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3. CONTEXT VAN DE 

BIJBELTEKST

Matteüs 22:34-40 hoort bij een 
grotere teksteenheid in het evangelie 
volgens Matteüs. Deze eenheid 
begint in Matteüs 21:18 en loopt 
door tot in hoofdstuk 22. In 
deze twee hoofdstukken 
wordt zorgvuldig kritiek 
opgebouwd op verschillende 
groepen van religieuze leiders. 
Eerst vertelt Jezus drie gelijkenissen. 
Hierin geeft hij kritiek op de religieuze 
leiders (de hogepriesters en de 
oudsten van het volk). Daarna volgen 
er drie discussies met religieuze 
groepen uit de tijd van Jezus: één 
discussie tussen Jezus en farizeeën 
en herodianen, één discussie met 
de sadduceeën, en een discussie 
met alleen de farizeeën. Uit deze 
laatste discussie komt de tekst die we 
vandaag lezen. 

VoorbereidingMatteüs 22:34-40 | De belangrijkste regel in de wet

1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag wordt in veel kerken Nationale 
Bijbelzondag gevierd, een zondag waarop we extra 
stilstaan bij de Bijbel. Hoe bijzonder het is dat we de 
Bijbel hebben, en vooral bijbels in onze eigen taal. Dat 
mogen we vieren! 

Vandaag staat de tekst uit Matteüs 22:34-40 op 
het leesrooster. In deze bijbeltekst wordt aan Jezus 
gevraagd wat de belangrijkste regel uit de wet is. De 
kern van zijn antwoord is: liefde voor God en liefde 
voor de mensen om je heen.

Met de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de 
tweede regel: ‘Van de mensen om je heen moet je 
evenveel houden als van jezelf.’
Met de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de 

eerste regel: ‘De Heer is je God. Je moet 
van hem houden met je hele hart, 

met je hele ziel, en met je hele 
verstand.’

2. UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Jezus is in discussie met de farizeeën. 
Een wetsleraar vraagt aan Jezus wat de 
belangrijkste regel in de wet is. Jezus geeft 
twee regels die even belangrijk zijn, en hij 
zegt: ‘Die twee regels zijn de basis van de wet en van 
de andere heilige boeken.’ 
In de twee regels gaat het om liefde: liefde voor God 
en liefde voor de naaste, de mensen om je heen. Deze 
twee regels zijn dus de regels die je moet volgen om een 
goed leven te leiden, en ze zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Het gaat er niet om dat dit het enige is, want 
de hele wet blijft belangrijk, alle boeken en verhalen over 
God doen ertoe. Maar het gaat hierom: deze regels zijn de 
belangrijkste; kijk vanuit deze twee regels naar de hele wet 
en de verhalen over God en mensen. 
Beide regels die Jezus geeft, komen uit het Oude 
Testament. De eerste regel komt uit Deuteronomium 6:5 en 
de tweede regel komt uit Leviticus 19:18.

Deze tekst over de belangrijkste regel is ook te vinden in 
Marcus 12:28-34. En de regel maakt deel uit van het verhaal 
over de Samaritaan die helpt, uit Lucas 10:25-37.
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Tip

Kijk op bijbelgenootschap.nl/ 

bijbelzondag voor nog meer 

leuke ideeën om Nationale 

Bijbelzondag te vieren!
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar
Voor de jongste kinderen is er een kaartje 
met de tekst van Matteüs 22:39.

8-12 jaar
Voor de oudste kinderen staat op het 
werkblad de tekst van Matteüs 22:37-38.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar
Moment met de kinderen in de dienst
- cake
-  een kleine spuitbus slagroom

4-8 jaar
Uit de Bijbel
- voor elk kind het kaartje met de bijbeltekst

Om te beginnen
-  een zak met snoephartjes

Om te doen
Voor elk kind:
-  een werktekening van het hart
-  spullen om het hart mee te versieren, zoals crêpepapier, 

viltstiften en potloden
-  een strook papier, lijm en een nietmachine

8-12 jaar
Om te beginnen
-  een glas
-  water

-  olijfolie
-  stroop
-  afwasmiddel
-  lepel

Bijbeltekst
-  een Bijbel 

Om te doen, puzzel
Voor elk kind: 
-  het werkblad 
-  een potlood of pen

Om te doen, proefje
-  een glazen maatbeker (minimaal 500 ml)
-  een gewone maatbeker (minimaal 250 ml)
-  een groot bord of iets anders dat vies mag worden
-  afwasmiddel
-  200 ml azijn
-  100 ml water
-  een theelepel baking soda
-  een lepel
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Van de mensen om je heen 
moet je evenveel houden 

als van jezelf.
MATTEUS 22:39
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6. MOMENT MET DE KINDEREN IN DE DIENST

Vandaag is het feest, want in veel kerken wordt Nationale 
Bijbelzondag gevierd. We vieren dat we de Bijbel hebben, 
met daarin veel bijzondere teksten en verhalen over God en 
mensen. Want niet alle mensen op de wereld hebben een bijbel 
in hun eigen taal. 

