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6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Een hart van steen, of…?

In een gesprek bij een vuurtje op het 

strand, vraagt Jezus aan Petrus of hij 

van Hem houdt. Jezus doelt hiermee 

op de eerdere uitspraak van Petrus 

dat hij de enige is die Jezus nooit in 

de steek zal laten. Later zal Petrus 

drie keer ontkennen dat hij Jezus 

kent. Petrus draagt deze gebeurtenis 

als iets pijnlijks met zich mee. Door 

een bijzonder gesprek tussen Jezus 

en Petrus wordt hun relatie hersteld, 

en kan Jezus hem een belangrijke 

opdracht geven.

Wat heb je nodig?
-   wandelschoenen

-   een steentje

Aan de slag:
-  Trek de wandelschoenen aan en 

stop het steentje in een van de 

schoenen.

-  Vertel de kinderen dat je 

je wandelschoenen weer eens aan 

het inlopen bent, om wat langere 

afstanden te kunnen gaan lopen.

-   Loop kort heen en weer. Laat bij het 

lopen merken dat het pijnlijk is.

-   Vertel dat een van je schoenen niet 

lekker loopt, en ga kijken wat er aan 

de hand is.

-   Haal het steentje uit de schoen.

-   Met een steentje in je schoen kom 

je niet goed verder. Iedere stap voel 

je. Het steentje doet zeer, het zit je 

dwars.

-   In het bijbelverhaal gaat het over 

Petrus. Er zit hem iets dwars, wat hij 

steeds met zich meedraagt: hij heeft 

ontkend dat hij bij Jezus hoort.

-   Hoe gaat dat steentje, dat wat 

hem dwars zit, bij Petrus weg? Hoe 

kan hij zonder pijn weer verder? 

Dat gebeurt na een bijzonder 

gesprek. De kinderen horen in de 

kinderdienst hoe dit gesprek gaat.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Ik tel tot drie…!

Petrus ontkent drie keer dat hij Jezus kent. Tot drie keer toe vraagt 

Jezus na zijn opstanding of Petrus van Hem houdt. Elke keer dat 

Petrus met ‘ja’ antwoordt, geeft Jezus hem een opdracht. De 

kinderen krijgen vragen en opdrachten waarbij ze steeds tot drie 

moeten gaan.

Aan de slag:
-  De kinderen verspreiden zich in tweetallen door de ruimte.

-  De kinderen krijgen opdrachten waarbij ze steeds drie antwoorden 

moeten bedenken of drie keer de opdracht moeten uitvoeren.

-  Je kunt denken aan de volgende vragen en opdrachten:

  •  Noem drie vrolijke kleuren.

  •  Noem drie soorten vis.

  •  Noem drie bijbelverhalen waar Petrus in voorkomt.

  •  Blaat drie keer als een schaap.

  •  Juich drie keer.

  •  Noem drie jongensnamen met een P.

-  Afhankelijk van het aantal tweetallen doen de kinderen tegelijk de 

opdracht of per tweetal om de beurt.

-  De antwoorden op de vragen kunnen steeds door één tweetal 

worden gegeven of door alle tweetallen, ook afhankelijk van het 

aantal kinderen.
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In de kinderdienst (vervolg)

8-12 jaar 

Nieuwe kans

Jezus herstelt de relatie met Petrus nadat 

Petrus tot drie keer toe glashard ontkend had 

bij Jezus te horen. De kinderen doen een 

spel waarbij ze kunnen herkansen als het 

mislukt.

Wat heb je nodig?
Per groepje van vier kinderen:

-   een ballon

-   een plastic rietje

-   plakband

-   bindtouw van ongeveer 3,50 meter

Aan de slag:
-  Verdeel de groep in een 

groepjes van vier kinderen.

-  De kinderen blazen de ballon op.

-  Ze plakken het rietje in de lengte op de ballon.

-  Ze steken het touw door het rietje heen.

-  Ze maken het touw vast aan een stoelpoot 

en het andere uiteinde aan een hoog punt, 

zodat het touw schuin omhoog en strak 

gespannen staat.

