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Dit Kompas is van:

v e r b i n d t  j o n g e r e n

DE KANANESE VROUW
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Rond de tafel in het land Israël zitten een vader en 
moeder en hun kinderen. Ze zijn net allemaal aan 
tafel geroepen om te gaan eten. Vader deelt het 
eten uit. Alle kinderen krijgen ervan.
Maar kijk eens onder de tafel… daar loopt een 
hondje. Het heeft ook honger. En op de tafel is 
brood… 
Wat doet dat hondje? Plotseling komt het te-
voorschijn. Het gaat naar de mensen aan tafel 
toe en het bedelt om ook een stukje brood. Maar 
niemand geeft hem iets… Toch stopt het niet met 
vragen. Nee, steeds komt het weer. Het houdt aan. 
Het blijft maar vragen of bedelen.  
Dan, plotseling, valt er een heel klein stukje brood, 
een kruimeltje, op de grond… Snel loopt het hond-
je erop af en eet het op…
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1.   De Heere Jezus verlaat het land Israël en gaat naar het 
 land van Tyrus en Sidon (z) / Moab (m) / Egypte (p)

2. Daar woont een Egyptische (e) / Kananese (ij) / Moabitische (o) vrouw. 

3.  Zij heeft thuis een dochter die blind (h) / doof (g) / van de duivel bezeten (a) is.

4. Zij heeft gehoord van de Heere Jezus en 
 komt naar Hem toe  (u) / roept Hem achterna (a) / gaat Hem tegemoet (ij)

5.  Zij noemt Hem: Zone Davids (n) / Grote Profeet (u) / Heere Jezus (o) 

6. De Heere Jezus helpt haar meteen (a) / hoort haar niet (i) / laat haar roepen (b)

7. De Heere Jezus zegt tegen Zijn discipelen dat Hij haar zal helpen (o) / 
 dat Hij alleen voor de verloren schapen van Israël is gekomen (a) / 
 dat Zijn ure nog niet is gekomen (e)

8.  De vrouw gaat verdrietig weg (r) / komt bij de Heere en aanbidt Hem (d) / gaat boos weg (s)

9.  Zij zegt: Heere, help mij. De Heere Jezus verhoort haar gebed (i) / 
 zegt dat het brood niet voor de hondjes is (H) / 
 zegt dat het brood niet voor de kinderen is (o)

10. De vrouw wordt boos (t) / zegt niets meer (n) / 
 zegt, dat ook de hondjes van de kruimeltjes eten (e)

11. De Heere Jezus is verwonderd over haar grote geloof (m) / grote liefde (z) / sterke hoop (k) 
   en geeft haar waar ze om gevraagd heeft.

Weet jij het?
Lees de zin en zet een rondje om het goede antwoord.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vul hier de letters in:
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Praatvragen
1.  De vrouw was iemand uit het land Kanaän, ze was een heidin. Toch kwam ze naar de 

Heere Jezus toe. Hieronder staan namen van mensen die niet tot het volk van Israël 
hoorden en toch de Heere nodig hadden. Lees de namen. Kies twee/drie namen uit. 
Vertel wie ze waren.   

 

2. De vrouw kwam naar de Heere Jezus toe. Ze bad tot Hem. 
 a. Wat vroeg ze?
 b. Wat is bidden? Waar mag je om bidden? (Zie ook HC Zondag 45, vraag 116-118)
 c. Wat moeten wij daar altijd bij bidden? Hoe weet je dat die vrouw dat ook bad? 
      Waaraan kon je dat zien/merken?

3. De Heere gaf haar eerst geen antwoord. 
 a. Hoort de Heere ons altijd als wij tot Hem bidden?  
 b. Verhoort Hij altijd? Wat is het verschil?  
 c. Waarom verhoort de Heere niet al onze gebeden? 

4. De Kananese vrouw bleef aanhouden 
 a. Waarom stopte ze niet met bidden?
 b. Wat kun jij daarvan leren?

Rachab

hoogmoed

wantrouwen

Niet bij de Heere 
weg kunnenvertrouwen

wachten

buigen

ongeduldig

bij de Heere

goed denken

Goed denken 

van de Heere

liefde

Groot denken

aanhouden

Denken dat de Heere 

het niet goed doet

Koningin van Scheba

De kamerling 
uit Morenland

Naäman
Ruth

De vrouw had een groot geloof 

Welke woorden/zinnetjes 

horen daarbij? Kleur die.

geduldig zijn



PUZZEL
Hieronder staat een zin in geheimschrift. 
Zoek de tekens op en schrijf de letters in het vakje eronder. 

Achterkant 
 
Puzzel: 
Hieronder staat een zin in geheimschrift. Zoek de tekens op en schrijf de letters in het vakje 
eronder.  
 ³³ =   c  
 ± =   d 
 Â =    e 
  ◊  =    f  

Ý  =   g 
ùù  =   h 
ªª   =   i 
z   =   k 

UU   =   l 
Ë    =  o 
v    =  r 
¯̄   =  s 

�    =   t 
��    =   u 
ª     =   v 
TT     =  w 

oo     =  ij 
øø     =  O 
     

 
øø  ª v Ë �� TT  Ý v Ë Ë � 

             
             

ªª ¯̄  �� TT  Ý Â UU Ë Ë ◊  

            ; 

             

��  Ý Â ¯̄ ³³ ùù ªª Â ± Â   

             

             

Ý Â UU oo z  Ý oo  TT ªª UU � 

             
 


