
Zondag 18 oktober: Jezus spreekt recht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jij gaf mij te eten 

 Jezus en zijn vrienden zijn in Jeruzalem. Het duurt 

niet lang meer, en dan begint het Paasfeest. Jezus 

weet dat Hij dan gearresteerd zal worden. Maar 

vóór het zover is, wil Hij zijn vrienden eerst nog iets 

belangrijks vertellen. 

 ‘Beste vrienden,’ zegt Hij. ‘Over een poosje ga Ik 

naar de hemel. Dan ga Ik weer bij mijn Vader 

wonen.’  

De vrienden van Jezus begrijpen niet zo goed wat 

Hij daarmee bedoelt. ‘Dus dan gaat U weg?’ zegt 

Petrus. ‘En blijft U daar dan voor altijd wonen? In 

de hemel? Zien we U nooit meer?’  

‘Nee,’ zegt Jezus. ‘Niet voor altijd. Op een dag kom 

Ik weer terug. Daar wil Ik jullie over vertellen. Want 

dat wordt een heel bijzondere dag. Als Ik terugkom 

uit de hemel, kom Ik niet in mijn eentje. Nee, dan 

neem Ik al mijn engelen mee. En dan zal Ik koning 

worden.’  

‘Koning?’ zegt Petrus blij. ‘Dus dan gaat U eindelijk 

regeren!’ ‘Ja,’ zegt Jezus. ‘Ik ga dan regeren. Ik ga 

ervoor zorgen dat alles goedkomt in de wereld.  

De engelen brengen dan alle mensen uit de hele 

wereld naar Mij toe. Ik verdeel de mensen in twee 

groepen. Net zoals een herder de schapen altijd in 

twee groepen verdeelt: in schapen en bokken.  

De ene groep mensen staat dan links van Mij. En de 

andere groep mensen staat aan de rechterkant.  

En dan zeg Ik tegen de mensen die rechts van Mij 

staan: ‘Kom maar bij Me, allemaal. Ik heb goed 

nieuws. Gods nieuwe wereld is voor jullie. Jullie 

zullen voor altijd gelukkig zijn. Dat heeft mijn Vader 

altijd al zo bedoeld. Al voordat Hij de wereld 

maakte. Want jullie hebben zulke goede dingen 

voor Mij gedaan.  

Toen Ik honger had, deelden jullie je eten met Mij. 

Toen Ik dorst had, gaven jullie Mij te drinken. Ik was 

een buitenlander op de vlucht. Ik had helemaal 

niets. Maar jullie namen Mij in huis en zorgden voor 

Me. Toen Ik zo arm was dat Ik zelfs geen kleren 

meer had, gaven jullie Mij je eigen kleren. Ik was 

ziek, maar jullie kwamen naar Me toe met 

medicijnen en verband. Jullie zorgden voor Me tot 

Ik weer beter was. Ik zat in de gevangenis, maar 

jullie kwamen Me opzoeken, en jullie namen eten 

en drinken voor Me mee. Jullie zijn zo goed voor 

Me geweest.’  

‘Echt waar?’ zeggen de mensen dan. En ze kijken 

verbaasd. Want ze kunnen het zich helemaal niet 

herinneren. ‘Maar wanneer was dat dan?’ zeggen 

ze. ‘Wanneer had U dan honger? Wanneer had U 

dorst? Wanneer was U een vreemdeling en namen 

we U in huis? Wanneer was U ziek en zorgden we 

voor U? Wanneer zat U in de gevangenis en gingen 

we bij U op bezoek? Wanneer hielpen we U? Daar 

weten we helemaal niets van. We hebben U 

helemaal nooit gezien.’  

En dan zeg Ik tegen die grote mensen: ‘Kijk eens om 

je heen. Zie je hier iemand die je weleens geholpen 

hebt? Je wist het toen misschien niet, maar dat heb 

je voor Mij gedaan. Elke keer als je iets goeds deed 

voor iemand hier, dan deed je het eigenlijk voor 

Mij. Jullie hebben geleefd zoals dat bij Gods nieuwe 

wereld hoort. En nu mogen jullie daar eindelijk 

even. En jullie zullen voor altijd gelukkig zijn.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten… 
 
Ik geef jullie mijn favoriete recept! Het is een zachte speculaasbrok van de bakplaat, met heel veel stukjes snijden om uit te delen! 
 
 

 
 
  Wat heb je nodig: 
 
  Een bakplaat met een vel bakpapier  
  700 gram zelfrijzend bakmeel 
  350 gram boter uit een pakje 
  5 theelepels speculaaskruiden 
  2 eieren 
  300-400 gram bruine basterdsuiker 
 
 
 

 
 

Heb je je handen goed gewassen? 
Maak de boter zacht in een grote beslagkom, even in de magnetron gaat dat het snelst. 
Roer daarna de andere dingen er door heen.  
Dat kan met de deeghaken van de mixer, maar ook gewoon met je handen! 
Als alles goed gemengd is, vul je de hele bakplaat met het deeg. Helemaal plat drukken met je handen! 
De brok mag 35 minuten in een voorverwarmde oven op 150 graden. 
Goed af laten koelen en dan de brok in stukjes snijden.  Eet smakelijk!!



 
11. OM OVER TE 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. Daarom zijn er ook geen foute antwoorden!  
 
4-8 jaar 
 - Jezus vertelt welke goede dingen je voor anderen kunt doen.  
Weet jij nog welke? 
 - Ik had honger of dorst…  
• Ben jij weleens iemand tegengekomen die ontzettende honger of dorst 
had? Zo erg, dat hij of zij echt niet meer kon wachten? Kon jij toen helpen? 
 - Ik was ziek…  
• Ben jij weleens op bezoek geweest bij iemand die ziek was? Nam je ook 
iets voor de zieke mee? Was de zieke blij dat je op bezoek kwam? Werd jij 
ook blij van het bezoek? Waarom? 
 - Ik was een vreemdeling…  
• Zit er misschien iemand in jullie klas die uit een ander land komt en 
moest vluchten? Heeft hij of zij ook een huis? Of woont hij of zij bij 
iemand? Waarom is het fijn dat je een huis hebt om in te wonen? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- Ik was naakt… 
 • Heb jij elke dag kleren om aan te trekken? Heb je kleren voor als het 
warm is? En kleren voor als het koud is? Stel dat je geen kleren had, wat 
zou je dan niet kunnen doen? Er zijn landen waar mensen soms bijna geen 
kleren hebben. Hoe zouden wij die mensen kunnen helpen? 
- Ik was gevangen…  
• Heb jij weleens een gevangenisgebouw gezien? Waarom zitten mensen 
soms in de gevangenis? Denk je dat ze extra blij zijn als er mensen op 
bezoek komen? 
 6-8 jaar  
- Jezus zegt dat als je iemand anders helpt, je ook Jezus hebt geholpen. 
Hoe kan dat? 
 8-12 jaar  
- Jezus zegt dat we Hem eten kunnen geven als Hij honger heeft, en 
drinken als Hij dorst heeft. We kunnen Hem ook in huis nemen, en kleren 
geven en bezoeken. Hoe kan dat eigenlijk? 
 - Welke beloning noemt Jezus voor het doen van goede dingen? 
 - In het bijbelgedeelte staan voorbeelden van goede dingen voor Jezus 
doen: anderen eten of drinken geven, kleren geven, mensen onderdak 
geven, zieken en gevangenen bezoeken. Waar ben jij goed in? Heb je een 
van deze dingen al weleens voor iemand gedaan? Vertel er eens over? 



 



 
 
 
 
 


