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Van Kribbe naar Kruis 
2: Jezus’ discipelen 

 

Bijbel 
Johannes 1, Mattheüs 4, 9 en 10 
Zie het Bijbelrooster ‘Jezus’ discipelen’:  
www.bijbelsopvoeden.nl/product/kribbe-kruis-2-jezus-discipelen/ 
 
 

Bijbelse vertelling 
 

 

 
 

 

                   

 

Bijbeltekst 
Mattheüs 4:19(en/of)20 

 
En Hij zeide 

 
tot hen: 

 

 
Volgt Mij na, 

 
en Ik zal u  

 
vissers der mensen maken. 

 
 
   

      
wijs naar je 

mond 
wijs om 
je heen 

stap met je 
voet 

wijs om je 
heen 

doe alsof je een visnet naar je 
toetrekt 

 

 
Zij dan 

 

 
terstond 

 
hun netten 

 
verlatende, 

 
zijn Hem 

 
nagevolgd. 

  

 

  

 

 
wijs om je 

heen 
maak een 

flitsbeweging 
met een 

hand 

doe alsof je 
met twee 

handen aan 
iets trekt 

draai je om 
en weer 

terug 

*) zet een stap 
naar voren 

*) steek met de wijsvinger van je linkerhand in de handpalm van je rechterhand en andersom 

(dovengebarentaal voor Heere Jezus) 

 

Psalmvers 
Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals Psalm 22:16, Psalm 25:6, Psalm 26:1, Psalm 108:1, 
Psalm 17:3 

 

Je vindt de Bijbelse geschiedenis van  
‘De Heere Jezus roept Zijn discipelen’ 
in ‘Kijk en Luister deel 2 van Laura Zwoferink’ 
Uitg. Den Hertog, ISBN 9789033120862 
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Bijbellied 
Twaalf discipelen 
1. Jezus roept de twaalf discip’len 
Om met Hem op reis te gaan. 
Simon Petrus en Andreas 
Komen eerst achter Hem aan. 
  
2. Ook Johannes en Jakobus 
Laten boot en netten staan. 
De zonen van Zebedeüs 
Zijn bereid om mee te gaan. 
  
3. Volg jij Mij nu ook Filippus, 
Met Nathanaël erbij. 
En de tollenaar Mattheüs 
Deze zeven volgen Mij. 
 
4. Nummer acht heet weer Jakobus 
En daar is ook nog Thomas. 
Tien is Simon Kananites 
Elf Thaddeüs of Judas. 
  
5. Nummer twaalf heet ook weer Judas 
Met Iskariot erbij. 
Hij zou Jezus gaan verraden 
Maar staat in discipelrij. 
 
Tekst: www.bijbelsopvoeden.nl 
Melodie: dit lied kan gezongen worden op de wijs van: ‘Hoger dan de blauwe luchten.’ 
Je kunt het de kinderen eenvoudig aanleren door op je vingers mee te tellen. 
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Kom en zie, Nathánaël  
Kom en zie, Nathánaël. Weet je wie, Nathánël?  
In de Bijbel heeft God gezet: het is Jezus van Nazareth. 
Componist: T.J. van Driel  
Er zijn 3 coupletten.  
Bron: Ook uit de mond der kinderen, deel 2, nr 41 
 
 

Kijktafel  

 
- Zoek een hoekje, kastje, dienblad of iets dergelijks wat je kunt gebruiken 
- Leg op de bodem gekleurd papier en snijd 5 banen in de lengte van een andere kleur A4-
papier 
- Met behulp van het Bijbelrooster kun je dagelijks de kijktafel aanvullen. 
   Dag 1: 2 mannen met een net (bijv. van mandarijnen of sinaasappels) 
   Dag 2: 2 mannen bij een boom 
   Dag 3: 2 mannen bij een boot 
   Dag 4: 1 man bij een venster/huisje met wat geldstukken 
   Dag 5: 5 mannen bij elkaar 
- Zet in het midden van de kijktafel de Bijbeltekst om 
te leren. 
- Je kunt de kijktafel ook in één keer maken en 
dagelijks bij het gebruik van het Bijbelrooster aan de 
hand van de kijktafel een gesprekje hebben. 
- Je kunt ook de ‘namenklok’ die je bij 
verwerkingsopdracht 2 maakt erbij hangen. 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/kribbe-kruis-2-
jezus-discipelen-2/ 
 

Verwerking 
1. De weg van kribbe naar kruis 
Je kunt dit weekthema los gebruiken, maar ook als 

tweede onderwerp in de serie ‘Van kribbe naar kruis’. 

Om Jezus’ weg van kribbe naar kruis voor je kinderen 

inzichtelijk te maken en mee te wandelen, vind je op 

de website een overzicht dat je kunt printen en 

ophangen en met je kinderen kunt gebruiken. Je kunt 
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elke week het kader met de voetstappen vullen door de kleurplaat erop te plakken of zelf 

een tekening erin te maken. 

2. ‘Discipelnamenklok’ maken 
- Voorbereiding:  
Print alle benodigde materialen uit. Je kunt kiezen hoe uitgebreid je dit maken wilt. In elk 
geval heb je de namen van de twaalf discipelen nodig die je hieronder vindt en de kleurplaat 
van twee vissers. Verder kun je nog toevoegen: de Bijbeltekst en bovenstaand lied van de 
twaalf discipelen 

 
-Plak twee gekleurde A4-papieren in de lengte aan elkaar met plakband. 
- Teken er een groot rondje op (bijvoorbeeld met een grote schaal of deksel van een pan) en 
knip het uit. 
- In het midden van het rondje kun je de kleurplaat van de vissers plakken en eventueel de te 
leren Bijbeltekst. 
- Er om heen kun je de namen van de 12 discipelen plakken (om de namen gemakkelijk te 
kunnen aanleren, zou je hierbij de plaats van de getallen van een klok aan kunnen houden.)  
- Om het compleet te maken kun je ook het lied ‘Twaalf discipelen’ erbij plakken. 
 
3. Kleurplaten 
Op de website vind je een kleurplaat van Simon Petrus en Andreas (Mattheüs 4:18-20) en 
van Mattheüs of Levi (Mattheüs 9:9). Deze kunnen kinderen kleuren. 
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 Simon Petrus 

Simon Kananites 

 

Judas 
of Thaddeüs 

 

Andreas 

Johannes 

Jakobus 

Filippus 

Nathanaël 
 

Jakobus 

Thomas 

Mattheüs 

Judas Iskariot 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/

