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Jezus roept Zijn discipelen. Matheüs 4:21: 

 

Waar is pop Gino? Weten de kinderen waar hij is? 

zacht, hard, zingend. Gino

hoekje, dan komt hij op. 

kinderen het wel leuk als 

grote mond heeft? Gino vertelt dat hij vaak geplaagd wordt en niet mee 

mag doen. Herkennen de 

gesprek; de kinderen laten

Hij mag een vriend zijn van 

Gino die ze leuk vinden, Gino voelt zich al veel beter

 

Er is een brief gekomen, voor Gino. 

post. Hoe weet hij nu zeker dat die brief echt voor hem bestemd is? De 

kinderen reageren: zijn naam en adres staan erop. Lees maar vo

 

Voor jou is deze envelop,

Jouw namen staan erop. 

Die brief is speciaal voor jou,

dus lees hem nu maar gauw.

 

In de envelop zit een uitnodiging:

 

Gino, jij bent mijn vriend.

 

Gino is heel blij met de uitnodiging. In een

met nog meer uitnodigingen.

 

uuuuuuuuuuuussssssssssss            rrrrrrrrrrrrooooooooooooeeeeeeeeeeeepppppppppppptttttttttttt            ooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkk            jjjjjjjjjjjjoooooooooooouuuuuuuuuuuu   

Jezus roept Zijn discipelen. Matheüs 4:21: ‘En Hij riep hen.’ 

Weten de kinderen waar hij is? We gaan hem roepen: 

Gino heeft zich verstopt, hij kijkt voorzichtig om een 

 Gino voelt zich onzeker en hij is verlegen. Vinden de 

 hij komt? Zullen ze hem niet uitlachen omdat hij zo’n 

Gino vertelt dat hij vaak geplaagd wordt en niet mee 

mag doen. Herkennen de kinderen dat? Laat ze erop reageren.

laten Gino weten dat ze het juist leuk vinden dat hij er is. 

van alle kinderen. De kinderen noemen dingen van 

Gino die ze leuk vinden, Gino voelt zich al veel beter. Hij hoort er ook bij.

Er is een brief gekomen, voor Gino. Hij kan het niet geloven, hij krijgt nooit 

post. Hoe weet hij nu zeker dat die brief echt voor hem bestemd is? De 

kinderen reageren: zijn naam en adres staan erop. Lees maar vo

ze envelop, 

 

Die brief is speciaal voor jou, 

dus lees hem nu maar gauw. 

In de envelop zit een uitnodiging: 

Gino, jij bent mijn vriend. Kom je ook op onze club? 

Gino is heel blij met de uitnodiging. In een grote mand, zitten 

met nog meer uitnodigingen. Gino mag de brieven uitdelen aan de kinderen

We gaan hem roepen: 

kijkt voorzichtig om een 

is verlegen. Vinden de 

hij komt? Zullen ze hem niet uitlachen omdat hij zo’n 

Gino vertelt dat hij vaak geplaagd wordt en niet mee 

kinderen dat? Laat ze erop reageren. Stuur het 

weten dat ze het juist leuk vinden dat hij er is. 

. De kinderen noemen dingen van 

. Hij hoort er ook bij. 

niet geloven, hij krijgt nooit 

post. Hoe weet hij nu zeker dat die brief echt voor hem bestemd is? De 

kinderen reageren: zijn naam en adres staan erop. Lees maar voor: 

, zitten enveloppen, 

Gino mag de brieven uitdelen aan de kinderen. 



Haal een brief uit de envelo

 

Jezus noemt jou bij je naam.

Hij zegt: Jij bent van mij.

En wat er ook gebeuren mag,

Ik ben er altijd bij.  

 

Wow! Een brief met de woorden van

vrienden zijn. Weten de kinderen ook voorbeelden waarom het fijn is om 

Jezus te horen?  

Laat de Bijbel zien en vertel dat deze woorden uit de 

lijkt op een hele lange brief van God

veel Hij van ons houdt. 

 

Versier de brief en de envelop:

Kleuren, knippen en plakken, stempelen met verf, etc.

 

BBBBijbelverhaalijbelverhaalijbelverhaalijbelverhaal  

Jezus roept zijn 12 vrienden.

Zing het lied: ‘Petrus, de H

Zing i.p.v. ‘Petrus’ ook de andere namen van de discipelen.

 

� Speelboeken > Vrienden van de Here Jezus > 
rijm en speelbladen. 

