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Colofon Van de redactie
Er staan veel prachtige verhalen in de Bijbel. Verhalen die 

verrassen en ontroeren, verhalen die aan het denken zetten of 

je gedachten juist even rust geven. Een van de vele wonderlijke 

verhalen staat in Johannes 9, waar Jezus een blinde man geneest. 

Hij kan weer zien! Prachtig natuurlijk. Maar daarmee is het 

verhaal nog lang niet afgelopen. Zijn buren vragen zich openlijk 

af of hij wel echt is wie ze denken dat hij is, de Farizeeën 

mopperen dat het sabbat is, de joodse elite gelooft niet dat hij 

echt blind geweest is en uiteindelijk worden zelfs zijn ouders erbij gehaald. (‘Ja, dit is echt 

onze zoon,’ zeggen zij. ‘En vroeger was hij blind. Maar waarom hij dat nu niet meer is, 

weten we niet.’) Het verhaal is bijna aandoenlijk in al zijn onrust, onzekerheid en rumoer. 

En tegelijk is het tekenend voor het onbegrip en de spanning, die in het Johannesevangelie 

voelbaar toeneemt. Wie is hier nou eigenlijk blind? En wie is bereid om zich de ogen te 

laten openen? 

Het thema van deze periode is: Open je ogen. Dat is niet alleen een uitnodiging voor die 

blinde man, maar voor iedereen. Voor de buren, de Farizeeën, de Judeeërs en de ouders van 

de man; en ook voor ons, als wij de verhalen lezen. Wie zijn of haar ogen opent voor het 

wonder van het evangelie, ziet volstrekt nieuwe dingen.

Vanaf deze jaargang verschijnt Kind op Zondag digitaal, in acht blokken per jaar. U bent 

hierover in mei geïnformeerd en op bladzijde 2 van deze pdf kunt u er meer over lezen. 

Hebt u vragen of opmerkingen? Dan horen we dat uiteraard graag via abonnementen@

kwintessens.nl. 

Ik wens u en de kinderen weer veel inspirerende momenten rond de verhalen van deze 

periode!

Met vriendelijke groet,

Kwintessens 

Postbus 1492, 3800 BL Amersfoort

Telefoon: 033 – 460 1943 

E-mail: info@kwintessens.nl

Bezoekadres: Berkenweg 11, Amersfoort

Internet: www.kindopzondag.nl

IBAN: NL39 INGB0000192930 t.n.v. Kwintessens 

Kwintessens levert bijdragen aan de geloofsopvoeding in de kerk, op school en thuis.
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Het materiaal van Kind op Zondag verschijnt digitaal in acht blokken per jaar. De werkbladen die voorheen 

in Kleur in de Kerk stonden, zijn nu onderdeel van het materiaal.

Naast het digitale materiaal ontvangt u twee keer per jaar een magazine met een overzicht van lezingen 

en thema’s over de komende periode, praktische tips en introductie van de projecten voor de advent en 

veertigdagentijd.

De abonnementsprijs van Kind op Zondag in jaargang 2021-2022 bedraagt € 170,00.

Voor dit bedrag mogen alle betrokkenen bij het kinderwerk binnen één kerk gebruikmaken van het 

materiaal. Onder een kerk verstaan wij een (wijk-)gemeente met een eigen (wijk-)kerkenraad. Hebt u 

een gemeente met meerdere wijkgemeenten, dan sluit elke wijkgemeente een eigen abonnement af.

Met uw abonnementsnummer kunt u een account aanmaken op de website. Wij vertrouwen erop dat u 

het abonnementsnummer niet deelt met mensen uit andere kerken.

Abonnementen kunnen ingaan bij aanvang van elk nieuw blok en worden jaarlijks automatisch verlengd. 

Het abonnementsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.

Opzeggingen moeten schriftelijk vóór 1 juni worden ingediend.
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05| Zondag 5 sept 2021 
| Johannes 7:1-24

Laat je je zien?
De broers van Jezus gaan naar het 
Loofhuttenfeest in Jeruzalem. Jezus wil niet 
mee, omdat hij in Jeruzalem het gevaar loopt 
dat hij gedood wordt. Uiteindelijk gaat hij 
toch, in het geheim. In de tempel geeft Jezus 
onderricht.

10| Zondag 12 sept 2021 
| Johannes 7:25-31

Ken je mij?
Jezus vertelt bij de tempel het goede nieuws. 
De mensen uit Jeruzalem twijfelen: zou hij 
echt de Messias zijn? En hoe kan het dat de 
joodse leiders niet ingrijpen?

15| Zondag 19 sept 2021 
| Johannes 7:32-39

Waarom zoek je Jezus?
Jezus is in Jeruzalem, waar het Loofhuttenfeest 
gevierd wordt. Bij de tempel verkondigt hij 
het evangelie. De Farizeeën en hogepriesters 
sturen dienaren om hem te arresteren, de 
toehoorders zijn in verwarring. Wat bedoelt 
Jezus toch met zijn woorden?

20| Zondag 26 sept 2021 
| Johannes 7:40-52

Dat geloof je toch niet?
De mensen in Jeruzalem twijfelen over wat ze 
van Jezus moeten denken. Is hij de profeet, de 
Messias? Sommigen denken van wel, anderen 
wijzen erop dat dat niet kan omdat de Messias 
niet uit Galilea zou komen. Ook in de kringen 
van de Farizeeën wordt over deze vragen 
gesproken. Zij weten het zeker: uit Galilea 
komt geen profeet. Ze willen Jezus veroordelen, 
maar Nikodemus zegt dat ze hem dan eerst 
zullen moeten verhoren en moeten weten wat 
hij gedaan heeft.

25| Zondag 3 okt 2021 
| Johannes 8:1-11

Waar is iedereen?
Een vrouw is betrapt op overspel. Ze wordt 
bij Jezus gebracht met de vraag: ‘Moet ze 
gestenigd worden?’ Jezus schrijft in het zand 
en antwoordt: ‘Wie zonder zonde is, laat die 
als eerste een steen naar haar werpen.’ 

30| Zondag 10 okt 2021 
| Johannes 8:12-20

Gaat er al een lichtje branden?
Jezus vertelt in de tempel dat hij het licht van 
de wereld is. De Farizeeën begrijpen het niet. 
Ze vinden dat iets alleen waar kan zijn als twee 
getuigen het zeggen, en Jezus zegt het alleen 
over zichzelf. Of toch niet?
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Met ingang van jaargang 2021-2022 ontvangt u het materiaal van Kind op Zondag digitaal. 
Daardoor kunt u het gemakkelijker delen met anderen binnen uw kerk, u hebt het altijd bij de 
hand en het is beter voor het milieu omdat de bladen niet gedrukt en verzonden hoeven te worden. 
In juni bent u hierover per mail, brief en op onze website geïnformeerd. Graag zetten we hier de 
veranderingen nog eens op een rij.

Kind op Zondag digitaal

 

Waarom digitaal?
Vanuit steeds meer kerken klonk de afgelopen jaren de vraag: 
Kan Kind op Zondag digitaal worden verspreid? Vooral praktische 
overwegingen speelden daarbij een rol: het delen van gedrukte 
bladen met meerdere mensen binnen de kerk is lastig. Maar 
ook vanuit milieuoogpunt en kostenoverwegingen kwam 
steeds vaker de vraag op of het niet beter was om te stoppen 
met drukken en verzenden van de bladen. Als makers van het 
materiaal onderschrijven we die overwegingen en argumenten: 
we denken dat het gebruiksgemak door deze verandering zal 
toenemen.

Acht blokken
Voorheen verscheen Kind op Zondag in zes gedrukte nummers 
per jaar. Dat worden nu acht blokken van elk zes of zeven 
zondagen. Het kerkelijk jaar blijft leidend voor de samenstelling 
van de blokken: een blok voor Advent & Kerst, een blok voor de 
Epifanie, etc. 
In het verleden was dat ook al zo, waarbij er voor de herfst en de 
zomer altijd lange blokken ontstonden. Voor de herfst maken 
we nu twee blokken in plaats van één, en voor de zomer geldt 
hetzelfde. Zo ontstaan acht blokken in plaats van zes. 
Het materiaal van een blok wordt zes weken voor aanvang op 
de website geplaatst. Voor de Adventstijd en de Veertigdagentijd 
wordt een langere voorbereidingsperiode aangehouden.  
(NB: U krijgt sowieso al ruim van tevoren inzicht in de lezingen 
en thema’s – zie onder het kopje ‘Magazine’.)

Werkbladen
Tot en met jaargang 89 kon naast Kind op Zondag een 
aanvullend abonnement worden afgesloten op Kleur in de Kerk, 
met werkbladen voor elke zondag. Vanaf dit seizoen zijn de 
werkbladen geïntegreerd in het overige materiaal. De titel Kleur 
in de Kerk verdwijnt, maar de inhoud vindt u dus terug in het 
materiaal van Kind op Zondag. 
In de periode dat in de meeste kerken geen kerkgangers 
konden komen vanwege coronamaatregelen, hebben we twee 
werkbladen per zondag aangeboden (vooral met het oog 
op thuisgebruik). Vanaf de nieuwe jaargang bieden we weer 
één werkblad per zondag aan, zoals u gewend was voor de 
coronatijd.

Magazine
Al het gebruiksmateriaal wordt voortaan digitaal aangeboden. 
Toch ontvangt u nog wel iets op papier: Twee keer per jaar 

maken we een magazine bij Kind op Zondag. Daarin vindt u tips 
voor het kinderwerk, een overzicht van de lezingen en thema’s 
voor het komende half jaar, uitleg van projecten en nog veel 
meer. U kunt het eerste magazine verwachten in oktober.

Inloggen op de website
Om het digitale materiaal te gebruiken, logt u in op de website. 
U kunt een pdf downloaden in de vormgeving die u gewend 
bent. Kijk op de website ook naar de aanvullende extra’s, zoals 
de podcast van het Bijbelverhaal, liedjes, filmpjes en meer!