Vertel dat de kinderen het gaan hebben over wat volgens Jezus 
de belangrijkste twee regels uit de Bijbel zijn. Die regels hebben 
allebei iets te maken met liefde. En van liefde is er meer dan 
genoeg!

Je hebt nodig:
-  cake
-  een (kleine) spuitbus slagroom

Laat de kinderen raden hoeveel 
slagroom er uit de spuitbus zal komen. 
Zou je alle cake daarmee kunnen 
versieren? Spuit dan slagroom over de 
cake. 
Wat valt de kinderen op? Hoe dik kan de laag 
slagroom op de cake worden? Zien ze dat het veel meer is dan 
ze dachten dat er in de bus zat?

Zo is het ook met liefde: als je dat deelt, wordt het altijd meer. 

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar
Je hebt nodig:
-  een zak met snoephartjes. Let op: zoek van 

tevoren de hartjes uit met een leuke of lieve 
tekst.

Hoe begin je?
Geef ieder kind bij binnenkomst een 
snoephartje. Kunnen ze zelf lezen wat erop 
staat? Of willen kinderen die wel kunnen lezen 
voorlezen wat er op de hartjes staat? 
Vraag aan de kinderen: Welk gevoel krijg je van 
de tekst op het hartje? 
Vertel dat het vandaag gaat over: houden van 
de mensen om je heen.

8-12 jaar
Je hebt nodig:
- een glas
- water
- olijfolie
- stroop
- afwasmiddel
- lepel

Hoe begin je?
Vertel dat jullie het 
vandaag gaan hebben over 
van God houden met je hart, 
je ziel en je verstand. 
Doe nu wat water in het glas. Vertel 
dat dit symbool staat voor je hart. Doe er dan 
een scheut olijfolie bij. Wacht tot het op het 
water drijft. Vertel dat dat symbool staat voor je 
ziel.
Doe er daarna een beetje stroop bij. Zeg dat dit 
symbool staat voor je verstand.
Wacht even tot er drie lagen ontstaan, en giet 
er daarna een scheut afwasmiddel in: dit is de 
liefde. Ga dan roeren. Wat gebeurt er?
Vertel dat jullie het vandaag gaan hebben over 
deze belangrijke regel: ‘De Heer is je God. Je 
moet van hem houden met je hele hart, met je 
hele ziel, en met je hele verstand.’

Je hart, je ziel en je verstand horen bij elkaar: 
houd van God met alles wat je bent!

In de kerkdienst In de kinderdienst

Tip

Versier nog meer cakes en eet ze na de dienst lekker met 
elkaar op!

Tip

Kinderen kunnen dit 
proefje natuurlijk 

ook goed zelf 
doen!

De belangrijkste regel in de wet
De bouwstenen van de zondag

BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad
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8. GEBED

Goede God,
We zijn hier bij elkaar gekomen.
We gaan samen uit de Bijbel lezen,
en dat is een feest.
We horen vandaag de woorden van Jezus.
Die waren vroeger belangrijk, en ze zijn ook belangrijk voor ons.
Help ons om goed te luisteren naar uw belangrijkste regels over liefde.
Amen.

Tip

Ga voor dit gebed in een kring zitten. Je kunt een kaars aansteken, of de kaars die je meeneemt uit de dienst in het 
midden zetten.

9. BIJBELTEKST

4-8 jaar
Bekijk met elkaar de plaat bij dit verhaal 
en lees dan het verhaal voor. Je kunt 
eventueel de weetjes gebruiken om wat 
meer uit te leggen.

De belangrijkste regel
Er staan een heleboel mensen op het 
marktplein naast de synagoge. Wat 
is er aan de hand? Is er soms iemand 
flauwgevallen? 

