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ANDREAS – KOM MEE!



‘Mam, zal ik dit kaartje aan Femke geven? 
Dan kan zij ook over de Heere Jezus horen.’ 
Lisa laat haar moeder de uitnodiging van de 
zondagsschool zien. ‘Dat lijkt me een goed idee!’ 
zegt haar moeder. ‘Ga je het haar dan echt zelf 
geven? Dan kun je er misschien ook nog iets 
over uitleggen. Dat zou mooi zijn, als Femke dan 
met jou mee zou gaan! Want het is niet alleen 
belangrijk voor onszelf, maar voor iedereen!’
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Hoi ………..,

Elke zondagmiddag is er bij ons in de kerk zondags-

school voor kinderen. Daar wordt een verhaal uit de 

Bijbel verteld en daarna doen we een spel of maken 

we een kleurplaat. Lijkt het je leuk om ook een keer 

te komen kijken en luisteren? Zondag 10 maart is 

het ‘open middag’ en ben je van harte welkom om 

kennis met ons te maken. En wie weet, wil je daar-

na wel bij ons op de zondagsschool komen!
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In Johannes 6 vers 1-13 staat het verhaal van de 
wonderbare spijziging. Met vijf broden en twee vissen 
geeft de Heere Jezus meer dan 5000 mensen te eten.
Zoek de woorden die bij dit verhaal horen op in de 
woordzoeker. 

Zet de 7 letters die overblijven in de goede 
volgorde. Welk woord kun je er van maken?

Hoe was het ook al weer... 

Vul de goede woorden op de stippellijnen in en zet de zinnen daarna in de goede 
volgorde. Nummer 1 is vast voorgedaan.

Kies uit:

 Petrus    Griekse mannen    eten    het Lam van God    12 manden 

 Andreas    broden    om Hem te volgen    Johannes de Doper    Simon    visjes 

Andreas vindt een jongen met 5 ....................... en 2 .......................

....................... en Johannes volgen de Heere Jezus.

.................................. willen de Heere Jezus ook wel eens spreken.

Andreas roept zijn broer .................................. erbij.

Andreas en Johannes worden discipelen van ........................................

Als er  veel mensen zijn, zegt Jezus dat de discipelen hen ........................ moeten geven.

De Heere Jezus zegt dat Simon voortaan ........................ zal heten.

Johannes de Doper vertelt over ........................................... dat de zonden van  

de wereld wegdraagt.

De Heere Jezus roept Andreas, Petrus, Jakobus en Johannes ..............................................

Als iedereen gegeten heeft, zijn er nog .............................................. vol brood over.
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Om over te 
praten:

1.  Andreas bracht zijn broer bij de Heere Jezus.

a. Waarom vond hij het zo belangrijk dat zijn broer de Heere Jezus ook leerde kennen? 
b. Hoe kun jij iemand ‘bij de Heere Jezus brengen’? 
c.  Het is goed om anderen over de Heere Jezus te vertellen. Toch kun je ook 

‘evangeliseren zonder woorden’. Leg dat eens uit. 

2.  In het verhaal worden een paar beelden voor de Heere Jezus gebruikt.

a. Bespreek deze beelden met elkaar en schrijf daarna wat steekwoorden in de vakken.

b.  Johannes de Doper zei: “Zie het Lam Gods!” Wij kunnen Hem niet meer letterlijk zien. 
Maar hoe kunnen wij Hem wel ‘zien’? 

Zoek vraag 31 van de Heidelbergse Catechismus op. De Heere Jezus 
wordt ook wel de Christus genoemd. Wat betekent dat? 

In het antwoord worden de drie ambten van Christus genoemd. Welke zijn dat?
Wat houden ze in?

Profeet:

Priester:

Koning:



WIST JE DAT...

... Andreas als
martelaar is gestorven

... hij toen gekruisigd werdaan een x-vormig kruis

... dit dus een
Andreaskruis heet  

... de markering bij een
spoorwegovergang

daarnaar genoemd is


