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Kinderdienst 7 maart 2021 

Storm op het meer 
 

 

 

Je denkt rustig naar de overkant van het meer te varen en ineens beland je in een 
storm. De leerlingen van Jezus zijn, net als wij, ongerust in dit verhaal over de 
storm op het meer. 
Vandaag gaat het in deze online kinderdienst over dit verhaal uit de bijbel. Het is 
een heel spannend verhaal over vertrouwen en geloof en het leuke is dat deze 
kinderdienst helemaal niet alleen voor kinderen is. Het is een dienst voor ieder-
een.  
Kaja en Rudi vertellen samen het verhaal over de storm en als je dit boekje uit-
print kun je thuis aan de slag met allemaal opdrachten die je samen kunt doen, 
samen lezen, samen spelen en samen eten. 
Het is een complete kliederkerk voor thuis. 
 
Kliederkerk is op creatieve wijze ontdekken wat het betekent om in God te gelo-
ven en Jezus te volgen in het dagelijks leven. 
 
 
 
Veel plezier met deze online viering! 
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1. Inleiding: 
 
Ben jij een control freak, of geef jij makkelijk taken uit handen? Of vind je 
het soms lastig om dingen los te laten. Vooral als het gaat om dingen waar 
je goed in bent of dingen die je eigenlijk heel graag zelf wilt doen. Wij vin-
den het dan niet alleen moeilijk om dit over te laten aan andere mensen, 
nog lastiger vinden we het om dit over te laten aan Gód. 
 
2. Samen lezen: 
 
Storm op het meer Jezus is moe. Hij is de hele dag bezig geweest. Er zijn 
vandaag zoveel mensen naar Hem toe gekomen… Allemaal wilden ze iets 
van Hem. ‘Jezus, U moet me helpen,’ zei een man. ‘Het gaat niet goed met 
mijn vrouw.’ ‘Jezus, kunt U mijn kindje beter maken? Hij is ziek.’ ‘Jezus, 
luister eens…’ De zon gaat bijna onder, en er zijn nog steeds mensen. Je-
zus kán niet meer. ‘Weet je wat?’ zegt Hij tegen zijn vrienden. ‘We varen 
naar de overkant van het meer.’ Jezus doet zijn sandalen uit, tilt zijn lange 
jas op en stapt door het water naar de boot toe. Petrus geeft Hem een hand 
en helpt Hem om aan boord te klimmen. Jezus geeuwt. ‘Ik ben moe,’ zegt 
Hij. ‘U wilt toch wel eten?’ vraagt Johannes. ‘Want als we toch onderweg 
zijn, kunnen we best wat vis vangen.’ ‘Nee,’ zegt Jezus. ‘Ik wil alleen maar 
slapen, nu.’ ‘Goed idee,’ zegt Petrus. ‘Gaat U maar lekker uitrusten. Wij 
doen het werk wel. Als U morgenochtend weer wakker wordt, zijn we aan 
de overkant van het meer.’ Jezus zoekt een plekje achter in de boot, en Hij 
gaat liggen, met zijn jas als deken over zich heen, en met een opgerold vis-
net als kussen. Petrus en zijn vrienden hijsen het zeil. Ze maken de touwen 
los waarmee de boot vastzit aan de kant. Met een peddel duwen ze de boot 
af. Ze praten zachtjes met elkaar. Ze willen Jezus niet wakker maken. De 
wind duwt de boot naar de overkant van het meer. Het water kabbelt rustig.  
 
Het laatste licht verdwijnt. Langzaam wordt het nacht. De maan en de ster-
ren komen tevoorschijn. Hé, maar wat is dat? Het zeil begint te klapperen. 
En de boot gaat ineens zo schuin. Het is de wind. Het begint heel hard te 
waaien. Er komen golven op het meer. Flinke golven met witte schuimkop-
pen. De boot gaat op en neer, op en neer. De golven worden hoger en ho-
ger. Kijk nou, daar komt een hoge golf aan, zo hoog als een huis! ‘Houd je 
vast!’ schreeuwt Petrus, en alle mannen houden zich vast. De boot wordt 
omhoog gegooid en valt weer naar beneden. Ze zijn allemaal nat. Kletsnat. 