Levi gaat kijken wat er aan de hand is. 
Gelukkig is hij maar klein. Hij kan zich zo 
tussen de mensen door wringen. 
Hé, daar is Jezus! Hij staat te praten met 
de mannen van de synagoge. Ze kijken 
nogal streng. Alsof ze boos zijn.   
‘Jezus,’ roept Levi zachtjes. Hij zwaait. 
‘Hallo.’ 
Jezus knipoogt even naar Levi. Net alsof 
hij wil zeggen: Ik ken jou wel. 
‘Meester Jezus,’ zegt een wetsleraar. ‘Ik 
heb een vraag voor u. Wat is volgens u 
de belangrijkste regel in de wet?’ 

Een paar andere wetsleraren grinniken. 
‘Dat is een strikvraag,’ fluistert een man 
die naast Levi staat. ‘Ze hopen dat Jezus 
iets verkeerds zegt.’ 
‘Waarom dan?’ zegt Levi verbaasd. 
‘Ze willen van Jezus af,’ zegt de man 
zacht. ‘Als hij iets zegt dat niet klopt met 
de heilige boeken, dan hebben ze hem. 
Dan kunnen ze hem doden.’ 
‘Weet Jezus dat wel?’ fluistert Levi. 
De man knikt. ‘Dat weet hij.’ 
Jezus glimlacht. ‘De eerste en 
belangrijkste regel,’ zegt hij, ‘dat is deze: 
De Heer is je God. Houd van hem met je 

hele hart.’ 
Ja! Dat is het goede 
antwoord. Dat weet 
Levi al vanaf dat hij 
nog maar een paar 
jaar oud was. Van 
God houden. Dat is de 
allerbelangrijkste regel van de 
hele wereld. 
‘En dan is er nog een tweede regel,’ zegt 
Jezus. ‘En die is net zo belangrijk. Houd 
net zoveel van de mensen om je heen als 
van jezelf.’ 
Het wordt stil. De mensen lachen niet 
meer. De wetsleraar kijkt een beetje 
ongemakkelijk. Alsof hij hier niet op 
gerekend heeft.
Levi kijkt naar de meneer die naast hem 
staat. Die steekt zijn duim op. ‘Eén-nul 
voor Jezus,’ fluistert hij. ‘Houd net zoveel 
van andere mensen als van jezelf. Als 
iedereen dat nou ook eens zou doen…’



11. OM OVER TE 

PRATEN

4-8 jaar
Jezus zegt dat je evenveel 
moet houden van de mensen 
om je heen als van jezelf.
-  Wie zouden dat zijn, de mensen 

van wie je moet houden? Kan iedereen 
iemand als voorbeeld noemen? 

-  Is je buurman of buurvrouw zo iemand? 
Je juf of meester op school? En iemand 
die je nog niet kent, kan dat ook iemand 
zijn van wie je moet houden? 

-  Hoe kun je laten merken dat je van de 
mensen om je heen houdt? 
Verzin zo veel mogelijk 
verschillende 
manieren! Tip

voor 4-8 jaar
Schrijf of teken de antwoorden bij de laatste vraag in een heel groot hart. Die tekening kun je mee terug naar de kerk 

nemen. 

5
Matteüs 22:34-40 | De belangrijkste regel in de wet

De belangrijkste regel in de wet
De bouwstenen van de zondag

Bouwstenen

10. WEETJES

Farizeeën 
Binnen het Jodendom in de tijd van Jezus waren er 
groepen die verschillend dachten over het Joodse geloof. 
De bekendste twee groepen zijn de farizeeën en de 
sadduceeën. 
De farizeeën vormen de groep die het vaakst voorkomt 
in de verhalen van Jezus. In die verhalen zijn ze vaak met 
elkaar in discussie.
De farizeeën vinden het heel belangrijk om zich te 
houden aan de wetten en geboden uit hun heilige 
boeken (wij noemen dat meestal: het Oude Testament). 
Maar ze lijken ook wel op Jezus: ze vertellen net als 
Jezus verhalen met voorbeelden om dingen uit te leggen. 

De wet en de andere heilige boeken
Jezus noemt de twee belangrijke regels ‘de basis van de 
wet en van de andere heilige boeken’. Daarmee bedoelt 
hij de boeken van de Joodse godsdienst. Christenen zijn 
die boeken later het ‘Oude Testament’ gaan noemen. 
Soms hoor je ook weleens de naam ‘Eerste Testament’. 
Met ‘de wet’ worden de eerste vijf boeken van de 
Bijbel bedoeld: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en 
Deuteronomium. De andere ‘heilige boeken’ zijn de 
boeken van de profeten en bijbelboeken zoals Rechters, 
1 en 2 Samuel en 1 en 2 Koningen. Daarom heten deze 
boeken samen ook wel: ‘de Wet en de Profeten’.

