

-  een vel papier

En verder:

-  kleurpotloden of viltstiften

8-12 jaar 
Bijbeltekst

-  een bijbel 

Om te doen: Zand of stevige 

grond?

-  een Jenga-spel

-  een dienblad met zand

-  een dienblad met een platte kei 

of bakstenen

Om te doen: 

Levende stenen

Per tweetal:

-  een pen

-  een vel papier

En verder:

-  verschillende bakken of schalen 

met zand

-  stenen, kiezels of keien waar 

niks op staat

-  elf stenen met een lettergreep 

(geschreven met watervaste 

stift)

Om te doen: Stevige ondergrond

Per groepje:

-  een stuk piepschuim (te koop 

bij de hobbywinkel)

-  een zak spaghetti

En verder:

-  boeken

130
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Jezus zegt: ‘Luister naar mijn woorden en doe  
wat ik vraag. Dan lijk je op een verstandige man, 

die zijn huis bouwt op stevige grond.’

MATTEUS 7:24
..

130
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Jezus zegt: ‘Maar stel dat je wel naar mij luistert, 
maar niet doet wat ik vraag. Dan lijk je op een 

domme man, die zijn huis bouwt op zachte grond.’

MATTEUS 7:26
..
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8. OM TE BEGINNEN

4-12 jaar 

Luisteren en doen

Jezus zegt dat als je wel luistert naar zijn woorden 

maar er niets mee doet, je dom bent. Dan lijk je op 

een domme man, die zijn huis niet stevig bouwt. De 

kinderen bouwen op twee verschillende manieren 

een toren. 

Wat heb je nodig?
-   bouwblokken

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in twee teams.

-  Het eerste team bouwt een toren 

zonder met elkaar te praten.

-  Als de blokken op zijn of de 

toren omvalt, stopt het team.

-  Het tweede team gaat ook een 

toren bouwen. Zij mogen wel 

met elkaar overleggen.

-  Wat werkt het beste? Wat is de 

beste manier om te bouwen: met 

of zonder hardop nadenken?

Tips 
- Om teams te kunnen 

vormen, kun je zelf ook 
meedoen.

- Je kunt dit spel ook met één 
team doen. Dan laat je het 
team de toren op de twee 

verschillende manieren 
bouwen.

9.  GEBED

Goede God,

Het is vandaag de vijfde zondag van de veertigdagentijd.

We leven toe naar Pasen, het grote feest van Jezus’ opstanding.

Iedere week horen we verhalen van Jezus.

Iedere week leren die verhalen ons iets nieuws.

Help ons om er goed naar te luisteren,

En… om er ook iets mee te doen.

Amen.
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10. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Matteüs 7:24-8:1

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.

Waar bouw je je huis?

De grote mensen en de kinderen op de berg 

hebben de hele ochtend naar Jezus zitten 

luisteren. Jezus heeft ze verteld over Gods nieuwe 

wereld, waar alles mooi en goed wordt. Een wereld 

waarin alle mensen elkaar helpen. Een wereld 

waarin niemand zich zorgen maakt. Waar iedereen 

gelukkig is. Waar iedereen God kent. 

Het is al middag. De zon staat hoog aan de hemel, 

het is warm geworden. Het is etenstijd. Het is tijd 

om een dutje te doen in de schaduw. 

Jezus neemt een slok water. En dan zegt hij: ‘Ik wil 

jullie nog één verhaal vertellen. Het verhaal over 

de verstandige man en de domme man. 

Misschien weten jullie wel dat ik heel lang 

timmerman ben geweest. Ik heb van alles gebouwd. 

Kasten en tafels, maar ook schuren en huizen. 

Stel je voor dat je een huis gaat bouwen. Hoe 

begin je dan? Wat denken jullie?’

‘Je zoekt stenen!’ roept een meisje dat vlak bij 

Jezus zit. 

‘Je hakt een boom om!’ zegt een vader. ‘En je zaagt 

daar balken en planken van. Want je hebt heel veel 

hout nodig.’ 

