
1
Werkboekje voor peuters

Verhaaltjes en kleurboekje voor thuis

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
Departement Ontwikkeling & Toerusting



2

1. De kleine Jezus

Jezus werd niet in een gewoon huis geboren.
Zijn papa en mama, Maria en Jozef, waren op reis.
Toen ze ergens wilden slapen, was er geen plek.
Alleen in een stal was er nog een hoekje om te liggen.
Daar werd Jezus geboren.

Nu zijn Maria en Jozef weer thuis. Terug in Nazaret.
Daar groeit het kindje Jezus op. Hij wordt groter en groter.
Jezus mag Jozef helpen met zagen en timmeren.
Jozef is timmerman. Hij maakt tafels en stoelen en bedden van hout.
Jezus helpt ook Maria met werkjes in huis. Hij haalt water voor haar bij de bron.
Dat is zwaar werk maar Jezus helpt zijn mama goed!

Elke vrijdag maken Maria en Jozef het huis mooi en gezellig voor de sabbat.
Al het werk is gedaan.
Het is avond en de kaarsjes worden aangestoken.
Maria maakt op sabbatavond extra lekker eten.
De tafel wordt mooi gedekt. Nu vertelt Jozef een verhaal.
Zo begint voor Maria, Jozef en Jezus de sabbatavond.
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2. “Kom met mij mee”

Het is een mooie dag, het zonnetje schijnt.
Bij het meer trekken de vissers hun boot op de kant.
Ze zijn de hele dag op het water geweest om vissen te vangen.
Nu moeten ze de boten nog schoonmaken en de visnetten goed nakijken.
De vissers gebruiken de netten elke dag om er vissen mee te vangen.
Sommige netten zijn een beetje stuk gegaan. Die moeten gemaakt worden.
Als de vissers daarmee klaar zijn willen ze naar huis.

De vissers werken zó ingespannen, 
ze merken niet eens dat er een man komt aangelopen.
Het is geen visser, dat kun je wel zien.
Zijn gezicht is niet zo bruin als dat van de vissers.
Hij draagt ook andere kleren dan de vissers.
De man loopt naar de vissers toe 
en zegt tegen hen: “Kom met mij mee.”
De vissers hoeven daar niet over na te denken.
Meteen laten ze hun netten vallen.
De vissers lopen achter de man aan.
Ze komen langs de andere vissers en zeggen tegen hen:
“We hebben Hem gevonden.” Ze weten dat het Jezus is.
De vissers gaan niet meer met hun boot het water op om vissen te vangen.
Zij worden de vrienden van Jezus.



5



6

3. De bruiloft in Kana

Er is feest in Kana, een bruiloftsfeest. Twee mensen gaan trouwen.
Ze hebben veel mensen gevraagd om het feest mee te vieren.
De mannen en vrouwen hebben hun mooiste kleren aangedaan.
Iedereen is vrolijk en blij.
Jezus en zijn vrienden zijn ook op het feest.
Ook Maria is erbij.

Er staan allemaal lekkere hapjes op de tafels
en in de kruiken zit genoeg drinken voor iedereen.
De mensen lachen en praten.
Zij hebben het warm en ze krijgen dorst.
Iedereen wil nog wel wat drinken. Maar wat is dat nu?
De kruiken zijn bijna leeg.
Dat is niet leuk, bij een feest hoort ook drinken.
Maria gaat naar Jezus en zegt tegen hem:
“Ze hebben geen drinken meer.”
Maria wil graag dat Jezus helpt.

Jezus zegt tegen de bedienden: “Vul de vaten met water.”
De bedienden doen wat Jezus zegt.
Als alle kruiken weer gevuld zijn zegt Jezus:
“Schep er maar een beetje uit en laat het maar aan die meneer proeven.”
Jezus wijst naar een meneer die geholpen heeft met de bruiloft.
De man proeft van het drinken en zegt: “Dat is lekker drinken!”
Hij weet niet dat Jezus het water verandert heeft in wijn.
De man gaat naar de bruidegom toe.
“Wat een mooi feest is dit,
u heeft het lekkerste drinken voor het laatst bewaard.”
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4. De wonderbaarlijke visvangst

Aan de oever van het meer staan veel mensen.
Ze duwen en dringen een beetje.
Wat doen die mensen daar toch?
Er staat een man die de mensen een verhaal vertelt.
Iedereen wil horen wat hij zegt.
Het is Jezus, de mensen zijn daar om naar Jezus te luisteren.
Maar er zijn zoveel mensen.
De mensen die helemaal achteraan staan kunnen niet goed horen wat Jezus zegt.