Dit gaat niet goed! Straks slaat de boot om, en dan liggen ze in het water. 
En dan… O nee! Daar komt weer een golf, nog hoger! ‘Petrus!’ roept Jo-
hannes. ‘Hierheen!  
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We moeten het zeil laten zakken!’ Petrus probeert de knoop los te trekken. 
Het stormt zo hard dat het zeil bijna scheurt. ‘Dit gaat mis!’ roept Andreas. 
‘Wat moeten we doen?’ Petrus struikelt door de boot naar Jezus toe. Niet te 
geloven! Jezus ligt nog gewoon te slapen. Alsof er niks aan de hand is. Pe-
trus schudt Hem wakker. ‘Heer!’ roept hij. ‘Red ons, we verdrinken!’ Jezus 
wrijft zijn ogen uit. Zijn kleren zijn helemaal nat. ‘Waarom hebben jullie Me 
wakker gemaakt?’ zegt Hij tegen Petrus. Het lijkt wel of Hij een beetje boos 
is. ‘Waarom zijn jullie zo bang? Jullie weten toch dat er niks kan gebeuren 
als Ik bij je ben!’ Jezus staat op. ‘Stop!’ roept Hij tegen het water. ‘Ga lig-
gen!’ roept Hij tegen de wind. En de golf, zo hoog als een huis, kruipt in el-
kaar als een bang hondje. De wind is zomaar weg. Het is weer helemaal stil 
op het water. De boot deint zachtjes heen en weer. Jezus gaat weer liggen 
op zijn plekje achter in de boot. ‘Snap jij dat?’ zegt Petrus tegen Johannes. 
‘Zelfs de wind en het water doen wat Hij zegt. Wat is Jezus toch voor ie-
mand?’ 
  
Om te lezen voor volwassenen: 
 
In de Bijbel zien we genoeg voorbeelden van mensen die de touwtjes 
zélf in handen willen houden in plaats van honderd procent op God te 
vertrouwen. Logisch, want het is zo menselijk. En tegenwoordig wordt 
het zoveel aan ons gevraagd: we moeten steeds meer presteren, steeds 
meer zelf oplossen. Herken je dit? Lees alle drie de verhalen eens aan-
dachtig door: wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen tus-
sen de drie beschrijvingen? Het kan helpen om de hoofdpunten per ge-
deelte voor jezelf te noteren. 
 

• Mattheus 8 vers 23-27 

• Markus 4 vers 35-41 

• Lukas 8 vers 22-25 
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3. uitleg van het verhaal: 
 
In het verhaal van vandaag steekt Jezus met zijn leerlingen het Meer van Gali-
lea over. Wanneer het plotseling begint te stormen, raken de leerlingen in pa-
niek. Jezus slaapt, maar nadat de leerlingen Hem wakker hebben gemaakt, 
zorgt Hij ervoor dat de storm ophoudt en het water weer rustig wordt. In de Bijbel 
is er vaak iets bijzonders aan de hand met water: water staat symbool voor cha-
os, waar je als mens geen controle over hebt. Soms kun je daarbij zelfs denken 
aan de dood. Jezus laat zien dat Hij, net als God, de macht heeft over de zee en 
het water, en dus ook over de dreigende machten waarvoor het water symbool 
staat. In het verhaal over de storm op het meer speelt vertrouwen een belangrij-
ke rol: - Jezus slaapt rustig tijdens de storm. In de Bijbel kan slaap een teken 
zijn van vertrouwen in God. Dat zie je bijvoorbeeld in Job 11:18 en in Psalm 3:6. 
- Jezus zegt best iets moeilijks tegen zijn leerlingen: ‘Is jullie geloof dan zo 
klein?’ Hij zegt dit omdat Hij wil dat de leerlingen vertrouwen hebben in God. 
Vlak voor dit verhaal zegt Jezus al dat zij zich bezig moeten houden met Gods 
nieuwe wereld, en erop moeten vertrouwen dat God weet wat ze nodig hebben 
(Matteüs 6:25-34). In dit verhaal wordt duidelijk dat God en Jezus macht hebben 
over de chaos. Doordat de leerlingen dat ontdekken, leren ze nog meer op Hem 
te vertrouwen 

4. samen praten: 
 
Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: ‘weetvragen’ en 
‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in 
het verhaal. Maar over de denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Daar-
om zijn er ook geen foute antwoorden!  

 
4-8 jaar 

• Als het ’s nachts weleens stormt, word je dan wakker? Of slaap je door de 
storm heen? 

• Waarom maken de leerlingen Jezus wakker?  

• Wat roepen ze tegen Jezus? Wat zegt Jezus daarop?  

• En wat doet Hij?  

• Wat gebeurt er als Jezus tegen het water en de  

• wind praat? 

• Waarom zouden de leerlingen van Jezus niet meer  

• bang zijn, denk je? 

• Ben jij weleens bang? Wanneer is dat? 

•  Hoe kan God jou helpen als je bang bent?  

• Helpt het bijvoorbeeld om aan hem te denken of  
       met hem te praten? 