Een oude timmerman steekt zijn vinger op. ‘Je 

zoekt een goede plek,’ zegt hij. ‘Rotsachtige 

bodem. Dat is het best.’ 

‘Precies!’ zegt Jezus. ‘Een goede plek, dat is het 

belangrijkst. 

Luister maar. Ik zal jullie een verhaal vertellen. 

Er was eens een man die een huis wilde bouwen. 

Hij zocht een goede plek. Een plek met stevige 

grond. Met veel steen.

Het was veel werk om het huis te bouwen, maar 

het werd prachtig. De man ging met zijn familie in 

het nieuwe huis wonen. Het werd herfst. Het werd 

winter. Het ging regenen en stormen. De rivier 

kwam zo hoog te staan dat het water tegen het 

huis aan spoelde. 

Maar dat gaf niet. Het huis was sterk. Het water 

kwam niet eens het huis binnen. Het huis bleef 

gewoon staan. De familie was veilig. 

‘Ik ga ook een huis bouwen,’ zei een andere man. 

Maar hij dacht niet na over de grond waarop hij zijn 

huis moest bouwen. Hij zocht gewoon een leuk 

plekje met zachte grond, hij haalde stenen en hout, 

en hij begon te bouwen. Het huis werd mooi. Net 

zo mooi als het huis van zijn buurman. 

Maar toen begon het te stormen en te regenen, 

en het water in de rivier kwam hoger en hoger te 

staan. De wind schudde aan het huis. Het water 

beukte tegen de muren. 

En het huis stortte zomaar in elkaar.’

‘Ja,’ zegt de oude timmerman. ‘Dat verbaast me 

niet. Het is niet slim om je huis op zachte grond te 

bouwen.’ 



6
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Matteüs 7:24-8:1 | Het huis op het zand

Het huis op het zand

‘Klopt,’ zegt Jezus. ‘Beste mensen, ik heb 

jullie vanmorgen veel verteld over Gods 

nieuwe wereld. Als je het onthoudt, als 

je doet wat ik aan je vraag, dan lijk je op 

de verstandige man. De man die zijn huis 

op stevige grond bouwt. Als je naar mij 

luistert, dan gaat het goed met je. Dan 

zal je huis nooit instorten, wat er ook 

gebeurt. 

Maar als je straks weggaat en vergeet 

wat ik heb gezegd, als je het niet 

belangrijk vindt – dan lijk je op iemand 

die zijn huis op zachte bodem bouwt. Dan 

gaat het mis in je leven. 

En ik wil niet dat het misgaat. Ik wil zo 

graag dat jullie óók bij Gods nieuwe 

wereld horen.’

‘Jaaa!’ roept het meisje dat vooraan zit. 

‘Dat wil ik wel!’

‘Ik ook,’ zegt haar moeder. 

‘Wat een bijzondere man is die Jezus,’ 

zegt de oude timmerman. ‘Ik heb nog 

nooit zo iemand als hij gehoord.’ 

8-12 jaar 

Matteüs 7:24-8:1

Doe wat Jezus vraagt

‘Luister naar mijn woorden en doe wat ik 

vraag. Dan lijk je op een verstandige man, 

die zijn huis bouwt op stevige grond. 

Op een dag gaat het hard regenen en 

waaien. De rivieren stromen over, en de 

wind en het water slaan tegen het huis. 

Maar het huis blijft staan, want het is 

stevig gebouwd. 

Maar stel dat je wel naar mij luistert, 

maar niet doet wat ik vraag. Dan lijk je op 

een domme man, die zijn huis bouwt op 

zachte grond. Op een dag gaat het hard 

regenen en waaien. De rivieren stromen 

over, en de wind en het water slaan tegen 

het huis. Dat huis zakt in elkaar, er blijft 

niets van over.

Dat is wat Jezus tegen de mensen zei. 

Zijn woorden maakten diepe indruk. De 

mensen dachten: Hij spreekt als iemand 

met macht! Hij spreekt heel anders dan 

de wetsleraren. 