Voorbereiding Bouwstenen Werkblad

debijbel.nl/bijbelbasics

Tip

Neem kinderen en hun 

antwoorden serieus. Er 

zijn dus geen foute 

antwoorden.

8-12 jaar
Wat hiervoor gebeurde
Jezus is in gesprek met 
verschillende Joodse 
groepen: sadduceeën en farizeeën. 
De farizeeën maken een plan om Jezus in 
de val te laten lopen. Ze hopen dat hij iets 
strafbaars zegt, en stellen hem daarom 
verschillende vragen. De laatste vraag die ze 
hem stellen is wat de belangrijkste regel in 
de wet is.

Matteüs 22:34-40
De belangrijkste regel in de wet
Daarna durfden de sadduceeën niets meer 
aan Jezus te vragen. Toen de farizeeën dat 
hoorden, kwamen ze bij elkaar. Eén van hen, 
een wetsleraar, stelde Jezus een vraag. Hij 
zei: ‘Meester, wat is de belangrijkste regel in 
de wet?’ Hij hoopte dat Jezus iets verkeerds 
zou zeggen.
Jezus antwoordde: ‘De eerste en 
belangrijkste regel is deze: «De Heer is 
je God. Je moet van hem houden met je 
hele hart, met je hele ziel, en met je hele 
verstand.» Maar de tweede regel is net zo 
belangrijk: «Van de mensen om je heen 
moet je evenveel houden als van jezelf.» Die 
twee regels zijn de basis van de wet en van 
de andere heilige boeken.’
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8-12 jaar
Jezus zegt: ‘De Heer 
is je God. Je moet van 
hem houden met je hele 
hart, met je hele ziel, en 
met je hele verstand.’
-  Hebben jullie thuis 

regels? Kun je daar een 
voorbeeld van geven?

-  Waarom zijn er regels denk je?
-  Wat vind je van de regel die Jezus hier geeft? 

Waarom zou dat de belangrijkste regel zijn?
-  De tweede regel is: ‘Van de mensen om je 

heen moet je evenveel houden als van jezelf.’ 
Waarom zou die net zo belangrijk zijn?

Tip

voor 10-12 jaar:Kan dat eigenlijk wel, twee regels die allebei de belangrijkste zijn? Hoe 
zit dat, denk jij?

Tip

voor 8-12 jaar:

Door Gods regels steeds te herhalen 

bewaar je ze in je hart. Probeer het maar 

eens door met elkaar deze tekst te oefenen:

‘De Heer is je God. Je moet van hem houden 

met je hele hart, met je hele ziel, en met je 

hele verstand.’

Kunnen de kinderen de tekst na het 

oefenen uit hun hoofd opzeggen? Vinden 

ze dat anders dan wanneer ze zelf 

een tekst lezen, of wanneer 

iemand de tekst aan ze 

voorleest?

12. OM TE ZINGEN

Liedjes over liefde
-  God houdt van ons – Tekst & Muziek: Jan 

Marten de Vries, Samenleesbijbel nr 10
-  Wie is de grootste superheld? – Tekst & 

Muziek: Wim Bevelander, Oké4kids
-  Sta eens even stil als je Jezus liefhebt – 

Tekst & Muziek: Frank van Essen, 
Kinderopwekking nr 100

-  Zeg ken jij het grote gebod? – Tekst & 
Muziek: Jan D. van Laar, Bijbelliederen voor 
jonge kinderen 2-20

-  Ik zie, ik zie wat jij niet ziet – 
Tekst: Reinier Sonneveld; 
Muziek: Bas van Nienes &  
Jeroen van der Werken, 
Oké4kids

13. OM TE DOEN

4-8 jaar
De mensen om mij heen…
Laat de kinderen ontdekken wie de mensen om hen heen 
zijn. Wie zijn hun ‘naasten’? Maakt het uit of je hetzelfde 
bent of verschillend? Of hebben we allemaal wel iets 
hetzelfde?