-  Ze schuiven de ballon naar het laagste punt.

-  Het eerste kind probeert de ballon van 

beneden naar boven te blazen zonder 

hierbij zijn handen te gebruiken. De andere 

kinderen tellen hoelang het kind er over 

doet. Het kind mag er maximaal dertig tellen 

over doen.

-  Lukt het de eerste keer niet, dan krijgt het 

kind een tweede kans.

-  En een derde kans.

-  Vertel de kinderen dat in het bijbelverhaal 

Petrus van Jezus nieuwe kansen krijgt.

8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Trouwe God,

We horen een verhaal

over Petrus,

een leerling van Jezus.

Hij had vóór het sterven

van Jezus drie keer gezegd

dat hij niet bij Jezus hoorde.

Ook wij zeggen of doen soms dingen

waardoor het lijkt

alsof we niet bij U willen horen.

Wilt U ons vergeven,

net zoals U Petrus ook heeft 

vergeven?

Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.

Tip 
Als er minder dan acht 

kinderen zijn, kun je één 

ballon ophangen en de 

kinderen om de beurt 

laten blazen.
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9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Johannes 21:9-19

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal 

met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen 

om goed te kijken en te vertellen wat ze zien. Je kunt 

eventueel de weetjes uit het bovenbouwmateriaal 

gebruiken om wat meer uit te leggen.

Jezus praat met Petrus

Er zit een man aan de kant van het meer. Hij port in 

een vuurtje dat al lekker brandt. Er liggen visjes op 

te bakken en naast het vuur liggen een paar broden. 

Petrus en de andere leerlingen komen dichterbij. 

De man zegt: ‘Jullie hebben toch een heleboel vis 

gevangen daarnet? Breng wat van die vis hier, dan 

kunnen we die ook bakken.’

Inderdaad, zonet hebben ze heel veel vis gevangen, 

nadat ze de hele nacht juist niets gevangen hadden. 

Deze man had dat gezien en Hij had gezegd dat ze dan 

maar moesten proberen hun net aan de andere kant 

van de boot uit te gooien. Petrus en Johannes hadden 

elkaar aangekeken. Het net aan de andere kant van de 

boot uitgooien, dat doe je toch nooit! Maar toch… Een 

hele tijd geleden had Jezus dat ook een keer gezegd 

en toen vingen ze heel veel vis. Daarom hadden ze het 

vandaag toch ook maar gedaan. En ja hoor, ze konden 

het net bijna niet de boot in trekken, zo zwaar was het 

van de vissen.

Jezus is een tijdje geleden gestorven aan een kruis. 

Maar drie dagen later is Hij weer levend geworden. Ze 

hebben Hem zelf gezien. Vlug rent Petrus samen met 

Johannes terug naar de boot om wat vissen te halen, 

zoals de man zei. ‘Dat is Jezus, hoor – ik weet het 

zeker!’ zegt Johannes. Petrus knikt. Als ze terugkomen 

zitten de andere leerlingen al in het gras om het vuur 

heen.

‘Kom, eet lekker wat vis en brood,’ zegt Jezus, terwijl 

Petrus en Johannes ook een plekje zoeken. Iedereen 

heeft honger en smult van de gebakken vis en het 

brood. Af en toe kijken de leerlingen elkaar aan. 

Niemand durft iets te zeggen. Ze snappen allemaal 

dat het Jezus is die vis en brood met hen eet, maar 

niemand zegt het. Ook Petrus niet. Hij durft niet. Hij durft 

Jezus bijna niet eens aan te kijken. Wat zal Jezus wel 

niet van hem denken? Nog niet zo lang geleden had hij 

tegen Jezus gezegd dat hij voor Jezus wilde vechten en 

misschien wel voor Hem wilde sterven. Maar even later 

durfde hij niet meer, en zei hij drie keer dat hij Jezus niet 

kende. Hij wilde niet dat mensen wisten dat hij bij Jezus 

hoorde. Petrus voelt dat hij rood wordt nu hij daaraan 

denkt. Dan zegt Jezus tegen Hem: ‘Simon, zoon van 

Johannes, houd je van mij? Houd je meer van mij dan 

de andere leerlingen hier?’ Petrus verslikt zich bijna. 