• De leerlingen zijn stomverbaasd. Ze zeggen: ‘De wind en het water doen 

wat Jezus zegt!’ Hoe zou dat kunnen, denk je? 
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8. Om samen zingen 
 
- 'Storm op zee' 
- 'Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer' van Opwekking 
- 'In een scheepje over zee' van Elly en Rikkert 
- 'Ik ben veilig in Jezus' armen' van Opwekking 
- 'Heel de schepping geeft U eer' van Opwekking 
- 'Stap maar in de vissersboot met Jezus' 
- 'Diep, diep, diep als de zee' van Opwekking voor kids 
- 'Stil, mijn ziel wees stil' van Opwekking 
- 'Peace, be still' van the Beloning Co 
- 'God van hemel, zee en aarde'. Gezang 210 in Liedboek: Zingen en bidden in 
huis en kerk (2013). 
- Psalm 107, vers 1, 10, 11, 12, 13, 14,15 
 
En te kijken: 
- Filmpje met prentenboekplaten. 
 
Als de link het niet doet kan dit adres worden ingetypt in de browser: 
https://www.youtube.com/watch?v=pnkNCBceY_E 
 
 

Snij een schijf meloen af, prik 
aan een cocktailprikker een druif 
een framboos en maak een 
vlaggetje van papier 

Maak een bootje van gevulde komkom-
mer: 
Gebruik een kleine komkommer, of de 
helft van een normale komkommer. 
Schaaf over de lengte een schijf komkom-
mer af. Prik deze op een stokje, dit wordt 
het zeil van de boot. Haal de zaadlijsten 
uit de komkommer met een lepel en vul 
de komkommer met koude salade. Prik 
daarna het zeil erin. 

https://www.youtube.com/watch?v=HPH6feQAxFk
https://www.youtube.com/watch?v=TQkFzrLLPZ0
https://www.youtube.com/watch?v=hH6107a7FeI&list=PLuGIrYoDCmdsYmpkU_sI5dTk4VXVFz3ZX&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=joGfQhMjRbU&list=PLuGIrYoDCmdsYmpkU_sI5dTk4VXVFz3ZX&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=-jHMXiAC8N4
https://www.youtube.com/watch?v=QEQNLrOn0Dg
https://www.youtube.com/watch?v=cHGcd1lJEOg
https://www.youtube.com/watch?v=xHGaFKWwGbU
https://www.youtube.com/watch?v=Sa1UdfpcSuQ
https://www.youtube.com/watch?v=pnkNCBceY_E
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6. Samen bidden:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Net als de leerlingen in de boot, zijn wij ook niet alleen! God is bij ons. Bid met 
elkaar. Dat kan door hardop met elkaar te praten met God, maar ook op de 
volgende manieren: 
 - ‘Doe toch iets!’ riepen de leerlingen van Jezus. Misschien wil jij dat ook wel 
tegen God roepen?  
Hang een groot vel op de muur of deur en schrijf met stift op waarover je bang 
of boos bent. Dat mag je ook tegen God zeggen! Of maak een gebedsparaplu. 
Iedereen schrijft de dingen waar hij/zij blij, verdrietig of bang van is op een 
briefje. Hang alle briefjes met een touwtje aan de baleinen van een paraplu. 
Ga met elkaar onder en rond de paraplu staan en luister en zing het lied ‘De 
Heer zegent jou’ 
 
Ken je iemand in je omgeving die in een storm zit in zijn of haar leven? Zou je 
iets voor diegene kunnen betekenen? Neem dit mee in je gebed. 
 
Maak je misschien op dit moment zelf een storm mee in je leven? Hoe kunnen 
mensen om je heen jou hierin steunen? Vraag of God bij je wilt zijn. 
 
 
 
7. Samen eten 
 

Plak 2 halve eierkoeken aan elkaar met 
bv jam. Steek er een satéprikker in en 
maak van papier een zeil. De romp van 
de boot kun je versieren zoals je dat zelf 
leuk vindt. Schip ahoi!  
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8-12 jaar 

• Heb je weleens gevaren? Was er toen ook harde wind of storm?  

• Wat doen de leerlingen tijdens de storm, en wat doet Jezus?  

• Wat vind je ervan dat de leerlingen, zelf vissers, zo bang zijn?  

• De leerlingen zijn bang, maar ze laten in het verhaal nog meer emoties 
zien. Weet je welke? 
  

10-12 jaar  

• Hoe stevig de boot van de leerlingen ook is, de storm overvalt hen. Ook 
wij kunnen het goed voor elkaar hebben, maar dan overkomt je iets moei-
lijk 

• Waarom slaapt Jezus tijdens de storm, denk je?  

• Wat vind je ervan dat de wind en het water doen  

• wat Jezus zegt?   

• Jezus vraagt aan zijn leerlingen: ‘Waarom zijn jullie zo bang?’ Waarom 
vraagt hij dat, denk je? 

• De leerlingen vragen zich af over Jezus: Wat is dit voor iemand? Wat zou 
jij op die vraag antwoorden? 

