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Materialen om met kinderen en jongeren stil te staan 
bij de poster van de brede en de smalle weg  

 
 
Boek 
Ds. J. de Kok schreef een boek waarin dat wat op de poster te zien is 
aan kinderen uitlegt en de Bijbelteksten die op de poster staan 
behandelt. Ook is een stukje geschiedenis over het ontstaan van de 
plaat opgenomen. De laatste pagina van het boek is een pagina die je 
uit kunt klappen, waardoor je de poster er telkens bij kunt hebben. 
Breed of smal – gedachten bij een wereldberoemde afbeelding. 
Drukkerij en boekhandel Van Velzen – Krabbendijke 
ISBN 9789070697655 
 
Poster 
1. Een groot formaat van de poster van de brede en de smalle weg is in de christelijke 
boekhandel verkrijgbaar. Vanaf internet is deze ook te downloaden en te printen. Let op: er 
zijn verschillende versies: met oog van God bovenin de plaat of zonder, met Christus aan het 
kruis of zonder. Kies de versie die jij passend vindt. 
 
2. Enkele jaren geleden is de plaat in een modernere vorm uitgegeven. Meer informatie over 
deze nieuwe poster kun je hier vinden: 
https://www.rd.nl/artikel/367871-met-een-supermarktkarretje-op-de-brede-weg 
https://www.trouw.nl/nieuws/met-de-roltrap-naar-de-hel~b70ef8c2/ 
Deze modernere vorm van de brede en smalle weg is hier te bestellen (9,95): 
https://webshop.logos.nl/winkel/producttype/posters-producttype/de-brede-en-smalle-
weg-in-de-21st-eeuw-43x53-cm/ 
 
3. In Duitsland is nog een andere variant verkrijgbaar: 
https://www.c-plakat.de/schmaler-und-breiter-weg-p33.html 
 

1.   2.     3.  
 

TIP: Het is heel interessant om met tieners deze drie posters te vergelijken. Kies een aantal 
deelthema’s en kijk hoe deze op de verschillende platen uitgewerkt zijn. Wat valt je op? Hoe 
zou jij het doen? 
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Puzzel 
Bij uitg. De Ramshoorn verscheen een puzzel van 1000 stukjes van de 
poster van de brede en smalle weg. Mooi om met kinderen aan te 
werken als je hierover bezig bent.  
 
Kleurplaat 
1. Op de website van CGK Nunspeet staat een kleurplaat 
bij de brede en de smalle weg. 
https://www.cgknunspeet-ichthus.nl/blog/er-is-iets-moois-dat-op-ons-wacht  
2. Een kleurplaat bij Mattheus 7 vers 13-14 kun je hier vinden: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus713-14-kleuren/ 
 
Bijbeltekst 
Mooi om Mattheüs 7 vers 13-14 met elkaar uit het hoofd te leren. Je vindt hier 
leerondersteuning: www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus713-14-leren/  
 
Zingen 
1. Psalm 1 vers 4 past heel goed bij deze plaat 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-1-vers-4-kleurplaat/ 
 
2. Ik heb geen Bijbellied over de brede en smalle weg gevonden. Voor wie van de muziek van 
Christian Verwoerd houdt: hij heeft er wel een lied over. ‘Ga binnen, ga binnen, door de 
nauwe poort’. 
 
Opzegversje 
Ik heb er geen bron van kunnen vinden, maar in mijn poezie-album vroeger stond dit 
opzegversje: 
Op de grote weg des levens 
Zijn twee wegen sprak de Heer’. 
Orpa koos voor zich de brede 
Ruth de smalle tot Gods eer 
 
Moge ’s Heeren oog jou vinden 
Op ’t door Ruth betreden pad 
Reizend met Gods lieve vrinden 
Naar de zaal’ge hemelstad! 
 
Gezinsmomenten 
Twee gezinsmomenten bij de poster van de brede en de smalle weg vind je hier: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/brede-en-smalle-weg-twee-poorten/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/brede-en-smalle-weg-twee-wegen/ 
 
Preek 
Een voor kinderen goed te begrijpen leespreek of luisterpreek van ds. J. IJsselstein over 
Mattheüs 7:13-14 vind je hier: https://leespreken.nl/brede-smalle-weg/ 
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