Simon, dat is zijn echte naam. Maar Jezus noemt hem 

altijd Petrus, omdat dat ‘rots’ betekent. Waarom noemt 

Hij hem nu geen Petrus?

‘Ja Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zegt het een 

beetje zachtjes. Maar het is de waarheid, hij houdt echt 

van Jezus!

‘Zorg dan voor mijn volk, zoals een herder voor zijn 

kudde zorgt,’ zegt Jezus. Voorzichtig kijkt Petrus naar 

Jezus. Waarom zegt Jezus dat?

Dan vraagt Jezus weer: ‘Simon, zoon van Johannes, 

houd je van mij?’

‘Ja Heer, U weet dat ik van U houd!’ Petrus’ hart bonst 

ervan. Waarom vraagt Jezus dat nog een keer? Hij kijkt 

even naar Jezus. Jezus kijkt hem aan en zegt: ‘Pas dan 

goed op mijn volk, zoals een herder op zijn schapen 

past.’ Petrus raakt een beetje in de war. Dat is al de 

tweede keer dat Jezus dat zegt. Mag hij dan toch weer 

bij Jezus horen?

‘Simon, zoon van Johannes, houd je van mij?’ Voor de 

derde keer stelt Jezus dezelfde vraag. Nu wordt Petrus 
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verdrietig. En ook een beetje bang. Gelooft 

Jezus hem niet?

‘Heer,’ zegt hij. ‘U weet toch alles? U weet dat ik 

van U houd!’

‘Zorg dan goed voor mijn volk, net zo goed als 

een herder voor zijn schapen zorgt.’ Jezus kijkt 

hem weer aan.

Dan zegt Jezus nog iets: ‘Volg Mij.’ Jezus 

volgen, dat is wat Petrus graag wil! Toen Jezus 

hem voor het eerst riep zei Hij ook ‘volg Mij’. 

Dat wilde Petrus toen, en dat wil hij nog steeds. 

Opgelucht kijkt Petrus Jezus aan. Jezus is 

niet boos op hem. Ook al had hij wel drie keer 

gezegd dat Hij Jezus niet kende toen ze Hem 

gevangen namen. Nu heeft hij ook drie keer 

gezegd dat hij echt van Jezus houdt. Hij mag 

weer bij Jezus horen, en Jezus geeft hem ook 

nog de opdracht om voor de mensen te zorgen 

die bij Jezus horen. Net zoals Jezus, de goede 

Herder, dat doet.

8-12 jaar 

Johannes 21:9-19

Wat hiervoor gebeurde

Als Jezus is opgestaan, zien zijn leerlingen 

Hem nog een paar keer. Hij praat met hen 

en Hij doet een wonder als de leerlingen 

vis vangen.

Jezus eet met de leerlingen

Toen de leerlingen aan land kwamen, zagen 

ze een vuurtje branden. Er lag een vis op het 

vuur, en er was ook brood. Jezus zei tegen 

hen: ‘Haal een paar vissen die jullie gevangen 

hebben.’ Petrus klom in de boot en trok het net 

op het land. Het net zat helemaal vol, met 153 

grote vissen. En toch scheurde het niet.

Toen zei Jezus tegen de leerlingen: ‘Kom wat 

eten!’ Niemand van de leerlingen durfde hem 

te vragen: ‘Wie bent u?’ Want ze begrepen dat 

het de Heer was. Jezus pakte het brood en 

deelde het aan de leerlingen uit. En met de vis 

deed hij hetzelfde. Dat was al de derde keer 

dat de leerlingen Jezus zagen nadat hij was 

opgestaan uit de dood.

Jezus spreekt met Petrus

Na het eten begon Jezus tegen Simon 

Petrus te spreken. Hij zei: ‘Simon, zoon van 

Johannes, houd je van mij, meer dan de andere 

leerlingen?’ Petrus antwoordde: ‘Ja Heer, u 

weet dat ik van u houd.’ Toen zei Jezus: ‘Zorg 

dan goed voor mijn volk, zoals een herder voor 

zijn kudde zorgt.’

