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De eerste christengemeente - Bijbelonderwijs 
  

Bijbel 
Handelingen 2 tot en met 6, Handelingen 8 
Zie het Bijbelrooster:  ‘De eerste christengemeente’  
www.bijbelsopvoeden.nl/product/na-pinksteren-eerste-christengemeente-2/ 
 

Bijbelse vertelling 
De Bijbelse geschiedenis van Pinksteren vind je beknopt in deel 1 en 
3 van Kijk en Luister. Uitgebreider kun je het lezen in deel 2 van Kijk 
en Luister van Laura Zwoferink. Ook lees je in deel 2 van Petrus en 
Johannes bij de tempel en Filippus en de moorman.  

 
Bijbeltekst 
Verschillende Bijbelteksten zijn passend om hierbij te leren. 
Bijvoorbeeld: 
- Psalm 100 vers 2a: Dient de HEERE met blijdschap 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm1002a-leren/ 
- Handelingen 2 vers 47b: En de Heere deed dagelijks tot de gemeente, die zalig werden 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/handelingen247b-leren/ 
- Handelingen 4 vers 29b: En geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/handelingen429b-leren/ 
- Romeinen 10 vers 17: Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/romeinen1017-leren/ 
- Psalm 133 vers 1: Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het, dat broeders ook tezamen [=eensgezind] 
wonen - www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm1331-leren/ 

 

Psalmvers 
Rondom het thema ‘de eerste christengemeente’ kun je verschillende Psalmen zingen. Je 
kunt hierbij denken aan: Psalm 87:3 en 4, Psalm 133:3, Psalm 26:8, Psalm 31:19, Psalm 32:6, Psalm 
61:3, Psalm 64:10, Psalm 72:11, Psalm 79:7, Psalm 108:1, Psalm 116:11  
De uitlegkaarten (of kleurkaarten) bij deze Psalmverzen kun je vinden op www.bijbelsopvoeden.nl  

 

Doelen  
Wat vind jij belangrijk dat je kind van dit thema leert en onthoudt? Je zou hiervoor doelen 
kunnen maken die passend zijn bij de leeftijd van het kind. Bijvoorbeeld: Het kind kan 
benoemen: 

- Wat er na Pinksteren in Jeruzalem gebeurt 
- Wat kenmerken zijn voor een christengemeente 
- Welke tegenstand de discipelen ervaren en hoe de Heere zorgt 
- Wie Ananias en Saffira zijn, wie Filippus is 

De geschiedenis van Pinksteren, de prediking van Petrus, de 
genezing van een kreupele, Ananías en Saffira vind je in 
Bijbelleesboekje deel 8 NT van Ditteke den Haan met de titel: 
Hemelvaart en Pinksteren  
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Bijbellied 
1. Zie, daar komt hij aangelopen 
Zie, daar komt hij aangelopen, Ananias, na ’t verkopen van een akker voor heel veel. 
De tekst van 8 regels en 4 coupletten is geschreven door H. van ’t Veld en gecomponeerd 
door T.J. van Driel. Je kunt dit vinden in deel 3 van ‘Ook uit de mond der kinderen’: lied 77. 
 
2. Een kamerheer uit Morenland  
Een kamerheer uit Morenland zat met een boekrol in zijn hand, toen hij naar huis toe reed…. 
Dit lied van 6 regels en 3 coupletten is ook geschreven door H. van ’t Veld en gecomponeerd 
door T.J. van Driel. Je kunt dit vinden in deel 2 van ‘Ook uit de mond der kinderen’: lied 62. 
In de bundel ‘Elk zing’ Zijn lof’ vind je ook een lied over de kamerling van Candacé. 
Liednummer: 91 Dit lied is geschreven door Ed Kooijmans.  
 
3. De vereniging met des Heeren volk 
Zoete banden die mij binden aan des Heeren lieve volk. Wis, zij zijn mijn hartevrinden hunne 
taal mijn hartetolk…… 
De taal is wat moeilijk, maar dit lied uit het verleden wordt in kerken en kerkelijke bladen 
wel vaak aangehaald, dus het is best goed als kinderen dit kennen. Dit lied van 8 regels en 6 
coupletten is geschreven door J. Groenewegen en kun je vinden in ‘uit Sions zalen’: nr. 77. 
 
4. Groot voorrecht van de doop 
Mijn ouders brachten mij naar ’t doopvont en daarbij… 
Dit lied van 4 regels en 6 coupletten is geschreven door Karlo Reiziger en kun je vinden in ‘Elk 
zing’ Zijn lof’ nummer 9. 
 