Licentie per kerk
Als geabonneerde kerk hebt u een licentie om het materiaal 
te gebruiken. Met die licentie kunnen alle betrokkenen bij het 
kinderwerk een eigen account aanmaken op de website. Ook 
ouders zijn welkom om het materiaal te gebruiken, bijvoorbeeld 
op de zondagen dat ze niet naar de kerk gaan.
Wij vertrouwen erop dat u de licentie alleen gebruikt voor uw 
eigen wijkgemeente en deze niet deelt met andere kerken/ 
wijkgemeentes. We doen daarbij ook een beroep op u. 
Want natuurlijk: een abonnementsnummer of inlogcode is 
gemakkelijk te delen, en ogenschijnlijk doet u daar niet echt 
kwaad mee. Maar Kind op Zondag kan in de toekomst alleen 
worden gemaakt als de gebruikers daar ook eerlijk voor  
betalen. 

Kosten
De abonnementsprijs van Kind op Zondag is zorgvuldig 
samengesteld en uiteraard proberen we deze zo laag mogelijk 
te houden. We zijn blij dat we u voor 52 zondagen compleet 
materiaal kunnen aanbieden voor een bedrag van € 170,-. 
(Ter vergelijking: Dat is net iets hoger dan de vergoeding van 
een preekbeurt voor 1 enkele zondag, en net iets lager dan 
een jaarlicentie op liedboek online voor een kerk met 100-149 
kerkgangers.)
Hebt u toch moeite om dit bedrag vrij te maken? Overweeg 
dan eens om een collecte te houden voor het kinderwerk in uw 
eigen kerk. De opbrengst kunt u besteden aan de kosten van 
materiaal, knutselspullen, etc.  

Veel inspiratie gewenst!
We hopen dat ons materiaal u ook in de komende jaargang 
weer zal inspireren. Samen werken we aan iets bijzonders 
en kostbaars: het delen van Gods verhaal met opgroeiende 
kinderen. Moge Hij ons daarbij zegenen!
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‘Uw koninkrijk kome…’
 Startzondag 2021

 

De Protestantse Kerk heeft als jaarthema: ‘Van U is de toekomst.’ Binnen dat thema worden 
suggesties aangereikt om op startzondag stil te staan bij de bede ‘Uw koninkrijk kome’ uit het 
Onze Vader. Op deze bladzijden vindt u een paar activiteiten en suggesties van Kind op Zondag bij 
dit thema. Ze zijn bedoeld om met jong en oud gezamenlijk uit te voeren.

Hoe ziet het koninkrijk eruit?
Ga in een groep van maximaal tien gemeenteleden (jong en oud!) in 

gesprek over de vraag:

Hoe zou het eruit zien in een wereld waar God de baas is? 

Wat gebeurt er in die wereld? En wat gebeurt er juist niet?

Schrijf en teken jullie antwoorden op een groot stuk (behang-)papier. 

Hang dit vel in de ontmoetingsruimte van de kerk.

De grondwet van Gods koninkrijk
Bijna elk land heeft een grondwet. Daarin staan afspraken 

waar iedereen zich aan moet houden. Stel dat Gods 

koninkrijk een grondwet zou hebben, wat zou daar dan in 

staan? Probeer het samen te bedenken. Schrijf het resultaat 

op een groot vel papier.

Startzondag is een moment om elkaar te 
ontmoeten als gemeente. Daarom zijn deze 
suggesties geschikt voor jong én oud!

Zingen: The Kingdom of God
Zing met elkaar het mooie lied 

uit Taizé: The kingdom of God is 

justice and peace. (Adem in ons – 

Taizé liederenboek, lied 126).

Een raar woord: kome…
Uitleg in kindertaal van het woord ‘kome’

‘Uw koninkrijk kome,’ bidden we in het Onze Vader. Wat 

betekent dat woord ‘kome’ eigenlijk?

Het zit zo.

Als iets gaat gebeuren, kun je zeggen: het komt.

Als iets al gebeurd is, zeg je: het is gekomen.

Maar wat nu als dénkt dat iets gaat gebeuren? Als je het 

hoopt en verwacht, als je erom bidt dat het zal gebeuren? 

Dan kun je zeggen: het kome.

In dat vreemde woord zit dus een bijzondere betekenis!

p.s.: Er is nog een woord dat hierop lijkt. Mensen roepen 

weleens: ‘Leve de koning!’ Dan bedoelen ze niet dat hij 

leeft, want dat ziet iedereen wel. Ze bedoelen ook niet dat 

hij geleefd heeft – dat zou verdrietig zijn. Maar ze wensen 

hem toe dat hij nog lang zal leven.
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‘Heer, het is uw kerk… Ik ga slapen.’
Paus Johannes XXIII was de leider van katholieke kerk van 1958 tot 1963. Hij 

moest veel lastige keuzes maken en beslissingen nemen. Op een avond keek 

hij naar het beeld van Christus en bad: ‘Heer, het is uw kerk… Ik ga slapen.’ 

Dat zei hij niet omdat hij niets wilde doen voor de kerk; integendeel. Maar hij 

kon het wel zeggen in het vertrouwen dat de Heer hem zou helpen met wat 

hij zelf moeilijk vond.

Gesprek: Moet jij weleens iets doen waarvan je denkt: Dat kan ik nooit!? Wat 

voor dingen zijn dat? Zou je dan iets kunnen zeggen dat lijkt op het gebed van 

paus Johannes?

‘Onze verslaggever, live vanuit Gods koninkrijk!’
Gods koninkrijk is niet alleen iets dat nog komt, je komt er nu 

al sporen van tegen. Bijvoorbeeld als mensen gelukkig zijn, 

als er vrede is en eerlijkheid. 

Bij het (jeugd-)journaal is vaak een verslaggever op een plek 

waar iets belangrijks gebeurt. Maak met een groep (jong 

én oud!) een filmpje waarin je verslag doet vanuit Gods 

koninkrijk. In het filmpje kun je bijvoorbeeld vertellen over 

mensen die elkaar gelukkig maken. Of over mensen die 

elkaar helpen of troosten, over een bijzondere plek of een heel 

speciaal moment… Er zijn genoeg voorbeelden te verzinnen!

Verhaal: Bed opmaken
Elke dag moest de bediende van rabbi Menachem het bed 

van zijn meester opmaken. Hij liet het nooit aan iemand 

anders over… behalve die ene keer, toen het echt niet anders 

kon omdat hij ’s avonds weg moest. ‘Wil jij het voor deze ene 

keer doen?’ vroeg hij aan de kachelopstoker. En hij vertelde 

precies hoe het moest.

De hele avond was de bediende er niet gerust op. Zou de 

kachelopstoker het wel precies op de goede manier doen? 

Zou de rabbi het merken? En wat zou er dan met hém 

gebeuren? Het liet de bediende niet los, en zelfs toen hij die 

nacht zelf in bed lag was hij er nog over aan het piekeren.

De volgende ochtend riep rabbi Menachem zijn bediende 

bij zich. ‘Wie heeft mijn bed opgemaakt?’ wat is het eerste 

dat hij vroeg. De bediende slikte, zuchtte en trilde tegelijk. 

Wat moest hij nu zeggen? Maar nog voor hij antwoord 

kon geven, riep de rabbi uit: ‘Ik heb nog nooit zo lekker 

geslapen. Mijn complimenten!’

Vanaf die dag maakte de kachelopstoker het bed van de 

rabbi op. En de bediende, de kachelopstoker én de rabbi 

waren gelukkiger dan ooit te voren.

Maak jij je weleens zorgen om iets? Weet dan dat de toekomst niet 

alleen van jou afhangt. Misschien loopt het wel beter af dan je had 

durven hopen!

Dit verhaal is gebaseerd op een chassidische vertelling  

(M. Buber, Chassidische vertellingen. Kosmos 2006, p. 410). 

Paus Johannes XXIII op een fresco van Sieger Köder  
(1925-2015). Rechts moeder Theresa.
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Had Jezus broers?
In dit verhaal gaat het over de broers 
van Jezus. Had hij die dan? Op meerdere 
plekken in de Bijbel worden ze genoemd. 
In Marcus 6:3 zelfs met hun namen 
erbij: Jakobus, Joses, Judas en Simon. In 
hetzelfde vers staat dat Jezus ook nog 
zussen had. Toch is er in de loop van de 
geschiedenis ook veel twijfel geweest 
of dit wel echt zijn broers en zussen 
waren. Zou het ook niet kunnen gaan 
om mensen met wie Jezus zich verwant 
voelde, zoals we in de kerk ook allemaal 

‘broeders en zusters’ van elkaar zijn? Of 
zou het ook kunnen gaan om (achter-)
neven? (De oude kerkvader Hieronymus 
wees er in dit verband al op dat Lot ook 
een ‘broeder’ van Abraham genoemd 
wordt in Genesis 13:8.) Een van de 
redenen om er goed over na te denken 
was dat de katholieke kerk geloofde 
dat Maria haar hele leven maagd was 
gebleven. Maar de meeste vertalers en 
uitleggers houden het er tegenwoordig 
toch op dat het Griekse woord adelphoi 
hier gewoon vertaald mag worden als: 
broers.

Ongeloof
Die broers geloven niet in Jezus. Ook 
dat wordt op meerdere plekken in de 
Bijbel verteld. (En dat is ook meteen 
een argument om het woord ‘broers’ 
letterlijk te nemen, want geestelijk waren 
ze blijkbaar niet zo heel erg verwant 
met hem.) Later zijn ze wel in hem 
gaan geloven, zo kun je afleiden uit 

Handelingen 1:14. Maar op dit moment 
geloven zij niet dat hij de zoon van God 
de Vader is.

