
27Les 1  Jezusverhalen 

 Ik weet wat blind zijn wil zeggen.
 Ik zie dat Bartimeüs niet blij is.
 Ik weet dat ik zelf soms ook ‘blind’ ben. 

Ik vind 
mijn 
weg!

Bartimeüs zit aan de kant van de weg. 
Kleur elk woord dat zegt hoe Bartimeüs zich voelt.

Bartimeus, hoe gaat het? Les 1    
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Zoek twee mensen op de tekening: Jezus en Bartimeüs. 
Heb je ze gevonden? Teken er dan een cirkel rond. 

Ik kan weer zien! Les 2    
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 Ik voel me verdrietig wanneer ik aan de kant sta.
 Ik kan Jezus en Bartimeüs herkennen tussen heel veel mensen.
 Ik weet dat Jezus Bartimeüs helpt, omdat Jezus van mensen   

 houdt.

Ik vind 
mijn 
weg!

Ik kan weer zien! 
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Deed jij iets waarvan je later spijt kreeg? Schrijf het op. 
Schrijf ook op wat je deed om het goed te maken.

En jij?

Hoe voelt de farizeeër zich? Hoe voelt de tollenaar zich? 

1

3

2

Een farizeeër en een tollenaarLes 3    

 Ik kan het verhaal over de farizeeër en de tollenaar vertellen.
 Ik kan uitleggen wat berouw is. Je hebt berouw als je spijt hebt   

 over iets wat je gedaan hebt. Je wilt daarvan de gevolgen dragen,  
 ook al vind je dat niet fijn. 

 Ik weet dat ik soms dingen fout doe en ik heb daar dan spijt over.
 Ik weet dat ik mezelf niet beter moet vinden dan mijn vriendje.

Ik vind 
mijn 
weg!

Hoe zou jij je voelen als je een tollenaar was? 

Hoe zou jij je voelen als je een farizeeër was? 

Kleur de woorden die bij de farizeeër horen rood.
Kleur de woorden die bij de tollenaar horen groen.

Dit heb ik gedaan en toen kreeg ik spijt: 

Dit deed ik om het goed te maken: 

God ziet mij graag. achteraan 

Wil je mij vergeven? 

berouwbang slim 

op de eerste plaats 

goed stil 
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Waaraan denk je als je aan je papa denkt? Schrijf vijf woorden op.
Kleur de tekening in. Of teken er iets bij. Maak er jouw papa van. 

1

Jezus leert de mensen bidden.Les 4    
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Jezus leert de mensen bidden.

Zo bidden vrienden van Jezus.

Jezus bidt.

2

3

 Ik kan vijf woorden opnoemen die bij me opkomen wanneer ik aan  
 mijn papa denk.

 Ik weet dat Jezus God zijn ‘vader’ noemt.
 Ik leer van Jezus in stilte bidden en vergeven. 
 Ik kan het Onzevader bidden.

Ik vind 
mijn 
weg!

a Tot wie bidt Jezus? 

b Tot wie moeten wij bidden van Jezus? 

c Hoe moeten wij bidden van Jezus? 

 
d Jezus leert ons in zijn gebed dat het belangrijk is om 

 niet boos te blijven. We moeten vergeven. Met wie wil 

 jij het weer goed maken?  
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Ben je iets verloren?Les 5    

Mijn  is verdwenen.

I  vind dat vreselijk naar. 

Ik moet er zelfs van w .

Oooh, vond ik mijn  maar! 

Waar is mijn  gebleven?

Ik vind het toch zo r .

 kan zonder mijn  

niet l .

Oooh, vond ik mijn  maar!

En heb ik mijn  gevonden,

dan ben ik reuzeb , 

dan geef ik een echt feestje

voor j , voor j  

en ook voor m !

Vul de woorden aan.1
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Het muntje is zoek. Vind jij het terug? 
Verbind de cijfers in de juiste volgorde. 

2

 Ik weet dat ik blij ben wanneer ik iets na lang zoeken terug vind.
 Ik ben zelf al eens iets verloren en dat maakte me verdrietig.
 Ik kan het verhaal over het verloren muntje en het verloren schaap  

 navertellen.

Ik vind 
mijn 
weg!

Ben je iets verloren? 
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 Ik weet dat Jezus zegt: ‘Niemand mag verloren gaan.’
 Ik ken het verhaal over de verloren zoon en ik weet dat hij weer   

 welkom was.
 Ik weet dat iedereen altijd weer welkom is bij God. 

Ik vind 
mijn 
weg!

Ben je de weg kwijt? Les 6    

Bij welk paal zit jij het liefste? Kleur het bolletje.
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