Jezus kijkt om zich heen. Verderop ziet Hij twee boten aan de kant liggen.
Er staan een paar vissers bij. Jezus loopt naar de mannen toe.
Een van de vissers is Simon.
Jezus vraagt: “Simon, wil je de boot weer terug doen in het water?”
Dat wil Simon wel. Samen met Jezus vaart Simon het water weer op.
In de boot vertelt Jezus verder. Nu kunnen alle mensen Hem goed verstaan.

Als Jezus klaar is met zijn verhaal zegt Hij tegen Simon: “Vaar het meer maar op.”
“Vaar maar naar diep water en gooi daar jullie netten maar uit.”
“Meester”, zegt Simon, “we hebben al zo hard gewerkt.”
“En toch hebben we de hele nacht geen visje gevangen.”
“Maar als u het zegt, zal ik de netten uitgooien.”

Simon vaart, met nog een andere boot, naar diep water. Daar gooit hij de netten uit.
Wat is dat nu? Er spartelen een heleboel visjes in de netten.
Het zijn er zoveel dat de netten er bijna kapot van gaan.
Simon roept naar de mannen in de andere boot: “Kom alsjeblieft helpen.”
Ze halen de vissen uit de netten en doen ze in hun boot.
Simon zegt tegen Jezus: “Ik zal altijd goed naar u luisteren Heer.”
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5. Het verloren schaapje

Er komen steeds meer mensen naar Jezus luisteren.
Oude en jonge, gezonde en zieke mensen.
Jezus praat ook met mensen die nog nooit van God hebben gehoord.
Die mensen bidden niet en danken God niet.
Weet Jezus dit niet? Met die mensen moet Jezus toch niet praten?
Maar Jezus vertelt de mensen die zo mopperen een verhaal:

Er was eens een herder die wel honderd schaapjes had.
De herder bracht de schaapjes elke dag naar het veld.
Als het donker werd, bracht de herder ze naar de stal. Dan telde hij zijn schaapjes.
Een, twee, drie, tien, twintig, tachtig, negentig, ja hoor, ze waren er alle honderd.
In de stal stonden ze veilig voor de nacht. De herder zorgde goed voor zijn schaapjes.

Maar op een avond, miste de herder een schaapje. Hij telde nog eens en nog eens.
De herder dacht: “Hoe kan dit nu, waar is toch mijn schaapje?”
Hij pakte zijn lamp en hij zocht net zo lang 
tot hij het verdwaalde schaapje weer gevonden had.
Wat was de herder blij! Hij droeg het schaapje op zijn schouders naar de stal.
De herder aan zijn vrienden en de buren om feest te komen vieren.
Ze vroegen: “Waarom geef je een feest?”
De herder zei: “Ik heb mijn schaapje weer gevonden.
Mijn schaapje was verdwaald maar nu is hij weer veilig thuis.
Daarom ben ik zo blij!”

Hier stopt Jezus met zijn verhaal. Hij zegt tegen de mensen die zo mopperen:
“Er zijn mensen die nog niet van God hebben gehoord.
Die moet ik gaan zoeken en weer veilig thuis brengen.
Net als de herder die het schaapje weer terugbracht naar de stal.”
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6. Jezus maakt een verlamde weer beter

Veel mensen in het land weten nu dat Jezus zieke mensen beter kan maken.
Op een dag is Jezus op bezoek bij vrienden. Hij vertelt hun verhalen.
Er komen nog veel meer mensen naar Hem luisteren. Het zijn er zoveel.
Ze kunnen niet meer naar binnen. Het huis is helemaal vol!
Iedereen die nu nog komt moet buiten blijven staan.

In de stad woont een man die niet kan lopen.
Hij is verlamd en ligt op bed. De man heeft vier vrienden.
Hij vraagt: “Willen jullie mij naar Jezus brengen?”
De man denkt dat Jezus hem beter kan maken.
Hij wil zo graag weer kunnen lopen. De vier vrienden tillen het bed op.
Zij dragen hun vriend naar het huis waar Jezus is.
Maar ze kunnen niet naar binnen. Er staan zoveel mensen voor de deur.
Ze kunnen met hun vriend niet bij Jezus komen. Of toch...?