Voor de tweede keer vroeg Jezus: ‘Simon, 

zoon van Johannes, houd je van mij?’ Petrus 

antwoordde: ‘Ja Heer, u weet dat ik van u houd.’ 

Toen zei Jezus: ‘Pas dan goed op mijn volk, 

zoals een herder op zijn schapen past.’

En voor de derde keer vroeg Jezus: ‘Simon, 

zoon van Johannes, houd je van mij?’ Petrus 

werd verdrietig, omdat Jezus het voor de derde 

keer vroeg. Hij zei: ‘Heer, u weet alles. U weet 

dat ik van u houd!’ Toen zei Jezus: ‘Zorg dan 

goed voor mijn volk, zoals een herder voor zijn 

schapen zorgt.’

Jezus zei verder: ‘Luister heel goed naar 

mijn woorden: Toen je jong was, kon je zelf 

beslissen waar je naartoe ging. Je ging overal 

heen waar je wilde. Maar als je straks oud 

bent, zal dat anders zijn. Dan zul je je handen 

uitsteken en anderen zullen ze vastbinden. 

Ze zullen je als gevangene meenemen, naar 

een plaats waar je niet heen wilt.’ Daarmee 

bedoelde Jezus dat Petrus om zijn geloof 

gedood zou worden, tot eer van God.

Toen zei Jezus tegen Petrus: ‘Volg mij.’
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10. OM TE WETEN

Petrus zegt dat hij Jezus niet kent

In het verhaal van vandaag vraagt Jezus drie keer 

aan Petrus: ‘Houd je van Mij?’ Op het laatst wordt 

Petrus verdrietig omdat Jezus het voor de derde 

keer vraagt. Alle drie de keren antwoordt Petrus 

dat hij van Jezus houdt. In alle vier de evangeliën 

lezen we ook dat Petrus, voordat Jezus sterft, drie 

keer zegt dat hij Jezus niet kent. Dat hij nu drie 

keer zegt dat hij van Jezus houdt, zorgt ervoor 

dat het weer helemaal goed is tussen hem en 

Jezus. Daarom kan Jezus nu ook een belangrijke 

opdracht aan Petrus geven: ‘Pas op mijn volk.’

De dood van Petrus

Jezus voorspelt dat Petrus gedood zal worden 

vanwege zijn geloof. Over Petrus’ dood staat niets 

geschreven in de Bijbel. In andere boeken staat 

er wel iets over. Petrus zou in Rome gewoond 

hebben toen de christenen daar zwaar vervolgd 

werden door keizer Nero. Petrus wilde vluchten, 

maar in een droom zag hij Jezus. Daarom ging hij 

terug naar Rome.

Petrus werd gekruisigd, maar dan ondersteboven. 

Want hij vond dat hij het niet waard was om op 

dezelfde manier als Jezus te sterven.

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten 

vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden 

op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld 

in het verhaal. Over de denkvragen kun je met 

elkaar wat langer doorpraten. Op denkvragen zijn 

er dus ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar 

-  Hoe komt het dat de leerlingen van Jezus 

zoveel vis hebben gevangen?

-  Wie nodigt de leerlingen uit voor een ontbijt op 

het strand? Wat eten ze?

-  Wat vraagt Jezus na het ontbijt aan Petrus?

-  Waarom vraagt Jezus dit alleen aan Petrus, en 

niet aan de andere leerlingen?

-  Hoeveel keer achter elkaar vraagt Jezus dit? 

Waarom drie keer, denk je?

-  Als Jezus aan jou zou vragen: ‘Houd je van 

Mij?’, wat zou je dan antwoorden?

8-12 jaar 

-  Wat eten Jezus en de 

leerlingen als ontbijt? Doet dit je denken aan 

een ander bijbelverhaal?