Dreiging
Dat ongeloof van zijn broers is niet 
de enige weerstand waar Jezus mee te 
maken heeft. Onder het verhaal van 
vandaag zindert de spanning: mensen in 
Jeruzalem willen Jezus doden. Dat kan 
goed te maken hebben met het verhaal 
over de zieke man bij het bad van Betzata 
(Johannes 5). Ook dat verhaal speelde 
in Jeruzalem, en er kwam een enorme 
discussie uit voort over werken op 
sabbat. In de tekst van vandaag lijkt Jezus 
daarnaar terug te verwijzen (vers 23).  
En in Jeruzalem is al eerder iets gebeurd: 
al in Johannes 2 is verteld dat Jezus 
daar de geldwisselaars en de verkopers 
wegjoeg. Het leidde tot veel ophef, en 
in Johannes 2:24 wordt verteld dat Jezus 
daar in Jeruzalem ‘geen vertrouwen 
in de mensen had’. Hoewel deze 
gebeurtenis al wat verder terug ligt in 
het evangelieverhaal, halen we hem toch 
even weer boven in de navertelling voor 
de jongste kinderen van deze zondag. 
Daarmee krijgt de spanning voor hen een 
duidelijke aanleiding. 

Joodse leiders
Het evangelie van Johannes spreekt 
veel over ‘de Joden’. Het is de vraag of 
Johannes het dan heeft over alle Joden in 
Jeruzalem. In vers 12 wordt bijvoorbeeld 
duidelijk dat ook de mensen in de 
stad bang zijn voor ‘de Joden’. Maar 
waren die mensen dan zelf geen Joden? 
Iets later in de tekst, in vers 25-26, 
wordt onderscheid gemaakt tussen 

‘Jeruzalemmers’ en ‘leiders’. Veel vertalers 
en uitleggers gaan er dan ook vanuit 
dat Johannes hier met ‘de Joden’ vooral 
de Joodse leiders bedoelt. In de Bijbel in 

gewone taal is het om die reden zelfs zo 
vertaald: ‘de Joodse leiders’ in plaats van 

‘de Joden’. In de uitwerking voor deze 
zondag volgen wij ook deze lijn.

‘Het is mijn tijd nog niet’
Er staat iets te gebeuren, dat is duidelijk. 
Maar wanneer? Als de broers van Jezus 
naar het feest willen gaan, zegt Jezus dat 
het zijn tijd nog niet is. Dat lijkt op wat 
Jezus in Kana zei toen de wijn op was: 

‘Mijn uur is nog niet gekomen.’ (Johannes 
2:4) Als lezers houden we onze adem in 
voor wat ons nog te wachten staat.

Dreiging voorbij?
Uiteindelijk gaat Jezus toch naar 
Jeruzalem. ‘In het geheim’, staat er. Het 
moet in ieder geval geheim blijven voor 
de Joodse leiders die hem willen doden. 
Maar halverwege het feest gaat Jezus 
toch in de tempel onderricht geven. Is de 
dreiging dan voorbij? In het vervolg van 
de tekst vragen ook de omstanders zich 
dat af: Kan Jezus blijkbaar weer gewoon 
openlijk verkondigen, zonder dat de 
Joodse leiders hem arresteren? 
Het lijkt alsof het even veilig is. Het is 
een wankel evenwicht: laten de leiders 
Jezus nu met rust, of toch niet? En dat 
op het Loofhuttenfeest, waarbij mensen 
in een hut met een bladerdak gedenken 
dat de Eeuwige zijn volk beschermde in 
de woestijn. Op het Loofhuttenfeest ben 
je thuis bij de Eeuwige en weet je dat de 
wereld ook dreigend kan zijn. Je hebt 
een dak boven je hoofd, maar wel een 
schamel dak. Jezus weet precies hoe dat 
voelt. 

Erik Idema

Voorbereiden
Laat je je zien?

Johannes 7:1-24 5 september 2021
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WELK VERHAAL LEZEN WE? 
De broers van Jezus gaan naar het 
Loofhuttenfeest in Jeruzalem. Jezus 
wil niet mee, omdat hij in Jeruzalem 
het gevaar loopt dat hij gedood 
wordt. Uiteindelijk gaat hij toch, in 
het geheim. In de tempel geeft Jezus 
onderricht.
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Vieren
Laat je je zien?

Johannes 7:1-24 5 september 2021
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Kindermoment in de dienst
Laat de kinderen naar voren komen. 
Bekijk eens uitvoerig wat ze aanhebben. 
Benoem wat u ziet: stoere gympen, een 
kleurig shirt. Benoem ook wat u zelf 
aanheeft. 
Eigenlijk is het toch ontzettend mooi, al 
die verschillende kleren. Het is tijd voor 
een modeshow! Vertel de kinderen dat u 
zo een muziekje opzet en dat iedereen die 
dit wil een rondje op het podium of door 
de kerk mag lopen. Vertel er ook vast bij 
dat u het zeker niet gaat doen. ‘Veel te 
spannend! Straks val ik nog.’  
Zet de muziek aan en laat de kinderen 
die willen de modeshow lopen. Uiteraard 
krijgen ze groot applaus. Bespreek na 
hoe het ging. Wie vond het spannend, 
maar deed het toch? Wie houdt hier niet 
zo van en is niet gegaan? Zelf heeft u het 
ook niet gedaan. Kunnen de kinderen u 
overtuigen om het alsnog te doen?
Vertel de kinderen dat het verhaal van 
vandaag ook wat van die spanning heeft. 
De dreiging rondom Jezus wordt steeds 
groter. En Jezus vraagt zich af of hij 
zichzelf in Jeruzalem moet laten zien. 
 
Werkblad

o
In het geheim gaat Jezus 
naar Jeruzalem tijdens het 
Loofhuttenfeest. Met dit feest 

gedenken de mensen dat de Eeuwige zijn 
volk beschermde in de woestijn. Door 
het schamele dak heen, zie je ’s nachts de 
sterren.
Werkwijze: kleur, knip en vouw het 
werkblad. De stoel en de tafel vouw je 
met dalvouwen naar buiten toe. Maak 
zelf een slinger met (gekleurd) papier 
langs de dakrand. Knip takjes van groen 
papier of leg echte takjes op het dak. 
Werk eventueel twee aan twee met een 
werkblad. Verdeel de taken.

Nodig: (kleur)potloden, scharen, lijm, 
groen papier of kleine takjes, gekleurd 
papier voor een slinger. 
Werkblad: zie blz. 9.

Gebed 
Goede God,
U kent ons, van buiten en vanbinnen. 
U weet dat we soms onzeker zijn. 
Dan twijfelen we of de dingen goed doen, 
of dat we denken dat we niet goed genoeg zijn. 
Misschien zijn we bang dat anderen ons 
uitlachen. 
Of dat we spijt krijgen van de keuzes die we 
maken. 
Help ons dan om rechtop te staan. 
Om te vertrouwen op wie we zijn en wat we 
kunnen. 
Want U kent ons, van buiten en vanbinnen. 
En U bent blij met ons. 
Amen

Lezen en zingen

Twaalfde zondag van de zomer 
Jaar A

Lezing uit het Oude Testament Deuteronomium 4:1-2, 9-20

Antwoordpsalm 54

Epistellezing Jakobus 1:17-27

Lezing uit het Evangelie Marcus 8:27-9:1

Alternatief leesrooster
Rechters 6:36-40
1 Johannes 5:1-5
Johannes 7:1-24
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Vertelling 4–7 jaar

Feest in Jeruzalem
In Jeruzalem staat de tempel. Dat is een heel bijzonder gebouw: het is de plek waar 
God en de mensen dichtbij elkaar zijn. Jezus is weleens in de tempel geweest. Maar 
toen hij daar kwam, schrok hij. Bij de tempel was een markt. Mensen kwamen er niet 
om te bidden, maar om te kopen en verkopen. ‘Vandaag korting!’ riepen ze. ‘Alles voor 
de helft!’ 
Toen Jezus dat hoorde, werd hij heel boos. Hij wilde niet dat de tempel een marktplaats 
werd. Hij joeg de marktlieden weg. Het werd weer rustig en stil bij de tempel. Maar de 
bazen van Jeruzalem waren boos op Jezus omdat hij zulke dingen deed.
Later is Jezus nog eens in Jeruzalem geweest. Hij maakte er een zieke man beter terwijl 
het rustdag was. Toen werden de bazen van Jeruzalem nog bozer op Jezus. ‘Je mag niet 
werken op een rustdag!’ riepen ze. ‘Jij houdt je niet aan de regels van God!’
Dat is nu al een tijd geleden. En nu gaat Jezus nog eens naar Jeruzalem. Of toch niet? 

‘Wij gaan vandaag naar Jeruzalem’, zeggen de broers van Jezus. ‘Er is een feest voor 
God. Ga je ook mee, Jezus?’ 
Jezus schudt zijn hoofd. ‘Ik houd van Jeruzalem’, zegt hij. ‘En ik houd ook van God. 
Maar de leiders van de stad zijn denk ik nog steeds boos op me. Als zij me zien… Nee, 
ik blijf maar thuis.’ 

‘Ja maar Jezus’, zeggen zijn broers. ‘Jij vindt toch dat iedereen jouw verhalen moet 
horen? Dan moet je juist naar de stad gaan, want daar zijn heel veel mensen!’
Maar Jezus gaat niet. ‘Gaan jullie maar’, zegt hij. 
Daar gaan de broers. Ze nemen tassen mee met spullen die ze nodig hebben. 
Onderweg zingen ze liederen over de mooie stad. En ze vragen aan voorbijgangers: 

‘Gaat u naar Jeruzalem? Wij ook!’ 
En Jezus?  
Als iedereen weg is, pakt Jezus ook een tas. Hij neemt een paar spullen mee en gaat op 
reis. Maar hij zingt geen liederen en hij vertelt niet aan de mensen die hij tegenkomt 
waar hij naartoe gaat. Hij gaat stiekem naar Jeruzalem.
Daar loopt hij naar een hoekje van de tempel en begint te vertellen over God. 
De mensen die het horen, vinden het prachtig. 

‘Waar heb je geleerd om zo mooi te vertellen?’ vragen ze. 
Jezus wijst naar boven. ‘Van God zelf ’, zegt hij. 