 
12-99 jaar 
 

• Wat gebeurt er in het verhaal van vandaag? Hoe reageert Jezus? 

• Jezus lag te slapen in de boot tijdens de storm. Heb jij wel eens het ge-
voel (gehad) dat God sliep? 

• Hoe stevig je boot ook is, een storm kan je overkomen... Ook wij kunnen 
het goed voor elkaar hebben, maar dan overkomt je iets moeilijks. Herken 

jij/u dat? Hoe ga jij/u daar mee om? 

•  De leerlingen van Jezus waren doodsbang dat ze zouden verdrinken. Ze 
schudden Jezus wakker. Heb jij wel eens ervaren dat je bang was en 
toen tot God gebeden hebt? Wat gebeurde er? 

• Wat heb jij vandaag geleerd van deze geschiedenis?  

• Wat leg jij vandaag helemaal in Gods handen? 
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5. Samen doen:  

 
 
 

Hoop in de storm 
Bijbeltekst “Jezus werd wakker. Hij zei 
streng tegen de wind en het water: ‘Houd 
op! Wees stil!’. Het hield op met waaien, 
en het water werd helemaal rustig. Jezus 
zei tegen de leerlingen: ‘Waarom waren 
jullie zo bang?” - Marcus 4:39-40  
 
Nodig  
-Wit tekenpapier (als mogelijk A3 en ste-
vig)  
-(Vinger)verf (groen, blauw, geel, zwart)  
-Tape (bijv. schilderstape of plakband)  
-Stevig papier (om een vorm uit te knip-
pen)  
-Verfschorten  
- Schaar  
 
Uitleg activiteit 
 Bedenk een vorm die voor jou symbool 
staat voor ‘hoop’, bijvoorbeeld een bootje, 
een kruis en knip die vorm uit. Neem een 
vel leeg wit tekenpapier. Hier leg je jouw 
vorm op. Plak met dubbelgevouwen tape 
vast op het papier. Gebruik daarna 
(vinger)verf om er overheen te verven. 
Verf een wilde storm met de verschillende 
kleurtjes! Haal daarna het figuur en/of de 
tape van je schilderij af. Het figuur komt 
nu tevoorschijn. Midden in de storm is er 
hoop want Jezus is erbij.  
Gespreksvragen  
Ben jij wel eens bang voor iets, bijvoor-
beeld voor het corona virus? Wat doe je 
dan? Wat geeft jou hoop als het moeilijk 
is? 

Een stevige boot 
Bijbeltekst  
’s Avonds zei Jezus 
tegen zijn leerlingen: 
‘Kom, we varen naar 
de overkant van het 
meer’. Jezus zat al in 
de boot. - Marcus 4:35 
en 36 
Nodig  
-stoelen, dekens, grote 
kussens, karton, krat-
ten etc  

-scharen, touw, schil-
derstape en wat nodig 
is om de materialen 

met elkaar te verbinden  
Uitleg activiteit 
Maak een ‘bouwplaats’ 
waar een grote boot 

gebouwd wordt van 
alle materialen die be-
schikbaar zijn in huis. 

Zorg dat de boot zo 
groot is dat jullie er 
als gezin in kunnen 
zitten. Misschien 
heeft de boot wel 
een roer, en een 
mast?!  
Gespreksvragen 
Hoe voelt het om 
samen in de boot te 
zitten? Waar of bij 
wie voel jij je veilig? 
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Storm in een fles  
Bijbeltekst "Jezus zei streng tegen de wind en het water: ‘Houd op! 
Wees stil!’. Het hield op met waaien, en het water werd helemaal 
rustig. - Marcus 4:39-40  
Nodig  
-Plastic flessen of (glazen) potten die goed afsluitbaar zijn  
-Water  
-(Baby)olie of Olijfolie  
-Blauwe kleurstof (optie)  
-Klein plastic bootje (kun je knippen uit een plastic bordje) 
-Schaar 
Uitleg proefje Zorg van te voren voor potjes en flesjes die goed 
schoongemaakt zijn. Knip uit een plastic bordje een klein bootje. Je 
potje of fles voor tweed derde met water. Optie: voeg hier een aantal 
druppels blauwe vloeistof aan toe en stop dan het bootje in de fles. 
Het bootje drijft op het (blauwe) water. Voeg een derde olie toe zo-
dat de fles of pot helemaal gevuld is, draai de dop er stevig op, en 
schudden maar! Er ontstaat een storm in de fles. Maar wanneer je 
hem stilhoudt, wordt al snel de olie van het water gescheiden, en het 
bootje komt weer op het wateroppervlakte drijven. 
Gespreksvragen  
Wanneer ben jij onder de indruk van de natuur?  
Jezus laat de storm stoppen, wist jij dat hij dat kon? 