-  Waarom zou Jezus drie keer aan Petrus de 

vraag stellen: ‘Houd je van Mij’?

-  Waarom wordt Petrus verdrietig, denk je, als 

Jezus die vraag voor de derde keer stelt?

-  Welke opdracht krijgt Petrus van Jezus na ieder 

antwoord?

-  Wat bedoelt Jezus met die opdrachten, denk 

je?

-  Als Jezus aan jou zou vragen: ‘Houd je van 

Mij?’, wat zou je dan antwoorden?

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar U weet, 7 x 70 of Wees niet laf (alle van Elly en Rikkert).
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13. OM TE DOEN

4-8 jaar 

Kleurplaat met drie versieringen

Jezus gaat met Petrus in gesprek. De 

kinderen maken hiervan een kleurplaat met 

drie extra versieringen.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

En verder:

-   viltstiften en kleurpotloden

-   scharen

-   lijm

-   doorzichtige oranje folie of oranje 

zijdevloeipapier

-   watjes

-   zilverfolie

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren met 

kleurpotloden de achtergrond: de heuvels, 

het meer, de lucht en het zand.

-  Ze kleuren met viltstiften de voorgrond: 

Jezus, Petrus, de stenen en schelpen en  

het brood.

-  (1) Het vuur:

  •  De kinderen knippen het vuur uit.

  •  Ze draaien de kleurplaat om en passen 

hoeveel oranje folie ze nodig hebben 

voor het uitgeknipte gedeelte.

  •  Ze doen lijm om het uitgeknipte deel op 

de achterkant en plakken het folie erop.

-  (2) De vissen:

  •  De kinderen knippen kleine stukjes 

zilverfolie af en plakken dit op de visjes.

-  (3) De wolken:

  •  De kinderen plakken watjes als wolken.

Tip
Thuis kunnen ze 

de tekening met een 

plakbandje voor het 

raam plakken om het 

effect te zien van het 

doorzichtige folie.
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6-8 jaar 

Pop-upkaart van Petrus

Petrus hoeft na het gesprek met Jezus niet meer bij de 

pakken neer te zitten. De kinderen laten Petrus rechtop 

staan en laten hem Jezus zien.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad met de pop-upkaart

-   het werkblad met de drie figuren

-   stevig gekleurd A5-papier

En verder:

-   kleurpotloden of viltstiften

-   scharen

-   lijm

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren de kaart en de figuren.

-  Ze knippen de kaart en de figuren uit.

-  Ze vouwen de kaart doormidden met de 

ingekleurde kant naar buiten en knippen over de 

kniplijnen.

-  Ze vouwen de kaart nu met de ingekleurde kant naar 

binnen en trekken de vouwstroken in de kaart eruit en 

vouwen de vouwlijnen.

-  Ze leggen de kaart met de bovenkant naar boven en 

de onderkant op de tafel voor zich neer.

-  Ze plakken Jezus op de linkervouwstrook, het vuur op 

de middelste en Petrus op de rechtervouwstrook. De 

onderkant van de figuren ‘staat’ op de liggende kant.

-  Ze vouwen het A5 dubbel en plakken de pop-upkaart 

erin met lijm op de achterkant.

-  De kinderen vouwen voorzichtig de kaart dicht en 

openen die weer. Gaat Petrus staan?Tip
Schrijf op de 

gekleurde buitenzijde 

van de kaart ‘Petrus’ is 

vergeven’ of laat ze er 

een hart op tekenen als 

symbool van Gods 

liefde voor de 

mens.
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4-8 jaar 

Jezus vergeeft Petrus

Na een ontbijt op het strand vraagt Jezus 

drie keer aan Petrus of hij van Hem 

houdt. Petrus antwoordt drie keer met 

‘ja’. Na iedere bevestiging geeft Jezus 

Petrus een opdracht. Met dit spel ervaren 

kinderen elementen uit dit verhaal.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   één of twee kleine broodjes of 

krentenbolletjes

En verder:

-   drie vellen papier met een groot 

getekend schaap

-   drie papieren harten

-   plakband

-   lijm

-   eventueel een groot kleed

Vooraf:
-  Knip elk hart in drie stukken.