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Waarom zegt Jezus dat 

hij niet meegaat? Waarom zou hij 

uiteindelijk toch gaan? (Laat de 

kinderen hier zelf op reageren. Voed eventueel 

het gesprek met: misschien was de tempel 

voor Jezus een heel bijzondere plek.)

p
Spel: Ongezien naar de overkant. Alle 

kinderen staan met hun ogen dicht 

verspreid door de ruimte. Een kind 

probeert (met open ogen) naar de overkant 

te komen. De kinderen met de ogen dicht 

proberen te horen of het kind zo dicht in hun 

buurt is, dat ze hem of haar kunnen tikken. 

Als ze denken dat dat zo is, zeggen ze: stop! 

Ze mogen de ogen open doen om te tikken, 

zonder daarbij van hun plaats te komen. Lukt 

dat, dan is de oversteker af. Lukt het niet, dan 

is de tikker af.

s
Creatief: Vertel wat voor feest 

in Jeruzalem gevierd werd: het 

Loofhuttenfeest. Dan maken 

de mensen een hut met een (blader-)

dak waar je doorheen kunt kijken. Maak 

samen met de kinderen een hut in de 

kindernevendienstruimte of buiten. Zorg dat je 

door het dak heen kunt kijken. 

Vertellen
Laat je je zien?

Johannes 7:1-24 5 september 2021
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8-10 jaar

l
Gesprek: Naar welke plek zouden 

de kinderen graag nog eens terug 

willen? Is er ook een plek waar ze 

liever niet meer naartoe willen? Hoe komt dat? 

Wat voor plek zou Jeruzalem zijn voor Jezus: 

een plek waar hij graag nog eens heen wil, of 

juist niet? Waarom denken de kinderen dat? 

p
Spel:Kunnen de kinderen ergens naartoe 

gaan zonder dat een ander het in de 

gaten heeft? Een kind staat met een 

blinddoek midden in de ruimte. De andere 

kinderen zitten op een rijtje bij elkaar. Om de 

beurt zoeken zij een plek in de ruimte. Het 

geblinddoekte kind probeert bij iedereen te 

raden waar hij of zij is gaan staan. 

s
Creatief: Het feest dat in 

Jeruzalem gevierd werd, heet het 

Loofhuttenfeest. Bij dat feest denken 

mensen terug aan de bevrijding uit Egypte in 

een hut met een dak van bladeren. Door de 

bladeren kun je de sterren zien.  

Laat de kinderen een klein huisje of hutje 

maken van verschillende materialen.  

 11-12 jaar

l
Gesprek: Waarom zou Jezus niet naar 

Jeruzalem willen gaan? En waarom 

zou hij het later toch doen?

s
Creatief: Hoe wil jij jezelf laten zien? 

De kinderen maken een zelfportret 

waarin een belangrijke eigenschap 

zichtbaar wordt (bijvoorbeeld sportiviteit, 

hulpvaardigheid, slimheid). 

Vertelling 8–12 jaar

Jij bent niet mij
Elk jaar wordt in Jeruzalem het Loofhuttenfeest gevierd. De mensen bouwen hutten 
met een bladerdak. Door de bladeren heen kun je ’s nachts de sterren zien stralen. 
‘Weet je nog?’ zeggen de mensen als ze dat zien. ‘Lang geleden trok Israël door de 
woestijn, op weg naar het beloofde land. God ging met hen mee. En God gaat nu ook 
met ons mee.’
Een eind buiten Jeruzalem wonen Jezus en zijn broers. ‘Ga je mee, Jezus?’ vragen de 
broers. ‘Feestvieren in Jeruzalem?’ 
Maar Jezus schudt zijn hoofd. ‘Jullie weten wat de leiders in Jeruzalem van mij vinden’, 
zegt hij. ‘Ik heb daar op sabbat een zieke man beter gemaakt. Boos dat ze waren! “Je 
mag niet werken op sabbat”, zeiden ze. “Mijn Vader werkt ook elke dag”, antwoordde 
ik. Vonden ze niet leuk.’
De broers van Jezus zuchten. ‘Jij wilt toch bekend worden?’ vraagt een van hen. ‘Dan 
zou ik maar meegaan als ik jou was.’ 
‘Ja, maar jij bént mij niet!’ antwoordt Jezus. ‘Dat is nou net het verschil. Het is mijn tijd 
nog niet.’ 
‘Pfff…’, zucht een andere broer. ‘Nou, onze tijd is het wel, anders komen we te laat. 
Daag!’
De broers vertrekken naar Jeruzalem. En Jezus? Die gaat een tijdje later toch ook naar 
Jeruzalem. Stiekem, zonder dat iemand het merkt, gaat hij naar de stad.

Door de straten van de stad lopen de Joodse leiders. ‘Hebt u Jezus gezien?’ vragen ze 
aan mensen die voorbijkomen. ‘Weet u waar hij is?’ 
De mensen schudden hun hoofd en mompelen wat. Sommigen hebben echt geen idee. 
Maar de mensen die weten hoe het zit, vertellen ook niets. 
Maar ongeveer op de helft van het feest gaat Jezus naar de tempel. Hij begint er te 
vertellen en de mensen stromen toe. Inwoners van de stad, bezoekers en ook de leiders 
luisteren naar hem. ‘Waar haalt hij het toch vandaan?’ wordt er gezegd. 
Jezus hoort het en wijst glimlachend naar boven. ‘Ik heb het niet van mezelf ’, vertelt 
hij. ‘Maar van God.’
Dan kijkt Jezus naar de Joodse leiders. ‘Waarom willen jullie mij doden?’ vraagt hij. 
‘Hè!?’ wordt er geroepen. ‘Doden!? Hoezo doden?’ 
‘Je bent gek!’ roept iemand. ‘Je draaft door, Jezus! Is er een demon die je in zijn greep 
heeft ofzo? Er is hier niemand die jou wil doden!’ 
Jezus schudt zijn hoofd. ‘Ik heb op sabbat iemand beter gemaakt’, zegt hij. 
‘Verschrikkelijk vinden jullie dat. Toch? Maar weet je wat het gekke is: als een kind acht 
dagen is, wordt hij besneden. Maakt niet uit of het dan sabbat is: de besnijdenis gaat 
door. Het teken van Gods verbond met de mensen kan blijkbaar geen dag wachten. 
Maar als ik een mens wil redden moet ik wel wachten tot de sabbat voorbij is? Jullie 
moeten niet te snel zijn met je oordeel. Denk eerst eens na! En geef dan een oordeel dat 
echt rechtvaardig is.’

Mattijs Weegenaar

Weetje
Een demon is een kwade geest. Mensen die er last van hebben, zijn zichzelf  
niet meer. 
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Laat je je zien?
5 september 2021

Bijbel: Johannes 7:1-24 Kijk bij Vieren voor uitleg bij dit werkblad
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Voorbereiden
Ken je mij?

Johannes 7:25-31 12 september 2021
 

Wat voorafging
Het is Loofhuttenfeest in Jeruzalem. 
De broers van Jezus zijn naar het feest 
gegaan; Jezus zelf gaf aanvankelijk 
aan dat hij niet mee wilde gaan, omdat 
hij daar zijn leven niet zeker was. 
Uiteindelijk is hij toch gegaan, maar dan 
wel in het verborgene. 
Halverwege het feest treedt Jezus toch uit 
de verborgenheid tevoorschijn en gaat hij 
bij de tempel staan verkondigen. Daarbij 
vraagt hij ook aan zijn toehoorders: 

‘Waarom probeert u mij te doden?’ Zij 
reageren verbaasd en fel: ‘U bent bezeten! 
Wie probeert u dan te doden?’

Twijfel
In de lezing van vandaag overheerst de 
twijfel. ‘Is dat niet die man die ze willen 
doden?’ vragen sommige inwoners van 
Jeruzalem zich af. ‘Hoe kan hij daar dan 
staan?’ De grote vraag is natuurlijk, of 
Jezus echt de Messias is. Daarover lijken 
de mensen te twijfelen en die twijfel 
wordt veroorzaakt door twee dingen: hun 
eigen verwachtingen en de houding van 
de autoriteiten.

Verwachtingen
Uit het verhaal blijkt dat de mensen in 
Jeruzalem verwachtten dat de Messias 
zou komen. Op twee punten wordt die 
verwachting concreet.  
In de eerste plaats lijken ze te hebben 
verwacht dat de Messias iets mysterieus 
zou hebben, iets geheimzinnigs. 
Niemand zal weten waar hij vandaan 
komt. Maar ja, van Jezus weten ze het 

wel: Die komt gewoon uit Nazaret, daar 
is niks mysterieus aan. 
In de tweede plaats verwachtten ze dat 
de Messias grote dingen zou doen. Dat 
hebben ze Jezus wel zien doen, of ze 
hebben er in ieder geval over gehoord. Ze 
kunnen zich eigenlijk niet voorstellen dat 
de Messias grotere dingen zou doen dan 
wat Jezus gedaan heeft. Zou hij dan dus 
toch de Messias zijn?

Houding van de autoriteiten
De twijfel van de Jeruzalemmers wordt 
versterkt door de houding van de 
autoriteiten. Jezus staat ongestoord 
bij de tempel te verkondigen – zou dat 
betekenen dat de leiders dan toch in hem 
zijn gaan geloven? Als lezers krijgen we 
te horen dat dat niet de reden is dat zij 
niet ingrijpen; dat komt doordat Jezus’ 
tijd nog niet gekomen is.

De Onbekende
Jezus weerlegt de twijfel over zijn 
bekende of onbekende afkomst door te 
verwijzen naar degene die hem gestuurd 
heeft. Hij staat daar niet namens zichzelf, 
maar namens iemand die betrouwbaar is 
en die door de aanwezigen niet gekend 
wordt. Is God een Onbekende voor de 
mensen in Jeruzalem? In ieder geval niet 
voor Jezus. ‘Ik ken hem’, zegt hij, ‘omdat 
ik bij hem vandaan kom en hij mij heeft 
gezonden.’ 
Ook in de voorgaande weken hebben we 
al herhaaldelijk gezien dat Jezus vertelt 
hoe dicht hij bij God de Vader staat. Juist 
die uitspraken leiden tot woede bij de 
joodse leiders. 