Hoe werkt het?
Laat de kinderen aan de ene kant van jullie ruimte staan. 
Zelf ga je in het midden staan.
Vertel dat het er vandaag om gaat om te ontdekken op wie 
jij allemaal lijkt. Dat doe je door een boodschap door te 
geven aan mensen met wie jij een overeenkomst hebt. 
Je zegt bijvoorbeeld: ‘Deze boodschap is voor alle kinderen 
die blond haar hebben.’ Alle kinderen met blond haar 
moeten dan naar de andere kant van de ruimte lopen.
Laat dan iedereen weer terugkomen naar de andere kant. 
Daarna is een van de kinderen aan de beurt. Die zegt 
bijvoorbeeld: ‘Ik heb een boodschap voor alle kinderen die 
van pannenkoeken houden.’ En dan moeten alle kinderen 
die van pannenkoeken houden, naar de overkant lopen.
Als iedereen een keer een boodschap opgenoemd heeft (of 
bijvoorbeeld na vijf minuten) kun je stoppen. 

Welke overeenkomsten en verschillen hebben de kinderen 
ontdekt met elkaar? Kun je van iedereen houden?

Tip

Veel liedjes kun 
je opzoeken op 

YouTube.
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4-8 jaar
Harten vol liefde
Maak met elkaar hartjes vol liefde. Aan wie willen de 
kinderen die na de kinderdienst weggeven? Wie zijn de 
mensen om hen heen?

Wat heb je nodig?
Voor ieder kind:
-  een werktekening van het hart

En verder:
-  lijm
-  crêpepapier en lijm, of stiften en 

potloden
-  een strook papier
-  eventueel een nietmachine
-  hartjessnoepjes

Een hart vol liefde
-  Laat de kinderen het hart versieren met propjes 

crêpepapier, of met potloden en stiften. 
-  Help ze daarna om het hart te vouwen en vast te 

plakken, zodat er een soort tasje ontstaat.
-  Met de strook papier kun je een hengsel maken 

zodat het een echt tasje wordt.
-  Vul het tasje met wat snoephartjes en voilà: een hart 

vol liefde.
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Tip

Zorg voor grote schalen 

met hartjes die uitgedeeld 

kunnen worden aan het 

einde van de dienst, zodat 

alle mensen met een 

hartje naar huis 

gaan.

8-12 jaar
Uit de wet en de heilige boeken
De regel die Jezus noemt, komt uit 
de wet en de heilige boeken. Laat 
de kinderen de puzzel maken om te 
ontdekken waar deze bijbeltekst van 
Jezus te vinden is.
De oplossing van deze puzzel is 
Deuteronomium 6:5.Tip

Vraag of de kinderen hun hart vol liefde ook weg willen geven aan iemand die ze nog niet zo goed kennen. Wie in de kerk zijn allemaal 
hun naaste?
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je hebt nodig:* een glazen maatbeker (minimaal 500 ml) * een maatbeker (minimaal 250 ml) * een groot bord of iets anders dat vies mag worden
* afwasmiddel * 200 ml azijn * 100 ml water * 1 theelepel baking soda * een lepel

zet De glazen maatbeker
op het grote bord,

en vul deze met 100 ml water.

voeg een paar druppels
afwasmiddel toe

+ de theelepel baking soda

1

!

roer alles voorzichtig door metde lepel, zodat het goed mengt.

Pas op:
Als het gaat schuimen,

moet je voorzichtiger roeren!
! Pas op dat je niet boven

de glazen maatbeker hangt
als je de azijn erbij giet!

3

giet nu de 200 ml azijn
in de maatbeker en …

4

2

TIP:
Als je de azijn

mengt met een paar
druppels rode kleurstof
op waterbasis, wordt het

proefje nog
spectaculairder!

8-12 jaar
Als een vulkaan!
Als je van God houdt met je hele hart, je 
hele ziel en je hele verstand, dan kan het 
van binnen gaan borrelen. Laat de kinderen 
zien hoe dat voelt met dit proefje.

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: 

‘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)

Tip

Ga in een kring 

staan en houd 

elkaars handen 

vast.

Tip

Laat drie kinderen elk een zin uitspreken, 
of spreek alles 

samen uit.
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De belangrijkste regel in de wet

Van de mensen om je heen 
moet je evenveel houden 

als van jezelf.
MATTEUS 22:39

:

Van de mensen om je heen 
moet je evenveel houden 

als van jezelf.
MATTEUS 22:39

:

Van de mensen om je heen 
moet je evenveel houden 

als van jezelf.
MATTEUS 22:39

:

Van de mensen om je heen 
moet je evenveel houden 

als van jezelf.
MATTEUS 22:39

:
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Werkblad (4-8 jaar)
De belangrijkste regel in de wet
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je hebt nodig:* een glazen maatbeker (minimaal 500 ml) * een maatbeker (minimaal 250 ml) * een groot bord of iets anders dat vies mag worden* afwasmiddel * 200 ml azijn * 100 ml water * 1 theelepel baking soda * een lepel

zet De glazen maatbeker
op het grote bord,

en vul deze met 100 ml water.

voeg een paar druppels
afwasmiddel toe

+ de theelepel baking soda

1

!

roer alles voorzichtig door met
de lepel, zodat het goed mengt.