 

 

Leer Leer Leer Leer een een een een BBBBijbelijbelijbelijbel    tekst aantekst aantekst aantekst aan

Jesaja 43, vers 1 en 4: Ik heb je bij 

 

Maak 12 kaartjes van de 12 cijfers met de hoofden van de discipelen. 

Verdeel de tekst in stukjes, en schrijf de woorden onder de 12 cijfers. 

cijfers in de goede volgorde.

cijfer weg. Weten de kinderen de tekst nog? Ga door tot alle 

Gino helpt bij het opzeggen van de tekst

kinderen corrigeren hem.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        IkIkIkIk                       

Haal een brief uit de envelop en lees hem voor: 

Jezus noemt jou bij je naam. 

ij bent van mij. 

En wat er ook gebeuren mag, 

met de woorden van Jezus! Hij vindt het fijn als we 

vrienden zijn. Weten de kinderen ook voorbeelden waarom het fijn is om 

Laat de Bijbel zien en vertel dat deze woorden uit de Bijbel komen. De 

ge brief van God. God vertelt in Zijn brief hoe ontzettend 

Versier de brief en de envelop:  

leuren, knippen en plakken, stempelen met verf, etc. 

Jezus roept zijn 12 vrienden. Dit verhaal staat in de Bijbel in Marcus 1 : 16 

Heer roept jouw naam.’ 

ook de andere namen van de discipelen. 

> Vrienden van de Here Jezus > Hier vind je het

tekst aantekst aantekst aantekst aan::::  

Ik heb je bij je naam geroepen; Je bent van Mij.

Maak 12 kaartjes van de 12 cijfers met de hoofden van de discipelen. 

Verdeel de tekst in stukjes, en schrijf de woorden onder de 12 cijfers. 

in de goede volgorde. Lees de tekst enkele keren voor. 

de kinderen de tekst nog? Ga door tot alle 

helpt bij het opzeggen van de tekst, maar hij vergist zich telkens. De 

kinderen corrigeren hem. 

                       hebhebhebheb                jejejeje

vindt het fijn als we Zijn 

vrienden zijn. Weten de kinderen ook voorbeelden waarom het fijn is om bij 

ijbel komen. De Bijbel 

in Zijn brief hoe ontzettend 

verhaal staat in de Bijbel in Marcus 1 : 16 -18.  

ier vind je het verhaal op 

je naam geroepen; Je bent van Mij. 

Maak 12 kaartjes van de 12 cijfers met de hoofden van de discipelen. 

Verdeel de tekst in stukjes, en schrijf de woorden onder de 12 cijfers. Hang de 

voor. Haal steeds een 

de kinderen de tekst nog? Ga door tot alle cijfers weg zijn. 

, maar hij vergist zich telkens. De 

jejejeje                            etc. 



 

                                        De twaalf discipelen van JezusDe twaalf discipelen van JezusDe twaalf discipelen van JezusDe twaalf discipelen van Jezus
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze vrienden van de Here Jezus worden discipelen genoemd.

Wat zijn de namen van de 

Lees de namen verschillende keren

Hoeveel namen onthoud

Geef alle cijfers een mooie kleur.

 

 

                                     

 
    

De twaalf discipelen van JezusDe twaalf discipelen van JezusDe twaalf discipelen van JezusDe twaalf discipelen van Jezus

Deze vrienden van de Here Jezus worden discipelen genoemd.

Wat zijn de namen van de 12 discipelen?  

Lees de namen verschillende keren. Draai het blad om:

Hoeveel namen onthoud jij? 

Geef alle cijfers een mooie kleur. 
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De twaalf discipelen van JezusDe twaalf discipelen van JezusDe twaalf discipelen van JezusDe twaalf discipelen van Jezus    

Deze vrienden van de Here Jezus worden discipelen genoemd. 

. Draai het blad om: 

 



 

       Petrus, de Heer roept jouw naamPetrus, de Heer roept jouw naamPetrus, de Heer roept jouw naamPetrus, de Heer roept jouw naam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrus, * 

Hoor je zijn stem?

Kom maar bij Hem.

Petrus, * 

Hij wil jouw Vriend graag zijn.

 

 

* Verander de naam van Petrus in de namen van alle discipelen.

* Zing de namen van    de kinderen.
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Petrus, de Heer roept jouw naamPetrus, de Heer roept jouw naamPetrus, de Heer roept jouw naamPetrus, de Heer roept jouw naam    

 de Heer roept jouw naam. 

Hoor je zijn stem? 

Kom maar bij Hem. 

 de Heer roept jouw naam. 

Hij wil jouw Vriend graag zijn. 

Verander de naam van Petrus in de namen van alle discipelen. 

de kinderen. 
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