Geloof
Onder het volk zijn juist veel mensen die 
in Jezus gaan geloven, vooral vanwege 
de al eerder genoemde daden die ze hem 
hebben zien doen. Het is onmogelijk 

om te blijven op een Messias die grotere 
dingen zal doen dan hij: Jezus moet die 
Messias zijn!

Erik Idema
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WELK VERHAAL LEZEN WE? 
Jezus vertelt bij de tempel het goede 
nieuws. De mensen uit Jeruzalem 
twijfelen: zou hij echt de Messias zijn? 
En hoe kan het dat de joodse leiders 
niet ingrijpen?
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Vieren
Ken je mij?

Johannes 7:25-31 12 september 2021
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Kindermoment in de kerk
Stel u zelf voor met de woorden: ‘Ik ben… 
en ik kom uit...’ 
Vraag een paar kinderen en volwassenen 
in de kerk hetzelfde te doen. Bespreek 
daarna met de kinderen: Ken je iemand 
als je dit gehoord hebt? Wat zou je 
allemaal nog meer willen weten over 
iemand?
Vandaag lezen we een Bijbelverhaal over 
Jezus. Hij zegt: ‘Ik ben Jezus en ik kom 
van God.’ Veel mensen worden daar 
nieuwsgierig van, ze willen meer over 
Jezus weten. Maar de leiders van de stad 
vinden dat Jezus dat niet zo mag zeggen.
In de eigen ruimte horen de kinderen er 
meer over.

Psalm 139
Heer, U weet alles van mij, 
U kent mij. 
U weet waar ik ben, 
en U weet waar ik heen ga. 
U weet wat ik denk, 
ook al bent U ver weg. 
U ziet me als ik thuis ben 
en U ziet me onderweg. 
U ziet alles wat ik doe.
Voordat ik mijn mond opendoe, 
weet U al wat ik wil zeggen. 
U bent voor mij en achter mij, 
U bent om mij heen. 
Uw hand houdt me vast. 
Ik vind het een wonder  
dat U mij zo goed kent. 
Ik kan het niet begrijpen.
(Vertaling: Bijbel in Gewone Taal)

Sprekend zijn Vader 
bij Johannes 1

Hij kwam naar de mensen en maakte hen beter. 
Hij deelde zijn liefde als licht van de zon. 
Hij is de Messias, ik zou willen weten 
wanneer zijn verhaal in de wereld begon.

Begon het in Betlehem, toen met die ezel? 
Die dag dat de engel naar Nazaret kwam? 
Begon het nog eerder, toen oude profeten 
al wisten: er komt een bijzondere man?

Het was al begonnen, nog veel en veel eerder. 
De dag dat de wereld door God werd gemaakt. 
Toen alles nog stil was, begon hij te spreken 
van licht en van leven, in zijn hand bewaard.

Toen Jezus op aarde kwam, zag je het even: 
Gods woord was dichtbij, trok een spoor door 
het land. 
En sprekend zijn Vader gaf hij ons het leven. 
Het woord werd een mens, het neemt jou bij de 
hand.
Tekst: Erik Idema 
Muziek: Gerard van Amstel

Werkblad

o
Jezus maakt mensen nieuwsgierig 
naar God: wie is God? Wat weet jij 
over God? Wat hoort bij God? Hoe 

ziet, wat God is, eruit voor jou? 
Werkwijze: teken, knip, plak, kleur en 
schrijf erover op het werkblad. Maak 
eventueel gebruik van tijdschriften, 

kaarten, gekleurd (deco)papier en 
dergelijke.
Nodig: (kleur)potloden, pennen, scharen, 
lijm, gekleurd (deco)papier, tijdschriften, 
oude ansichtkaarten, glitters, wasti-tape 
enzovoort.
Werkblad: zie blz. 14.

Lezen en zingen

Dertiende zondag van de zomer 
Jaar A

Lezing uit het Oude Testament Jesaja 45:20-25

Antwoordpsalm 116:1-9

Epistellezing Jakobus 2:1-18

Lezing uit het Evangelie Marcus 9:14-29

Alternatief leesrooster
Genesis 45:1-15
1 Johannes 4:7-16
Johannes 7:25-31
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Vertelling 4–7 jaar

Jezus vertelt over God
Het is feest in Jeruzalem. 
Niet zomaar een feest, maar het feest van de Loofhutten. Dan maken de mensen een 
hut met een dak van bladeren. Ze gaan erin zitten en zeggen: ‘Heel vroeger maakte 
ons volk een lange reis door de woestijn. Maar God was erbij. En vandaag is hij ook bij 
ons!’ 
Heel veel mensen zijn naar het feest gekomen – mensen uit Jeruzalem, maar ook uit 
andere steden. 

‘Weet je wat ík nou wel graag zou willen?’ vraagt een man aan zijn buurman. ‘Dat Jezus 
ook naar ons feest zou komen. Want hij kan het allermooist vertellen dat God bij ons is.’ 
Zijn buurman schrikt. ‘Ssst!’ zegt hij terwijl hij snel om zich heen kijkt. En als hij ziet 
dat niemand luistert, gaat hij verder: ‘Ik wil óók graag dat Jezus komt. Want ik vind 
óók dat hij het allermooist over God kan vertellen. Maar je weet wat de bazen van de 
tempel hebben gezegd.’ En hij doet met een deftige stem de bazen na: “Wilt u iets 
horen over God? Luister dan naar ons, en niet naar Jezus! Want wij kunnen het best 
over God vertellen. Jezus moet zijn mond houden!”’
De twee buurmannen lachen. Ze vinden het een beetje gek, dat de bazen van de tempel 
niet willen dat de mensen naar Jezus luisteren. Maar ze vinden het ook verdrietig. 
Waarom mag je niet luisteren naar iemand die zo mooi kan vertellen? 

‘Kom’, zeggen ze tegen elkaar. ‘We gaan een stukje lopen door de stad.’

Even later lopen de twee buurmannen door de stad. Maar wie zien ze daar? Daar staat 
Jezus! Hij staat bij de tempel te vertellen over God. 

‘Mag dat wel, van de bazen van de tempel?’ vraagt de ene buurman. 
‘Ik weet het niet’, zegt de ander. ‘Het lijkt er wel op. Anders zouden ze hem wegsturen, 
toch?’ 
Andere mensen bij de tempel praten er ook over. ‘Zouden de bazen van de tempel 
weten dat Jezus hier is?’ zeggen ze. 

‘Dat moet haast wel’, zegt een mevrouw. 
‘Maar waarom doen ze dan niks?’ vraagt een van de buurmannen. 
De vrouw haalt haar schouders op. ‘Misschien zijn de bazen ook in Jezus gaan 
geloven’, zegt ze. 

‘Ik denk het wel’, zegt iemand anders. ‘De bazen hebben natuurlijk gehoord wat Jezus 
allemaal gedaan heeft: zieke mensen beter maken, over het water lopen, brood delen 
met heel veel mensen… Als je die dingen hoort, weet je zeker dat Jezus de Zoon van 
God is.’

Jezus hoort wat de mensen zeggen. Hij zegt: ‘Jullie kennen mij wel. Maar jullie kennen God 
nog niet goed. Ik wel. Ik ben van God gekomen om aan jullie te laten zien wie Hij is.’  
Alle mensen bij de tempel luisteren naar Jezus. En de twee buurmannen? Die zijn blij 
dat ze een stukje zijn gaan lopen!

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Wat vinden de buurmannen 

van Jezus? Wat vinden de bazen van 

de tempel van Jezus? Hoe zou dat 

komen, denk je? (NB: Attendeer de kinderen 

erop dat de bazen in het verhaal zeiden: ‘Wij 

kunnen het best over God vertellen.’)

p
Spel: Als je iemand kent, weet je iets 

over diegene. Laat de kinderen iets over 

zichzelf vertellen. Daarna iets over hun 

vader of moeder. Daarna iets over Jezus. En 

daarna iets over God.  

Bespreek het daarna: Wat was het 

gemakkelijkst om te vertellen? Wat was het 

moeilijkst? Hoe komt dat?

s
Creatief: De kinderen maken een 

vrije tekening van God. Hoe ziet God 

eruit volgens hen?

Vertellen
Ken je mij?

Johannes 7:25-31 12 september 2021
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Vertelling 8–12 jaar

Hoe zit het nou?
Stel je voor: Iemand doet iets dat nog nooit gedaan is. 
De leiders van de stad vinden dat hij ermee op moet houden. 
Maar toch doen ze niks om hem te stoppen. 
Wat zouden de mensen in de stad daar dan van denken?

Dit gebeurde in Jeruzalem, in de tijd dat Jezus daar rondliep. Hij vertelde over God op 
een manier die mensen niet gewend waren. Hij zei dat hij de Zoon van God was. En hij 
maakte mensen beter op sabbat, de rustdag.  
Heel Jeruzalem wist, dat de leiders van de tempel het maar niks vonden. Sterker nog: 
ze waren er fel op tegen dat Jezus dit deed. Ze wilden hem zelfs dood maken.
Maar ondanks dat staat Jezus op een dag te vertellen bij de tempel. Gewoon, open en 
bloot. De leiders van de stad weten dat het gebeurt, ze staan zelfs op een afstandje toe 
te kijken. Maar toch doen ze niets. 
De gewone mensen uit Jeruzalem staan er een beetje aarzelend bij. Is het niet 
verboden, dat Jezus dit doet? Is het ook niet verboden om naar hem te luisteren? Aan 
de andere kant: als het verboden was, zouden de leiders van de tempel wel iets doen, 
toch? 
‘Misschien zijn onze leiders nu ook in Jezus gaan geloven’, zeggen de mensen tegen 
elkaar. ‘Dat zou toch kunnen? Dat ze nu toch denken dat Jezus de Messias is, en dat ze 
hem daarom zijn gang laten gaan?’
Ze horen Jezus vertellen: ‘Jullie weten wie ik ben. Maar je weet niet wie God is. Ik wel – 
ik ken God, want Hij heeft mij gestuurd.’ 
Een beetje angstig kijken de toehoorders naar de leiders van de stad. Vinden zij het 
echt goed dat Jezus dit zegt? De leiders zien er boos uit. Een verbeten trek om hun 
mond, hun vuisten gebald in de zakken van hun jas. Maar toch doen ze niets.