5. Heilig Avondmaal  
Een tafel, witte kleden, een beker en een schaal:….. 
Dit lied van 4 regels en 6 coupletten is ook geschreven door Karlo Reiziger en kun je vinden 
in de bundel ‘Elk zing’ Zijn lof’ nummer 10. 

 

Kijktafel  
- Neem een plateau, kastje, tafeltje, dienblad of iets dergelijks als 
ondergrond  
- Leg op de ondergrond gekleurd papier 
- Bouw van blokken (Lego, Duplo) een kerk of maak de 
bouwplaat van de kerk die je hier kunt vinden: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kerk-bouwplaat-kerk/ 
- Met zand, steentjes, mos en ander materiaal kun je het terrein om 
de kerk verder mooi maken. 

- Op deze kijktafel heb ik een rond (vouw)blaadje gelegd waar poppetjes bij elkaar zitten. Je 
kunt hierbij vertellen dat wij een kerkgebouw hebben, maar dat er in andere landen ook 
mensen zijn die dat niet hebben. Zij komen in huizen, schuren, kelders of in de buitenlucht 
bij elkaar. Toch zijn ook dat christelijke gemeenten. Benoem dat het een groot wonder is dat 
wij kerken mogen hebben en dat Gods Woord daar gepreekt mag worden. 
- Zet op een kaartje de te leren Bijbeltekst erbij.  
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- Bij het Bijbelrooster vind je kleurplaatjes (ze staan ook hieronder). Deze kun je elke dag (of 
op een zondag) even kleuren. 
- Zoek een buigzame tak of neem een stukje ijzerdraad en zet dit op het plateau. Hang elke 
dag een kleurplaat eraan. Op de dagen dat er geen kleurplaat is, kun je zelf een hartje 
hangen en evt. het kind zelf wat op laten tekenen. (Alternatief: je kunt de kleurplaatjes ook 
als slinger naast elkaar ophangen of als ketting onder elkaar) 
 
Vind je deze kijktafel te ingewikkeld, dan vind je op de website ook andere ideeën: 
- Bijbelse kijktafel bij Handelingen 2: www.bijbelsopvoeden.nl/product/na-pinksteren-
handelingen2/ 
- Bijbelse kijktafel bij Psalm 133: www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm133/ 
 

Verwerking 
0. Elke dag een kleurplaatje in hartvorm 
Je vindt hieronder tien hartvormen: voor elke dag van het Bijbelrooster 
één. Soms staat er een kleurplaatje in, soms is het leeg. In de lege dagen 
kun je zelf samen met je kind een tekening maken. Je kunt deze 
kleurplaatjes verwerken in de Bijbelse kijktafel zoals hierboven 
omschreven. Je kunt ze ook op zichzelf staand gebruiken en je kind elke 
dag het juiste plaatjes bij het Bijbelgedeelte op laten zoeken en evt. 
kleuren. 

 
1. Symbolische verwerking: gemeenschap in de kerk 

- Vouw een A-4 papier dubbel en laat één van de kinderen zijn/haar 
hand tegen de vouwlijn leggen. Omtrek deze hand. Herhaal dit ook 
met de hand van andere kinderen. Plak deze handen als een waaier 
aan elkaar vast. (Handen: er werd dagelijks gebeden. En er was ook 
gemeenschap van goederen -samen delen) 
- Plak in het midden drie harten (liefde).  
- Daarboven kun je in de vorm van een boekje de te leren 
Bijbeltekst (laten) schrijven. (geloof) 

 
2. Praktische verwerking: handreiking voor mensen in nood 

- Maak van een wc-rol een spaarpotje. Je kunt het rolletje laten 
verven of beplakken. De uiteinden maak je dicht met een 
kartonnetje. Maak aan één kant een gleufje erin. 
- Je zou ook de omtrek van twee handen aan de zijkant van het 
rolletje kunnen plakken om te laten zien dat daar ‘een handreiking’ 
in mag. 
- Bespreek met de kinderen om er wekelijks een muntje in te doen 
en aan welk doel je het geld geeft.  
 

3. Praktische verwerking: kerk-zijn 
Kinderen vinden het ook altijd mooi om een kerk van blokken (Lego, Duplo) te bouwen en zo 
met dit onderwerp bezig te zijn.  
 
Bijlagen: 
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Handelingen 2:41 

Handelingen 2:47 
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Handelingen 3:2 

Handelingen 4:35 

Handelingen 5:2 
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Handelingen 6:6 

Handelingen 8:30-35 
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