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Langs de kant van de weg zit een man. Het is een 
bedelaar. Omdat hij niet kan lopen, kan hij ook 
niet werken. Maar hij moet toch ook eten?  Wat 
doet die bedelaar? Kijk, als er iemand voorbij 
komt, steekt hij zijn hand uit en vraagt: Hebt u een 
aalmoes, een beetje geld,  voor mij?
 Sommige mensen lopen voorbij, zonder naar hem 
te kijken. Anderen zeggen: Nee. Toch stopt de be-
delaar niet met roepen. Nee, hij blijft  aanhouden. 
En dan, plotseling, blijft  er iemand staan. Hij zegt 
geen: ‘Nee’, maar hij  stopt een geldstuk in de hand 
van de bedelaar. De bedelaar heeft  niet voor niets 
geroepen.
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Weetvragen/

Weet jij het?

Hieronder staat het verhaal dat je net hebt gehoord. Alleen… de zinnen staan door 
elkaar. Zet de zinnen in de goede volgorde, van 1 – 17. Zet in het vakje achter de 
zin het goede nummer. De eerste is al voorgedaan! (dat is dus 1). Kies de volgende 
zin en zet daar een 2 achter. Doe dat met alle zinnen.   
    

Goede volgorde van de zinnen:

(Verkeerde volgorde) Goede 
volgorde

Woorden om 
in te vullen

1 Mijn dochter is heel erg van de duivel bezeten.  Die

2 De Heere Jezus verlaat het land Israël 1 Want

3 De Heere noemt haar geloof groot.  Geen

4 Dat is het land van Tyrus en Sidon, een heidens land. Zal

5
De discipelen vragen aan de Heere Jezus of Hij die vrouw 
weg wil sturen, omdat ze hen naroept. Roept

6
Als Hij daar over de weg loopt, komt er achter Hem een 
vrouw. De

7 Hij zegt: U geschiede gelijk gij wilt. Helper

(Verkeerde volgorde) Goede 
volgorde

Woorden om 
in te vullen

8
Maar de Heere zegt dat Hij alleen gekomen is voor de verlo-
ren schapen van het volk van Israël. Mitsgaders

9 Ze roept: Heere, Gij Zone Davids, ontf erm U mijner…  Redden

10
De vrouw antwoordt: Ja Heere, maar de hondjes eten toch 
ook van de kruimeltjes die onder de tafel op de grond vallen. Die

11 De vrouw komt naar de Heere Jezus en aanbidt Hem. De

12 De Heere Jezus geeft  haar geen antwoord Daar

13 De dochter van deze vrouw werd gezond. Heeft 

14
De Heere Jezus antwoordt haar, dat het brood voor de kin-
deren is en niet voor de hondjes. En

15 Het is een Kananese vrouw en ze roept de Heere achterna. Nooddruft ige

16 Ze zegt: Heere, help mij.   ellendige

17 Hij gaat naar een ander land.  Hij
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Zet nu de woorden in de goede volgorde. Zoek nummer 1 op. Welk woord staat daarachter? 
Dat is ‘Want’. Schrijf dat woord hieronder op. Doe dat met alle nummers. Welke zin  lees je? 

(Deze tekst staat in één van de Psalmen. Weet je ook in welke?)      
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Praatvragen
 1.  De vrouw was een heidin. Ze hoorde niet bij het volk van Israël en had toch de Heere 

nodig, ze geloofde in Hem. In de Bijbel komen we ook mensen tegen die heidenen  
waren en de Heere nodig hadden, om Hem geloofden. Noem er eens een aantal. En 
vertel eens wat je van hen weet. 

          
2.  Lees de zinnen in de volgende vakken.
 Met wie ben jij het eens? Waarom?

3. Bidden; horen en verhoren. De Kananese vrouw bad tot de Heere. 
 a. Wat is bidden? Zie HC. Zondag 45, vr. 116, 117, 118)  
 b. Hoort de Heere al ons bidden? Verhoort Hij ook alti jd? Wat is het verschil?
 c. Wat moeten wij daar ook alti jd bij bidden? (Zie ook Matth. 26: 39, laatste stukje)

 d. Waarom verhoort de Heere niet al onze gebeden? 
 e. Noem nog meer mensen, die net als de Kananese vrouw aan bleven  houden.

4. In de HC Zondag 45, antwoord 117 staat 

Een groot geloof denkt 
groot van zichzelf en klein 

van de Heere. 

Dat de Heere ons gebed wil verhoren, 
ook al zijn wij dat onwaardig, 
om des Heeren Christus’ wil, 

gelijk Hij ons in Zijn Woord beloofd heeft . 

Als je een groot geloof hebt, is 
de Heere alles en ben je 

zelf niets. 

 Als je een groot geloof hebt,    
denk je groot van de Heere  en 

klein van jezelf. 

Als je een groot geloof hebt, 
kun je veel over de Heere 

vertellen.

Als je een groot geloof hebt, 
doe je veel dingen voor 

de Heere. 

 a. Wat betekent ‘ook al zijn wij dat onwaardig’? 
 b. Wat betekent: Om des Heeren Christus’ wil? Zeg dit eens met eigen woorden.
  c. Aan het eind staat: zoals Hij ons in Zijn Woord beloofd heeft . 
     Zoek eens op Matt heüs 7 vers 7 en 8. Wat staat daar? 
 d. Deed de Kananese vrouw dat ook? Hoe?
    
5.  De Heere Jezus zegt, dat het niet goed is om het brood van de kinderen aan de 
 hondjes te geven.
 a. Wat bedoelt Hij daarmee? 
  b. Wat gebeurt er met die vrouw als ze dat hoort? Wordt ze boos, verdrieti g, 
     moedeloos…?
 c. Wat doet ze met dat Woord van de Heere? 

A2 A8 B3 B6 D10
B4 C10 A4 C4 C8
C14 D4 D11 B1 F3
D1 E2 C2 F11 A12
E7 F7 D6 D13 E14
E12 B9 A6 A10 E10
F5 F14 E5 E8 F13
D8 B11 D3 B13 C12
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E V I A N E D D E I G E E Z L

F E  I L J V K E U R G E  I J

PUZZEL

Kleur de vakjes. Kies een 
lichte kleur (zodat je de 
letters nog kunt lezen).   

Zet nu de lett ers in de vak-
jes die je gekleurd hebt (in 
de gekeurde vakjes) achter 
elkaar. Heb je dat gedaan, 
begin dan opnieuw en maak 
de zin af met de lett ers uit 
de vakjes die nog over zijn. 
Er staat dan:



WIST JE, DAT...

...  de Kananese vrouw afstamde van Cham, de zoon van  
Noach (Kanaän was de zoon van Cham) 

...   ‘de Zoon van David’ een Naam was voor de beloofde 
Messias?

...  David en de andere koningen van Israël de opdracht van de 
Heere hadden gekregen alle mensen in Kanaän te doden…?  

  
...   Honden in het land van Israël onreine dieren waren, 

waarmee de Israëlieten niets te maken wilden/mochten 
hebben?

...  kinderen in Israël weleens vriendschap sloten met een jong 
hondje en dat dan mee naar huis namen

...  zulke hondjes, die in de Bijbel  ‘hondekens’ worden 
genoemd, daar dan onder de tafel mochten zitt en en de  
kruimeltjes opaten?  

...  deze vrouw de enige is tegen wie de Heere Jezus zegt: 
‘Groot is uw geloof’?  

   