Even later, als Jezus klaar is met vertellen, gaan de Jeruzalemmers weer naar huis. Ze 
vinden het verwarrend: wat vinden de leiders nou echt van Jezus? 
‘Ík denk in ieder geval dat Jezus de Messias is’, zegt een vrouw tegen haar vriendin. 
‘Jezus doet zulke bijzondere dingen – het moet haast wel.’ 
‘Ik denk het ook’, antwoordt de vriendin.

En de leiders van de stad? Die hebben zo hun eigen gedachten…
Mattijs Weegenaar
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8-10 jaar

l
Gesprek: Stel je voor: er staat een 

bordje dat je niet op het gras mag 

lopen, maar toch doet iedereen het. 

Er staat een politieagent naast die niets doet. 

Wat zou jij dan doen? Ga je ook op het gras 

lopen? Waarom wel of niet? Is het belangrijk 

dat regels gehandhaafd worden?

p
Spel: Maak ‘levende standbeelden’ 

bij het verhaal: imiteer de houding en 

gezichtsuitdrukking van Jezus, van de 

‘gewone’ mensen en de leiders van de stad. 

Fotografeer het tafereel. Lukt het om de sfeer 

van het verhaal uit te beelden?

s
Creatief: Jezus zegt: ‘Jullie weten 

niet wie God is’. Wat weet jij wel van 

God? Verwerk het in een moodboard 

met woorden en afbeeldingen die voor jou iets 

laten zien van wie God is. 

 11-12 jaar

l
Gesprek: Waarom zouden de leiders 

van de stad niet blij zijn met wat 

Jezus zegt? Kun je bedenken waarom 

de leiders toch niet ingrijpen?

p
Spel: Interview met een van de leiders 

uit de stad. Een kind kruipt in de rol van 

een leider en geeft antwoord op vragen 

van de andere kinderen. (Denk aan vragen als: 

Waarom vind je het niet goed dat Jezus over 

God vertelt? Waarom grijp je niet in? Ga je  

alsnog ingrijpen? Etc.)
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Ken je mij?
12 september 2021

Bijbel: Johannes 7:25-31 Kijk bij Vieren voor uitleg bij dit werkblad
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Wat voorafging
In Jeruzalem wordt het Loofhuttenfeest 
gevierd. Jezus zou er eerst niet naartoe 
gaan, omdat hij zijn leven in Jeruzalem 
niet zeker is. Maar uiteindelijk is hij toch 
gegaan – in het verborgene. Nu staat hij 
openlijk bij de tempel te verkondigen. 
Ook in de voorgaande weken hoorden 
we al dat zijn toehoorders maar moeilijk 
kunnen plaatsen wat Jezus zegt. Hun 
twijfel lijkt te worden versterkt doordat 
het gezag niet ingrijpt; zijn de joodse 
leiders misschien toch ook in Jezus gaan 
geloven en laten ze daarom toe dat hij bij 
de tempel staat te verkondigen?

Farizeeën en hogepriesters
Aan het begin van de lezing horen we 
dat de Farizeeën en hogepriesters hun 
dienaren sturen om Jezus te arresteren. 
(In vers 45 zullen we lezen dat de 
dienaren onverrichterzake terugkomen, 
omdat ze Jezus zulke bijzondere dingen 
hebben horen zeggen.) 
De Farizeeën stonden bekend als 
mensen die zeer goed thuis waren 
in de Joodse leer, en die die leer ook 
als een concrete leidraad voor het 
leven zagen. De hogepriester was het 
tijdelijke hoofd van de tempel; met het 
meervoud hogepriesters worden ook de 
ex-hogepriesters en hun familieleden 
bedoeld. Via het sanhedrin, de joodse 
rechtbank, hadden zij de bevoegdheid 
om recht te spreken. (Maar niet 
om de doodstraf uit te spreken; dat 

konden ze alleen als er sprake was van 
tempelschennis.) De dienaren die eropuit 
gestuurd worden, zouden heel goed leden 
van de tempelwacht geweest kunnen zijn. 

Opbouw van het verhaal
Het verhaal heeft een bijzondere opbouw. 
In vers 32 lezen we dat de dienaren van 
de Farizeeën en hogepriesters eropuit 
gestuurd worden om Jezus te arresteren, 
maar in vers 33 lijken ze helemaal niet 
meer in het verhaal voor te komen! In 
plaats daarvan horen we wat Jezus vertelt 
en hoe zijn toehoorders daarop reageren. 
Pas in vers 45 worden de dienaren weer 
genoemd, en horen we dus dat ze Jezus 
niet gearresteerd hebben. 
 
Korte tijd
Jezus zegt dat hij nog een ‘korte tijd’ bij 
de mensen zal zijn. ‘Dan ga ik naar hem 
die mij gezonden heeft’, voegt hij daaraan 
toe. Met die korte tijd zal de periode 
bedoeld zijn tot aan het lijden en sterven 
en de opstanding van Jezus. Als je de loop 
van het Johannesevangelie volgt, moet 
die ‘korte tijd’ een periode van ongeveer 
een half jaar zijn geweest.

Hoe ver kun je denken?
Kort hiervoor is verteld dat de 
omstanders twijfelden of Jezus echt 
de Messias was. Die twijfel werd mede 
gevoed door hun verwachting dat 
niemand kon weten waar de Messias 
vandaan kwam, en van Jezus wisten 
ze dat wel (Johannes 7:27). In vers 34 
vertelt Jezus dat hij naar een plek zal gaan 
waar zij hem niet kunnen vinden. Van 
de Messias kun je dus inderdaad niet 
alles weten, je kunt hem niet helemaal 
doorgronden. Ze mogen dan weten 
dat Jezus uit Nazaret komt, waar hij 
naartoe gaat blijft voor hen een mysterie. 
Opvallend is wel hoe zij daarop reageren: 

‘Bedoelt hij soms dat hij naar de Griekse 
diaspora gaat?’ (Het woord diaspora 
betekent verstrooiing; hiermee worden 
de Joden buiten Israël aangeduid.) Verder 
dan dat reikt hun denken blijkbaar niet. 

Stromen van levend water
Het Loofhuttenfeest kende vaste rituelen. 
Een daarvan was dat de priester met een 
gouden kruik water haalde uit de vijver 
van Siloam. De kruik werd met gejuich en 
muziek naar het altaar gebracht, terwijl 
het volk Jesaja 12:3 reciteerde:

‘Vol vreugde zullen jullie water putten 
uit de bron van de redding.’
Op de zevende dag, het hoogtepunt 
van het feest, werd met het water 
zeven rondgangen om het altaar 
gemaakt. Daarna werd het uitgegoten 
als herinnering aan het water dat uit de 
rots stroomde tijdens de doortocht door 
de woestijn (Exodus 17:6). Tegen de 
achtergrond van dat ritueel spreekt Jezus 
in vers 38 over rivieren van levend water.  
(bron: StudieBijbel Commentaar NT).  

Erik Idema

Voorbereiden
Waarom zoek je Jezus?

Johannes 7:32-39 19 september 2021
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WELK VERHAAL LEZEN WE? 
Jezus is in Jeruzalem, waar het 
Loofhuttenfeest gevierd wordt. Bij de 
tempel verkondigt hij het evangelie. 
De Farizeeën en hogepriesters sturen 
dienaren om hem te arresteren, de 
toehoorders zijn in verwarring. Wat 
bedoelt Jezus toch allemaal met zijn 
woorden?
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Vieren
Waarom zoek je Jezus?

Johannes 7:32-39 19 september 2021
 

Kindermoment in de kerk
Komende week is de Vredesweek 2021, 
met als thema ‘inclusief samenleven’. Het 
onderwerp ‘vrede’ is altijd actueel: in de 
Bijbel, en ook in onze tijd. Lees voordat 
de kinderen naar hun eigen ruimte gaan 
het volgende verhaal voor: 

President Uxolo
Heel ver hiervandaan ligt een klein land, 
waar altijd de zon schijnt. Het is een fijn 
land: de mensen hebben het er goed, ze 
zijn aardig voor elkaar en er is nooit oorlog.
Het land wordt geregeerd door president 
Uxolo de zevende. Sinds zeven jaar is 
hij de baas. En in al die zeven jaar is 
het ongelooflijk goed gegaan met het 
land. President Uxolo heeft de politie 
afgeschaft. ‘Politie hebben we hier niet 
nodig’, zegt hij. En het leger bestaat ook 
niet meer. ‘Het beste wat ons land kan 
hebben, is vrede’, vindt president Uxolo. 

‘En vrede krijg je niet met soldaten.’
Nu zul je misschien denken: Is het niet 
onverstandig, een land zonder politie 
en zonder leger? Wat moeten ze doen 
als ze worden aangevallen? Maar daar is 
president Uxolo niet bang voor. Hij heeft 
namelijk een geheim wapen.
Hij heeft het ontdekt toen hij nog maar 
zeven jaar oud was. Op een regenachtige 
dag had hij met zijn nieuwe schoenen 
in de plassen staan stampen. ‘Kijk 
je schoenen nou!’ riep zijn moeder 
boos. ‘Helemaal vies!’ En omdat het 
kleine jongetje Uxolo niks terugzei, 
snauwde zijn moeder: ‘Weet je dat ik 
hier ontzettend boos van word?’ Op dat 
moment ontdekte Uxolo zijn geheime 
wapen. Hij keek zijn moeder ernstig in 
haar ogen. Hij stak zijn hand uit. En hij 
zei zacht: ‘Gelukkig hebben we geen 
ruzie.’ Zijn moeder was haar boosheid 
meteen kwijt. Hij kreeg nieuwe schoenen, 
én hij kreeg plastic laarzen om in de 
plassen te stampen. Vanaf dat moment 

wist Uxolo, dat dit zijn geheime wapen 
was.