Ze bedenken iets slims! Ze klimmen op het dak.
De vrienden maken een gat in het dak.
Ze laten hun vriend op zijn bed door het gat naar beneden zakken.
Jezus ziet dat de man niet kan lopen.
Hij wil hem helpen. Jezus zegt tegen hem: “Sta op en wandel!”
De man staat op van zijn bed. Hij pakt zijn bed op en loopt naar buiten.
Wat is de man blij dat hij weer kan lopen!
Ook de mensen die buiten staan zijn blij voor hem.
Zij bedanken God! Ze zeggen: “Zoiets hebben we nog nooit gezien.”
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7. God zorgt voor ons

Een koning heeft heel veel geld. Hij draagt een mooie jas.
Ook draagt hij een gouden kroon. De koning woont in een paleis.
Zijn bed is mooi versierd.
Jezus zegt: “Kijk eens naar de bloemetjes in het gras,
zijn die niet veel mooier dan de jas van de koning?”

Als het zomer is schijnt de zon. De zon maakt alles warm.
Kijk eens naar de vogels in de lucht.
Zie je wel eens een vogel met een takje en veertjes in de bek?
Daar maken ze een nestje van voor de babyvogeltjes.
Dat is een lekker warm bedje!
God zorgt voor de vogels en de bloemen.

Nu is het buiten koud maar gelukkig hebben we allemaal een warme jas.
In de winter vallen er witte sneeuwvlokjes uit de lucht.
Wat een mooi gezicht is dat.
Heb jij ook een warme wollen trui?
De schaapjes geven ons de wol.
Misschien heeft mama of oma die trui wel voor je gebreid.
Ze willen dat je het lekker warm hebt als je buiten gaat spelen.
Papa’s en mama’s, oma’s en opa’s zorgen goed voor je. Ze houden van je.
Als je gevallen bent geven ze je kusjes.
Dat helpt soms nog beter dan een pleister!
God houdt ook van jou. Weet je wel hoeveel?
Net zoveel haartjes als er op je hoofd zitten. Een, twee, drie...
Nee zoveel haartjes kun je niet tellen!
Wat fijn dat God voor je wil zorgen.
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8. De arme weduwe

Op het plein bij de tempel staan dertien grote kisten.
Als de mensen langs de kisten komen doen ze er geld in.
Daarmee helpen ze andere mensen.
Er komen heel veel mensen in de tempel. Arme en rijke mensen.
Jezus is ook in de tempel.

Daar komt een man aangelopen. Wat ziet hij er deftig uit.
Hij draagt mooie kleren. Je kunt wel zien dat hij rijk is.
De man pakt zijn portemonnee en doet veel geld in de kist.
Toch zit er in zijn portemonnee nog altijd veel geld.
Dan ziet Jezus een arme vrouw de tempel binnenkomen.
Ze draagt oude en versleten kleren.
Ze moet heel hard werken om eten te kunnen kopen.
En geld voor nieuwe kleren heeft ze al helemaal niet.
In haar portemonnee zitten maar twee geldstukken.
Die doet ze allebei in de kist. Nu is haar portemonnee helemaal leeg!

Als Jezus dat ziet roept hij zijn vrienden en Hij zegt:
“Zien jullie wel dat deze arme vrouw het meest heeft gegeven?”
Ze begrijpen niet goed wat Jezus bedoelt.
“Die rijke man deed toch veel meer geld in de kist?”

Jezus zegt: “De rijke man heeft heel veel geld gegeven.
Maar hij heeft nog veel geld in zijn portemonnee.
Deze arme vrouw geeft alles weg wat ze heeft.
Zij wil alles wat ze heeft graag delen.
Ook al heeft ze nu zelf geen geld meer.
God vindt het fijn als mensen goed voor elkaar zorgen.”
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9. Jezus bedaart de storm

Op een dag stapt Jezus met zijn vrienden in een boot. Het is al avond.
Jezus zegt: “Laten we naar de overkant van het meer varen.”
De boot vaart het meer op. Er staat een beetje wind.
De golven komen zachtjes tegen de boot. Jezus is heel moe.
Hij doet zijn ogen dicht en valt in slaap.
Zijn vrienden doen heel zachtjes.
Ze willen Jezus niet wakker maken.

Maar dan opeens gaat het harder waaien.
De golven worden hoger en hoger.
Er komt al wat water over de rand van de boot.
De vrienden van Jezus proberen de boot goed te sturen.
Maar de boot slaat bijna om. Ze schrikken en worden bang.
Heel bang!