Pas op:
Als het gaat schuimen,

moet je voorzichtiger roeren!
!

Pas op dat je niet boven
de glazen maatbeker hangt
als je de azijn erbij giet!

3
giet nu de 200 ml azijn

in de maatbeker en …

4
2

TIP:
Als je de azijn

mengt met een paar
druppels rode kleurstof
op waterbasis, wordt het

proefje nog
spectaculairder!

Farizeeën 
Binnen het Jodendom in de tijd van Jezus 

waren er groepen die verschillend dachten over 
het Joodse geloof. De bekendste twee groepen 

zijn de farizeeën en de sadduceeën. 
De farizeeën vormen de groep die het vaakst 

voorkomt in de verhalen van Jezus. In die 
verhalen zijn ze vaak met elkaar in discussie.

De farizeeën vinden het heel belangrijk om zich 
te houden aan de wetten en geboden uit hun 
heilige boeken (wij noemen dat meestal: het 

Oude Testament). 
Maar ze lijken ook wel op Jezus: ze vertellen net 
als Jezus verhalen met voorbeelden om dingen 

uit te leggen. 

Werkblad (8-12 jaar)
De belangrijkste regel in de wet

je hebt nodig:
* een glazen maatbeker (minimaal 500 ml)  

* een maatbeker (minimaal 250 ml)  

* een groot bord of iets anders  
dat vies mag worden 

* afwasmiddel 

* 200 ml azijn  

* 100 ml water  

* 1 theelepel baking soda  

* een lepel

ALS EEN VULKAAN!

Als je van God houdt met je hele hart,  
je hele ziel en je hele verstand, dan kan 
het van binnen gaan borrelen. Kijk maar!

je hebt nodig:* een glazen maatbeker (minimaal 500 ml) * een maatbeker (minimaal 250 ml) * een groot bord of iets anders dat vies mag worden* afwasmiddel * 200 ml azijn * 100 ml water * 1 theelepel baking soda * een lepel

zet De glazen maatbeker
op het grote bord,

en vul deze met 100 ml water.

voeg een paar druppels
afwasmiddel toe

+ de theelepel baking soda

1

!

roer alles voorzichtig door met
de lepel, zodat het goed mengt.

Pas op:
Als het gaat schuimen,

moet je voorzichtiger roeren!
!

Pas op dat je niet boven
de glazen maatbeker hangt
als je de azijn erbij giet!

3
giet nu de 200 ml azijn

in de maatbeker en …

4
2

TIP:
Als je de azijn

mengt met een paar
druppels rode kleurstof
op waterbasis, wordt het

proefje nog
spectaculairder!

De Heer is je God. Je moet van 
hem houden met je hele hart, met je 
hele ziel, en met je hele verstand. 

Matteüs 22:37-38
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DE WET EN DE ANDERE HEILIGE BOEKEN

Jezus noemt de twee belangrijke regels ‘de basis 
van de wet en van de andere heilige boeken’. 
Daarmee bedoelt hij de boeken van de Joodse 
godsdienst. Christenen zijn die boeken later het 
‘Oude Testament’ gaan noemen. Soms hoor je 
ook weleens de naam ‘Eerste Testament’. 
Met ‘de wet’ worden de eerste vijf boeken van 
de Bijbel bedoeld: Genesis, Exodus, Leviticus, 
Numeri en Deuteronomium. De andere ‘heilige 
boeken’ zijn de boeken van de profeten en 
bijbelboeken zoals Rechters, 1 en 2 Samuel en 
1 en 2 Koningen. Daarom heten deze boeken 
samen ook wel: ‘de Wet en de Profeten’. 
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UIT DE WET EN DE HEILIGE BOEKEN

De tekst die Jezus noemt, komt uit een van de eerste 
vijf boeken van de Bijbel. Maak de doolhofpuzzel en 
ontdek waar deze tekst precies staat.

Werkblad (8-12 jaar)
De belangrijkste regel in de wet
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Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap
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DTP: Villa Grafica

Probeer ook het Bijbel Basics programma  
‘De storm op het meer’!

DE BIJBEL IN 200 VERHALEN

De storm
MATTEÜS 8:26op het meer