-  Schrijf op de drie uitgeknipte stukken 

van het eerste hart de cijfers 1, 2, en 3.

-  Zet op de drie uitgeknipte stukken van 

het tweede hart één stip, twee stippen, 

en drie stippen.

-  Zet op de drie uitgeknipte 

stukken van het derde hart één 

klein hartje, twee hartjes, en drie 

hartjes.

-  Verstop de negen stukken hart in de 

ruimte.

-  Hang de drie platen met de schapen 

met plakband aan de muur.

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in drie groepen.

-  Iedere groep krijgt een hart toegewezen 

en zoekt zijn eigen drie delen van het 

hart.

-  Vraag de kinderen die delen van het 

hart te zoeken. Zien ze het hart van een 

andere groep, dan laten ze dat liggen.

-  Hebben de kinderen de drie harten 

gevonden, dan plakken ze die tot één 

compleet hart op het schaap.

-  Welke groep is als eerste klaar?

-  Leg eventueel een kleed in het midden 

van de ruimte en ga er samen op zitten.

-  Verdeel de broodjes onder de kinderen.

-  Bespreek eventueel de onderdelen van 

het spel: wat hebben het verstoppen, de 

kapotte harten, de complete harten, de 

cijfers één tot en met drie, en het schaap 

met het verhaal te maken?

8-12 jaar 

Het hart van Petrus

Tot drie keer toe vraagt Jezus aan Petrus of Petrus van Hem houdt. 

De kinderen zoeken de juiste weg door het hart en lezen dan de 

woorden die Jezus voor zijn sterven tegen Petrus had gezegd.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-  een pen

-  een kladpapiertje

Aan de slag:
-  De kinderen zoeken de juiste weg door het hart en beginnen bij BEGIN.

-  Ze volgen de weg. Wanneer ze een woord tegenkomen, schrijven ze 

dat op een kladpapiertje in de volgorde zoals ze het tegenkomen.

-  Wanneer de weg doodloopt, beginnen ze opnieuw en volgen ze een 

andere weg.

-  De kinderen schrijven de juiste woorden op de lijnen onderaan het 

werkblad. Ze lezen de woorden die Jezus voor zijn sterven tegen 

Petrus had gezegd: ‘Jij bent Petrus, de rots. Op die rots zal ik mijn 

kerk bouwen’, Matteüs 16:18.
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Jezus praat met Petrus

8-12 jaar 

Drie keer Petrus

Voor Jezus’ sterven loopt Petrus weg nadat hij 

drie keer heeft ontkend dat hij bij Jezus hoort. 

Hij huilt bittere tranen. Na een gesprek met 

Jezus wordt de relatie tussen hen hersteld. 

De kinderen spelen drie spellen waarin de 

ontkenning door Petrus wordt verbeeld, zijn 

schuldgevoel ten opzichte van Jezus, en het 

herstel van de relatie.

Wat heb je nodig?
-   kranten

-   een touw

-   een stopwatch

Vooraf:
-  Maak veertig proppen van de kranten.

-  Laat de kinderen eventueel helpen.

Aan de slag:
STAP 1

-  De kinderen zitten in een kring.

-  Vertel dat Petrus heeft ontkend dat hij bij Jezus 

hoort. Als iemand tegen hem zegt: ’Ja, jij hoort 

bij Jezus’, zegt Petrus: ‘Nee, niet waar!’

-  De kinderen mogen de vragen niet met ‘ja’ of 

‘nee’ beantwoorden.

-  Stel om de beurt verschillende vragen aan de 

kinderen. Je kunt denken aan:

  •  Heb jij weleens van Petrus gehoord?

  •  Denk je dat Petrus lang haar had en een 

baard?

  •  Weet jij hoe de broer van Petrus heet?

  •  Ken je het verhaal van Petrus die zegt dat hij 

Jezus niet kent?

  •  Wist je dat er een haan in het verhaal 

voorkomt?

  •  Denk je dat Petrus expres over Jezus loog?