Toen kwam Jezus van de berg naar 

beneden. Een grote groep mensen ging 

met hem mee.

11. OM TE WETEN

Stevig fundament

Als je een huis gaat bouwen, dan is het heel 

belangrijk dat je een goed fundament neerlegt. In 

Israël maakten de mensen in de tijd van de Bijbel 

een fundament van rotsblokken. Waarom was dat 

belangrijk? Allereerst omdat er in Israël af en toe 

aardbevingen waren: een goed fundament zorgde 

ervoor dat je huis overeind bleef. Daarnaast kon 

op die manier de regen makkelijk wegstromen. 

Als je huis dus geen goed fundament had, kon het 

omvallen bij een aardbeving of stond het vol water 

als het regende.

Voorbeeldverhalen

Het verhaal over de verstandige en de domme 

man is een voorbeeldverhaal: het gaat niet echt om 

verstandige en domme mensen, maar om iets wat 

Jezus duidelijk wil maken. Een ander woord voor 

zo’n voorbeeldverhaal is ‘gelijkenis’. 

Jezus gebruikt vaak voorbeeldverhalen om iets over 

God of Gods nieuwe wereld te vertellen. Hij begint 

dan meestal met ‘Gods nieuwe wereld lijkt op…’. 

Steeds laat zo’n voorbeeld een bepaald aspect van 

Gods nieuwe wereld zien.
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12. 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 weet heel veel van timmeren, zagen 

en bouwen. Dat heeft hij van zijn vader 

Jozef geleerd. Wat voor werk deed Jozef? 

Wat voor werk doet jouw vader of moeder? 

Help je ze weleens bij hun werk?

-  Wat heb je allemaal nodig om een stevig 

en sterk huis te kunnen bouwen?

-  Wat is het allerbelangrijkste bij het bouwen 

van een huis?

-  Heb je weleens van tevoren ergens heel 

goed over nagedacht voordat je het ging 

doen? Ging dat goed? 

6-8 jaar 

-  Wat wil Jezus met dit verhaal 

duidelijk maken? Waar vergelijkt hij de 

stevige grond in het verhaal mee?

8-12 jaar 

-  Heb je weleens geluisterd naar je vader of 

moeder maar deed je daarna niet wat ze 

vroegen? Wat gebeurde er toen?

-  Wanneer lijk je volgens Jezus op de 

domme man? En wanneer juist op de 

verstandige man?

-  Jezus zegt dat je verstandig bent als je 

naar zijn woorden luistert en daarna ook 

doet wat hij vraagt. Welke woorden van 

Jezus zijn belangrijk voor jou?

-  Hoe kun je wat Jezus vraagt ook echt 

doen?

13. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar het lied bij dit 

project: Hij klimt met je mee. Je 

vindt het lied op debijbel.nl/bijbelbasics. 

Of zing met elkaar Doe wat Jezus zegt 
(Oke4Kids 165), Don’t build your house 

(Opwekking 160), Hij is de rots (Elly & 

Rikkert), Een wijs man (Oke4Kids 74) of 

Bouw je leven op de rots (Oke4Kids 48).
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14. OM TE DOEN

4-6 jaar 

De huizen na de storm

Twee mannen bouwen een huis. De ene man bouwt zijn huis op 

stevige grond en de andere man bouwt zijn huis op zand. 

De kinderen laten in deze knutsel zien hoe de huizen eruitzien na de 

storm.

 

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad met twee keer de vormen voor een huis 

-   het werkblad met aan de ene kant de stevige grond en aan de 

andere kant het zand

En verder:

-  potloden

-  lijm

-  scharen of prikpennen en priklappen

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren het dak, de deur, de ramen en de voorkant van 

beide huizen met potlood.

-  De kinderen prikken of knippen de vormen van beide huizen uit. 

-  De kinderen plakken op de rots hoe het huis eruitziet na de storm. 

-  De kinderen plakken op het zand hoe het huis eruitziet na de storm.


