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STORM 
BIJBELMOMENT VOOR DAGEN MET STORM 

 
BIJBEL 
Lees Lukas 8 vers 22-25 
 
BESPREKEN 
- Er kwam een storm… (vers 23). Wie laat de wind waaien (Psalm 135:7 of Spreuken 30:4)? 
- Zijn de discipelen bang (vers 24)? Ben jij bang voor harde wind en storm? 
- Naar wie gaan de discipelen toe als zij bang zijn (vers 24a)? Wat kun je daarvan leren? 

- Wat doet de Heere Jezus (vers 24b)? 
- Wat leren de discipelen door deze gebeurtenis over de Heere Jezus(vers 25)? 
- Wat leren wij over God als het stormt? (Hoe machtig Hij is. Je zou kunnen zeggen: de wind 
zingt een lied tot eer van God. Vergelijk  
 
BEZIG 
- Luister met de kinderen naar de wind. Horen ze het lied dat de wind zingt (Psalm 148:3 
berijmd: Loof stormwind de oppermacht van de Schepper!)? Kunnen ze een lied of gedicht 
maken over de wind en de storm? 
- Je kunt de kinderen een teken-, verf-  of knutselplaat (gebruik eens restjes wol en stof) 

laten maken van de Bijbelse geschiedenis van de storm op zee. Je vindt hier een kleurplaat 
daarvan: www.bijbelsopvoeden.nl/product/lukas822-25-kleuren/ 
- Je kunt met elkaar Psalm 107 vers 15 zingen en de kleurkaart daarbij kleuren. 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-107-vers-15/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-107-vers-15-kleurplaat/ 

- Je kunt ook een ander Bijbellied over wind en storm zingen, bijvoorbeeld ‘Ruwe stormen 
mogen woeden’. 
- Je kunt van fruit bootjes maken: een stukje meloen, appel, peer of sinaasappel als romp 
van de boot, een satéprikker erin, zelf een zeil knippen van een stukje karton of stof en 
dergelijke... 
- Je kunt ook van koek bootjes maken: een halve eierkoek of cupcake als romp, een 
satéprikker erin, zelf een zeil knippen van een stukje karton of stof en dergelijke… 
- Je kunt ook van vouwblaadjes een bootje vouwen en dit op een vel papier plakken waarbij 
je Markus 4 vers 41 schrijft: ‘Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam 
zijn?’. Je kunt deze tekst ook met elkaar leren. 
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