Jezus merkt helemaal niets van de storm.
Hij slaapt gewoon rustig verder.
De vrienden van Jezus zijn bang dat de boot om zal slaan.
Het gaat nog harder waaien. Ze maken Jezus wakker.
Ze roepen: “Meester, help! We verdrinken!”

Jezus wordt wakker. Hij is helemaal niet bang. Hij gaat rechtop staan.
Jezus strekt zijn handen uit naar de zee. Hij zegt tegen de wind: “Stil”.
De wind gaat liggen. De golven worden weer rustig.
De boot vaart weer veilig verder.
De vrienden van Jezus worden er stil van.
Waarom waren ze toch zo bang voor de storm.
Jezus was toch bij hun?
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10. Jezus maakt een klein meisje beter

Een klein meisje woont in hetzelfde land als Jezus. Het meisje is een beetje ziek.
Haar papa en mama zorgen goed voor haar, maar het meisje wordt steeds zieker.
De papa van het meisje heet Jaïrus.
Hij zegt: “Ik ga Jezus zoeken. Hij kan ons meisje beter maken.”

Wat zijn er veel mensen buiten. Die zijn ook op weg naar Jezus.
Maar Jaïrus wil zo snel mogelijk naar Jezus toe. Hij loopt tussen alle mensen door. 
Eindelijk heeft hij Jezus gevonden.
Jaïrus vraagt aan Jezus: “Jezus, mijn dochtertje is zo ziek.
Komt U alstublieft mee om haar beter te maken?”
Dat wil Jezus wel. Samen met Jaïrus gaat Jezus op weg naar het zieke meisje.

Maar langs de weg staan nog steeds heel veel mensen.
Zij willen ook wel even met Jezus praten.
Er zijn ook zieke mensen bij. Ze weten dat Jezus hen beter kan maken.
Maar Jaïrus heeft haast. Hij wil dat Jezus snel meekomt.
Zijn kindje is immers heel erg ziek.
Dan tikt een man Jaïrus aan en zegt:
“Stop maar Jaïrus, je kindje kan niet meer beter worden.”
Jaïrus is heel verdrietig, maar Jezus zegt: “Wees maar niet bang, alles komt goed.”

Jezus en Jaïrus gaan nu snel naar het huis. Het meisje ligt in bed, heel stil.
De mensen in de kamer huilen. Ze zijn erg verdrietig.
Jezus vraagt of al die mensen uit de kamer willen gaan.
Alleen de vader, de moeder en de drie vrienden van Jezus blijven in de kamer.
Jezus gaat naar het meisje. Hij pakt haar hand en Hij zegt: “Meisje, sta op.”
Het meisje doet haar ogen open en kijkt naar Jezus. Ze glimlacht.
Wat zijn haar papa en mama blij. Hun kindje is weer beter! Ze bedanken Jezus.
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11. Een kleine jongen helpt Jezus

Er komen steeds meer mensen naar Jezus luisteren.
Op een dag gaat Jezus met zijn vrienden de berg op. Daar wil Hij even uitrusten.
Maar Hij ziet dat er heel veel mensen met Hem meegaan.
Ze vinden de verhalen mooi. Ze worden blij als ze Jezus horen vertellen.

Ook nu blijven de mensen weer de hele dag bij Jezus.
Ze denken er niet aan om naar huis te gaan.
Ze hebben niet eens gemerkt dat ze de hele dag nog niets hebben gegeten.
Jezus wil de mensen niet zonder eten naar huis laten gaan.
Hij zegt tegen zijn vriend Fillippus:
“Waar kunnen we brood kopen voor al deze mensen?”
Fillippus kijkt Jezus verbaasd aan. Jezus maakt zeker een grapje.
Voor wel vijfduizend mensen brood kopen? Dat kan toch niet.

Daar komt Andreas aangelopen. Andreas is ook een vriend van Jezus.
Hij heeft een kleine jongen aan de hand. Het jongetje heeft een mandje bij zich.
Daar zitten vijf broden en twee vissen in.
Het jongetje zegt: “Jezus mag mijn eten wel hebben.”
De jongen wil zijn eten aan Jezus geven. Omdat hij van Jezus houdt. Dat is heel lief. 
Maar... vijf broden en twee vissen. Dat is toch niet genoeg voor al die mensen?