Toen hij ouder werd, gebruikte hij het 
wapen vaker. Bij een leraar op school, 
die boos was omdat Uxolo nooit 
huiswerk maakte. Tegen een buurman, 
die mopperde dat hij zijn fiets altijd 
op de stoep liet staan. Maar ook toen 
hij al werkte als politicus. Op een keer 
moest hij een zaaltje vol boze mensen 
toespreken. In de zaal stond iemand op, 
die zei: ‘U neemt alleen maar slechte 
beslissingen!’ De andere mensen in de 
zaal mompelden instemmend. De man 
ging verder: ‘U denkt helemaal niet aan 
wat wij belangrijk vinden. U bent een 
slechte politicus!’ Meneer Uxolo was 
meteen van het podium afgestapt en naar 
de spreker toegelopen. Hij had hem een 
tijdje rustig aangekeken. Hij had hem 
een hand gegeven. En hij had gezegd: 

‘Gelukkig hebben we geen ruzie.’ De man 
was weer gaan zitten.

Ook als president gebruikt Uxolo zijn 
geheime wapen vaak. Vorige week nog, 
toen hij met de president van China 
moest praten over de handel. Ze konden 
het niet met elkaar eens worden. De 
president van China werd boos, hij 
begon te schreeuwen in een taal die 
president Uxolo niet eens kon verstaan. 
Maar president Uxolo keek de Chinese 
president aan, gaf hem een hand en zei: 

‘Gelukkig hebben we geen ruzie.’

President Uxolo vertrouwt volledig op 
zijn geheime wapen. Hij weet zeker dat in 
zijn land nooit oorlog zal komen. Want 
als ze worden aangevallen, gaat president 
Uxolo gewoon aan de grens staan om de 
soldaten op te wachten. Hij zal ze diep in 
de ogen kijken en een hand geven. En hij 
zal zeggen: ‘Gelukkig hebben we geen 
ruzie.’

Bron: E. Idema e.a., Harde Kern – 
verhalen bij levensbeschouwelijke thema’s 
(Kwintessens 2010), p. 57

Vraag: Wat denken de kinderen, zou 
de aanpak van president Uxolo kunnen 
werken? Waarom wel of niet?

Werkblad

o
‘Ik ben nog even bij jullie’, zegt 
Jezus. ‘En dan ga ik naar degene 
die mij gestuurd heeft. Jullie 

zullen me zoeken, maar niet vinden.’ 
Waar ís Jezus eigenlijk te vinden? Weet  
jij het? 
Werkwijze: op het werkblad loop je door 
een stadje. Net als de tempelbedienden 
die op zoek zijn naar Jezus. Zoek de weg 
door de stad. Je komt uit bij het bord 

‘Waar is hij? Wie is hij?’ Waar zoek je naar 
als je Jezus zoekt? Op je tocht mag je over 
bruggetjes heen, maar er niet onderdoor. 
Je mag elke trap gebruiken die je wilt. 
Nodig: (kleur)potloden, pennen.
Werkblad: zie blz. 19.

Gebed
Goede God,  
Wij bidden om vrede. 
Om een wereld waarin iedereen erbij hoort – 
wie je ook bent, wat je ook doet en wat je ook 
vindt. 
Wij bidden om een wereld van 
verdraagzaamheid 
waarin mensen verschillend mogen zijn. 
Zo laten alle mensen samen iets zien van wie 
U bent. 
Amen 
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Vertelling 4–7 jaar

Een bijzonder mens
In de grote stad Jeruzalem praten veel mensen nog maar over een ding. 

‘Heb je het gehoord?’ zeggen ze tegen elkaar. ‘Heb je gehoord over Jezus? Hij doet 
bijzondere dingen. Hij is vast de Zoon van God!’
De bazen van de stad horen het ook. Maar zij zijn er niet blij mee. ‘Heb je het gehoord?’ 
mopperen ze tegen elkaar. ‘Steeds meer mensen geloven dat Jezus de Zoon van God is. 
Ze vinden hem heel belangrijk. Straks vinden ze ons niet meer belangrijk en luisteren 
ze alleen nog naar hem!’ 
Samen praten ze over wat ze moeten doen. En dan bedenken ze een plan. ‘We 
gaan hem arresteren’, zeggen ze tegen elkaar. ‘Dan moet hij hier maar eens komen 
uitleggen waarom hij al die dingen doet.’ 
De belangrijkste baas rinkelt met een belletje. ‘Bedienden!’ 
Er komen twee bedienden aan. 

‘Ga naar Jezus toe’, zegt de belangrijkste baas. ‘Neem hem mee naar ons.’

Daar gaan de bedienden. Door de straten van de stad, op zoek naar Jezus. En na een 
tijdje vinden ze hem. 

‘Kom!’ zegt de ene bediende. ‘We pakken hem!’ 
Maar de andere bediende zegt: ‘Eerst even luisteren.’ Want Jezus is net aan het 
vertellen. Ze horen hem zeggen: ‘Ik ben nog een tijdje bij jullie, en daarna ga ik naar 
mijn Vader in de hemel. Jullie zullen me zoeken, maar dan kun je me niet meer vinden.’  
De mensen die erbij staan, krabben achter hun oren. ‘Zoeken maar niet vinden?’ 
fluisteren ze tegen elkaar. ‘Wat bedoelt hij? Zou Jezus soms naar het buitenland gaan? 
Ik begrijp er niks van!’ 

De bedienden van de bazen begrijpen het ook niet. En ineens weten ze ook niet meer 
zo zeker of ze Jezus wel moeten arresteren. ‘Nog even luisteren’, zeggen ze tegen 
elkaar. ‘We wachten nog heel even.’ 
Ze wachten nog wat langer… en nog wat langer… En als het bijna donker wordt, 
gaan ze terug naar hun bazen. Zónder Jezus. Maar wel met een hoofd vol vragen en 
gedachten. Wat is Jezus toch voor een man?

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Wat moesten de bedienden 

gaan doen? Wat vind je ervan dat 

ze dat moesten doen? Deden ze 

uiteindelijk ook wat ze moesten doen? Hoe 

kwam dat, denk je?

p
Spel: Speel met de kinderen 

verstoppertje. Hoe is het als je iemand 

gevonden hebt? En hoe is het als je 

gevonden wordt? Jezus zegt tegen de mensen: 

‘Jullie zullen mij zoeken maar niet vinden.’ 

Hoe zou dat zijn voor die mensen? En voor 

Jezus zelf?

s
Creatief: Welke vraag zouden de 

kinderen aan Jezus willen stellen? 

Neem een tak mee en hang er met 

knijpers kleine briefjes in met vragen aan 

Jezus. Zet de tak na de kindernevendienst in 

de koffieruimte en nodig volwassenen uit om 

er ook vragen aan toe te voegen. 

Vertellen
Waarom zoek je Jezus?

Johannes 7:32-39 19 september 2021
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8-10 jaar

l
Gesprek: Vertel de kinderen dat we 

niet weten hoe de mannen heten; 

dat staat niet in de Bijbel. In het 

verhaal hebben we ze Hannes en Mannes 

genoemd. Wat vinden de kinderen ervan dat 

zij Jezus moesten gaan arresteren? Hoe zou 

het komen dat ze dat niet gedaan hebben?

p
Spel: Maak een fotostrip van het verhaal. 

Laat de kinderen verschillende scènes 

uitbeelden: de vergadering van de 

Farizeeën, de bedienden die op weg gaan, 

Jezus en de toehoorders, de bedienden die 

terugkomen bij de Farizeeën. Maak van 

elke scène een foto. Maak met de foto’s een 

stripverhaal. 

Tip: Laat bij terugkomst in de kerk de foto’s 

zien.

s
Creatief: De kinderen maken een 

poster over de uitspraak van Jezus: ‘Als 

je dorst hebt, mag je bij mij komen.’

 11-12 jaar

l
Gesprek: Wat zou Jezus bedoelen 

met de woorden: ‘Als je dorst hebt, 

mag je bij mij komen’? (Help de 

kinderen eventueel op weg: dorst gaat niet 

alleen over drinken. Je kunt ook ‘dorsten’ naar 

liefde of naar iets anders.)  

In het verhaal staat na deze uitspraak: ‘Hannes 

en Mannes hebben geen dorst. Maar Jezus 

arresteren durven ze ook niet.’ Wat zou er in 

hun hoofd omgaan?

s
Creatief: Waar kun je Jezus vinden? 

De kinderen bedenken hun eigen 

antwoord. Het kan van alles zijn: 

in de Bijbel, in de kerk, in de hemel, in de 

natuur, in mensen die goed voor elkaar zijn, 

enzovoort.  

Van hun eigen antwoord maken de kinderen 

een tekening of schilderij. 

Vertelling 8–12 jaar

Het aarzelende arrestatieteam van de Farizeeën
De Farizeeën hebben een vergadering. 
‘Heren en heren!’ roept de voorzitter – want er zijn alleen heren aanwezig. 
‘Julie hebben gehoord over Jezus van Nazaret. Hij beweert dat hij de zoon van God is. 
Hij legt de Bijbel uit op een andere manier dan wij. Er wordt gezegd dat hij mensen 
kan genezen en over het water kan lopen. En hij houdt zich niet aan de regels van de 
sabbat, onze heilige rustdag.’ 
Terwijl de voorzitter dit zegt, schudden andere Farizeeën het hoofd. Ze roepen 
verontwaardigd ‘Tss...’, ‘Ach!’ en ‘Nou, nou’ en sommigen ballen kwaad hun vuist. 
‘Het moet afgelopen zijn’, gaat de voorzitter plechtig verder. ‘Ik stel voor dat we Jezus 
laten arresteren.’ In de zaal klinkt instemmend: ‘Arresteren! Gelijk oppakken! Dat zal 
hem leren.’