STAP 2

-  Nadat Petrus drie keer gezegd heeft dat hij 

Jezus niet kent, loopt hij huilend weg. Petrus 

voelt zich schuldig. De kinderen spelen een 

spel met proppen papier, die staan voor 

schuldgevoelens.

-  Leg in het midden van de ruimte een touw 

neer, waardoor er twee vakken ontstaan.

-  De ene helft van de groep gaat in het ene vak 

staan, de andere helft in het andere.

-  Elke groep krijgt twintig proppen papier.

-  De beide groepen gooien drie minuten lang 

zoveel mogelijk proppen naar elkaar.

-  Tel na de drie minuten hoeveel proppen 

elk team heeft.

-  Beide groepen zullen proppen hebben. 

Ook voor Petrus was het niet mogelijk van zijn 

schuldgevoel af te komen.

STAP 3

-  Jezus gaat met Petrus in gesprek. Tot drie keer 

toe vraagt Jezus aan Petrus of Petrus van Hem 

houdt. Drie keer antwoordt Petrus met ‘ja’. De 

relatie tussen hem en Jezus is hersteld. Petrus 

krijgt een nieuwe kans.

-  De kinderen vormen tweetallen.

-  Binnen steeds een halve minuut moeten de 

tweetallen met hun lichaam een letter vormen: 

eerst de L, daarna de I, E, F, D, en weer een E. 

Ze vormen met elkaar het woord ‘liefde’.

-  De kinderen mogen staan, buigen, knielen, 

hurken, zitten, en hun armen gebruiken. Ze 

mogen niet gaan liggen.
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Jezus praat met Petrus

8-12 jaar 

Petrus’ leven krijgt weer kleur

Voor Petrus is het leven zwart nadat hij drie keer heeft 

ontkend dat hij bij Jezus hoort. Jezus geeft weer kleur aan 

het leven van Petrus in een bijzonder gesprek waarin Petrus 

ruimte krijgt opnieuw zijn liefde voor Jezus te verklaren.

Wat heb je nodig?
-   een keukenrolvel

-  een bakje waar een half keukenrolvelletje in past

-  een zwarte stift

-  viltstiften

-  water

Aan de slag:
-  De kinderen vouwen het vel keukenpapier dubbel.

-  Op de bovenkant tekenen ze met zwarte stift de 

contouren van bijvoorbeeld een bloem of een gezicht.

-  Ze vouwen het vel open en kleuren op de rechterhelft hun 

tekening in.

-  Ze vouwen het vel weer dicht.

-  De kinderen leggen het dubbelgevouwen vel met de 

bovenkant naar boven, op het water.

-  Zien ze wat er gebeurt? De kleuren van de onderkant 

komen boven water, en gaan door de zwarte tekening 

heen! Ze vermengen zich met de bovenste tekening.

Vouw het vel keukenpapier dubbel.

1
Teken met zwarte stift op de

bovenkant de vorm van bijvoorbeeld
een bloem of een gezicht.

2
Vouw het vel open en kleur op de

linkerhelft je tekening in.

3
Vouw het vel weer dicht. 

Leg het dubbelgevouwen vel met de
bovenkant naar boven, op het water.

4

Wat heb je nodig?
* een keukenrol-vel  * een bakje waar een half keukenrolvelletje in past

* een zwarte stift  * viltstiften  * water

Wat
gebeurt

er?

Tip
In de Samenlees
bijbel op bladzijde 

1805-1806 vind 
je nog meer 

ideeën.
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Jezus praat met Petrus

14. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. Dat is 

een wens die vaak aan het einde van de kerkdienst 

wordt uitgesproken. En die zegenwens zeggen wij 

hier ook tegen elkaar:

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Gesa van Delft

Illustratie: NBG/Mathias Weber

Werkbladen 4-8 jaar: Mathias Weber

Werkblad 8-12 jaar: Linda Bikker

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring  

staan en houd elkaars 
handen vast.

- Laat drie kinderen elk een 
zin uitspreken, of spreek 

alles samen uit.