Jezus kijkt in het mandje en zegt: “Laat de mensen maar gaan zitten”.
De mensen zoeken een plaatsje uit op de berg.
Jezus neemt een van de broden. Hij bedankt God voor het eten.
Jezus breekt het brood in stukjes.
De vrienden van Jezus geven het brood aan de mensen. Jezus deelt en deelt.
Net zo lang tot alle mensen genoeg gegeten hebben.
Er is genoeg eten voor alle mensen. Er blijven nog twaalf volle manden over.
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12. De koning komt

Er is een meneer die een feest wil geven. Hij laat het lekkerste eten klaarmaken.
Hij heeft heel veel mensen gevraagd om bij hem te komen eten.
De man zegt tegen zijn dienaar: “Roep iedereen maar die ik heb uitgenodigd.
Zeg maar dat alles klaar staat”.

De dienaar klopt op de deur van het eerste huis. Een meneer doet de deur open.
De dienaar zegt: “Mijn meester laat vragen of u komt. Het eten staat klaar.”
Maar de meneer antwoordt: “Ik moet nog werken.
Ik heb het zo druk. Het komt vandaag niet zo goed uit”.
De dienaar gaat naar het volgende huis.
Daar vraagt hij aan een meneer: “Komt u bij mijn meester eten?”
Maar die meneer antwoordt: “Ik heb net vijf koeien gekocht.
Die moet ik gaan ophalen. Vandaag gaat het echt niet.”

Bij het derde huis klopt de dienaar weer op de deur.
De man die open doet zegt: “Nee, ik kom niet. Ik ben net getrouwd.
Het is niet zo leuk als ik nu naar een feest ga. Een volgende keer misschien?”
Zo gaat het maar door. De dienaar gaat terug naar zijn meester.
Hij vertelt hem dat de mensen niet kunnen komen.
Dat vindt die meneer helemaal niet leuk. Hij is boos, heel boos.

Hij zegt tegen zijn dienaar: “Ga naar de stad en breng alle arme mensen maar hier.”
De dienaar doet wat zijn meester vraagt.
Hij heeft heel veel arme mensen gevonden. Maar er is nog steeds plaats.
De meester zegt: “Haal ook de mensen die niet kunnen zien of lopen.”
De dienaar brengt ook zieke mensen naar het huis van zijn meester.
Wat zijn de mensen blij dat ze bij die meneer mogen eten.
En wat smaakt het eten lekker!
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13. De verloren zoon

Jezus vertelt de mensen een verhaal. Er is een man die twee zonen heeft.
Ze wonen in een mooi huis. Eten en drinken is er genoeg.
Maar op een dag zegt de jongste zoon: “Vader, mag ik mijn geld?
Ik wil op reis naar een ver land” Dat vindt de vader niet zo leuk.
Maar toch verdeelt de vader het geld.
De jongste zoon pakt zijn spullen en gaat op reis.

Overal waar de jongen komt, koopt hij het lekkerste eten en drinken.
Hij koopt de mooiste kleren. Dat kost veel geld! Al snel is al zijn geld op.
De jongen krijgt honger. Hij gaat werk zoeken, dat is niet makkelijk.
Eindelijk, na heel lang zoeken vindt hij werk.
Hij moet voor de varkens zorgen. Dat vindt de jongen helemaal geen leuk werk.
En honger heeft hij nog steeds. Zo erg, dat hij zelfs wel het eten van de varkens wil eten.

Toen moest de jongen weer aan zijn vader denken.
Hij denkt: “Mijn vader was heel lief voor mij.
Ik kreeg lekker eten en ik had een fijn bed om in te slapen.
Wat ben ik dom geweest. Ik ga weer terug naar huis.
Ik wil veel liever voor mijn vader werken”. De jongen gaat op weg.

Nog ver van huis ziet de vader zijn zoon al aankomen.
De vader gaat naar de jongen toe en slaat zijn armen om hem heen.
Wat is hij blij dat hij zijn kind weer ziet!
“Vader”, vraagt de jongen, “mag ik weer bij u terugkomen?
Het spijt me zo dat ik bij u ben weggegaan. Ik wil alles voor u doen.”
Maar de vader roept zijn knechten en zegt tegen hen:
”Haal schone kleren voor mijn kind. Maak het lekkerste eten voor hem klaar.
Het is feest want mijn zoon is weer thuis.”
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