De voorzitter klapt in zijn handen en wenkt twee dienaren naar voren. Laten we ze 
Hannes en Mannes noemen. ‘Hannes’, zegt de voorzitter, ‘Mannes… Ik geef jullie de 
opdracht om Jezus te arresteren. En wel nu meteen!’

Daar gaan Hannes en Mannes. Ze hoeven niet lang te zoeken: een klein stukje verder 
staat een grote groep mensen om Jezus heen. Hannes en Mannes wurmen en duwen 
zich tussen de mensen door. ‘Wij komen Jezus halen’, leggen ze uit. ‘Zodoende.’ 
Even later staan ze tegenover Jezus. ‘Wij eh… wij komen om eh…’ beginnen ze. Dan 
worden ze stil. Ze kijken elkaar aan: En nu?  
Jezus kijkt naar Hannes en Mannes en naar alle andere mensen. ‘Ik ben nog even 
bij jullie’, zegt hij. ‘En dan ga ik naar degene die mij gestuurd heeft. Jullie zullen me 
zoeken, maar niet vinden.’ 
Zoeken? denkt Hannes. 
Niet vinden? denkt Mannes. 
En de mensen achter hen beginnen te fluisteren. ‘Misschien gaat Jezus wel weg. Naar 
Griekenland ofzo, of nog verder. Misschien gaat hij de mensen daar ook over God 
vertellen.’

Hannes en Mannes kijken elkaar een beetje onzeker aan. 
Ze horen Jezus’ vriendelijke stem, die alweer over iets anders vertelt: ‘Als je dorst hebt, 
mag je bij mij komen. Ik geef je levend water.’ 
Hannes en Mannes hebben geen dorst. Maar Jezus arresteren durven ze ook niet. Ze 
gaan maar weer terug naar de vergadering van de Farizeeën.  
‘Waar is Jezus nou?’ vraagt de voorzitter. ‘Jullie zouden hem toch meenemen?’ 
‘Tja’, zegt Hannes. 
‘Hij is zo bijzonder’, vertelt Mannes. 
De voorzitter zucht. Het lijkt wel of steeds meer mensen in Jezus gaan geloven…

Mattijs Weegenaar
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Lezen en zingen

Eerste zondag van de herfst 
Jaar A

Lezing uit het Oude Testament Deuteronomium 13:2-6

Antwoordpsalm 139:13-24

Epistellezing Jakobus 3:16-4:6

Lezing uit het Evangelie Marcus 9:30-37

Alternatief leesrooster
Zacharia 14:1-11,16
Openbaring 22:1-6
Johannes 7:32-39
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Waarom zoek je Jezus?
19 september 202

Bijbel: Johannes 7:32-39 Kijk bij Vieren voor uitleg bij dit werkblad
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Voorbereiden
Dat geloof je toch niet?

Johannes 7:40-52 26 september 2021
 

Twee gesprekken
In de lezing gaat het over twee 
gesprekken: een gesprek tussen de 
mensen in de menigte en een gesprek bij 
de hogepriesters en Farizeeën. De tekst 
geeft een bijzonder inkijkje in die beide 
gesprekken: haast alsof we er zelf bij zijn. 
In beide gesprekken wordt getwijfeld 
over wie Jezus is. Maar de houding is 
wel heel verschillend: in de menigte 
zijn er mensen die geloven dat Jezus de 
profeet of de Messias is, de houding van 
de Farizeeën is veel afwijzender (behalve 
misschien van een: Nikodemus).

Galilea
Een onderwerp in beide gesprekken is dat 
Jezus uit Galilea komt. Dat is moeilijk te 
begrijpen. In het volk zijn er mensen die 
zeggen: ‘De Messias komt toch niet uit 
Galilea? Hij zou toch uit Betlehem komen, 
de stad van David?’ En bij de Farizeeën 
krijgt Nikodemus honend te horen: 

‘Zoek het maar na, dan zul je zien dat uit 
Galilea geen profeet opstaat!’ Galilea, het 

‘land van de heidenen’, werd niet gezien 
als de verwachte bakermat van Israëls 
profeet. (Overigens wordt van de profeet 
Jona wel verteld dat hij uit Gat-Hachefer 
kwam, een stad in het gebied dat later 
Galilea genoemd zou worden  

(2 Koningen 14:25). Maar daar stond hij 
niet op als profeet; hij stond juist op om 
van zijn opdracht weg te lopen.)

Het gepeupel
In vers 32 is verteld dat de dienaren van 
de Farizeeën en hogepriesters eropuit 
gestuurd werden om Jezus te arresteren. 
Ze komen met lege handen terug, en 
hebben als verklaring dat ‘nog nooit 
een mens zo heeft gesproken’. Blijkbaar 
zijn ze onder de indruk gekomen van 
Jezus’ woorden. De Farizeeën reageren 
door te zeggen dat ze zich hebben 
laten misleiden. Daarbij wordt ook het 
argument gebruikt dat geen enkele 
Farizeeër nog tot geloof is gekomen – 
alleen ‘de massa die de wet niet kent’. 
Geloof in Jezus werd door hen blijkbaar 
gezien als iets van het gepeupel, van de 
mensen die te weinig kennis hebben om 
te weten hoe het zit. ‘Vervloekt zijn zij’, 
aldus de Farizeeën. Dat klinkt als een 
geïrriteerde uitroep. De verbinding van 
het niet-kennen van de wet en de vloek 
heeft ook een oorsprong in de Thora: in 
Deuteronomium 27:26 staat dat eenieder 
vervloekt is die zich niet houdt aan de wet.

Nikodemus
Maar dan doet iemand zijn mond 
open. Nikodemus, een Farizeeër; maar 
óók iemand die in de nacht naar Jezus 
toegegaan is. Hij lijkt het voorzichtig voor 
Jezus op te nemen, als hij zegt: ‘Onze 
wet veroordeelt iemand toch pas als hij 
gehoord is en als bekend is wat hij heeft 
gedaan?’ Het is een bijzonder moment 
in het verhaal. Alleen al door de vraag te 
stellen, kiest Nikodemus een positie. En 
zijn vraag zal tot aan het eind van het 
Johannesevangelie in de lucht blijven 
hangen: hoe kan iemand veroordeeld 
worden als niet bekend is wat hij heeft 
gedaan? Nikodemus zelf zal aan het eind 

van het evangelie nog eens genoemd 
worden: hij is degene die Jezus begraaft, 
samen met Josef van Arimatea (Johannes 
19:38-42).

Erik Idema
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WELK VERHAAL LEZEN WE? 
De mensen in Jeruzalem twijfelen over 
wat ze van Jezus moeten denken. Is 
hij de profeet? De Messias? Sommigen 
denken van wel, anderen wijzen erop 
dat dat niet kan omdat de Messias niet 
uit Galilea zou komen. 
Ook in de kringen van de Farizeeën 
wordt over deze vragen gesproken. Zij 
weten het zeker: uit Galilea komt geen 
profeet. Ze willen Jezus veroordelen, 
maar Nikodemus zegt dat ze hem 
dan eerst zullen moeten verhoren en 
moeten weten wat hij gedaan heeft.
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Vieren
Dat geloof je toch niet?

Johannes 7:40-52 26 september 2021
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Meneer Tom
Meneer Tom heeft een app op zijn 
telefoon. Met die app kan hij misschien 
wel de liefde van zijn leven vinden. Hij 
bekijkt de foto’s en leest de verhalen. 
Soms swipet hij naar links en soms 
naar rechts. Er is een dame die hij gelijk 
naar rechts heeft geschoven. Ze lacht zo 
vriendelijk in de camera met haar leuke 
sproetjes en stralende blonde haren. 
Eerst heeft meneer Tom een paar keer 
een berichtje gestuurd. Daarna hebben ze 
gebeld. Wel drie keer! Een keer hebben 
ze zelfs twee uur lang gepraat, over van 
alles en nog wat. Meneer Tom weet 
niet precies hoe het voelt, maar dit zou 
weleens verliefdheid kunnen zijn. ‘Zullen 
we elkaar ontmoeten?’ typt hij. ‘Leuk!’ 
krijgt hij als antwoord terug. ‘Ik sta 
morgen op het station, om twee uur.’  
De volgende dag staat meneer Tom op 
het station. Met een doos chocola en 
een bonzend hart. Daar komt de trein 
aan. Tom ziet iemand met blonde haren 
naar buiten komen. Zijn hart maakt 
een sprong, daar is ze! Maar nee, het is 
iemand anders. Dan ziet hij een dame 
met een prachtig lange rok aan. Dat zou 
echt een rok voor haar zijn, denkt meneer 
Tom. Maar ze is het niet. ‘Hoi Tom’, hier 
ben ik dan! Klinkt een stem achter hem. 
Meneer Tom draait zich om. Hij ziet een 
mevrouw, zonder sproeten en met grijze 
haren en een bikerjack aan. Aan haar 
stem hoort meneer Tom dat het zijn date 
is. Ze ziet er zeker mooi uit, maar ze 
lijkt totaal niet op wat hij had verwacht. 
Hij kijkt gauw nog even naar de foto op 
zijn telefoon. ‘Leuke filter heb ik daar 
gebruikt, vind je niet?’ Zijn date kijkt 
hem lachend aan. ‘En ik ben net naar de 
kapper geweest. Heb mijn haar in een 
grijstint laten verven, is helemaal in nu!’ 
Dan wijst ze naar de chocola. ‘Dat had 
je nou niet hoeven doen! Echt niet, want 
ik ben allergisch voor chocola.’ Ze steekt 

haar arm in die van de beduusde meneer 
Tom. ‘Zullen we?’ 

Kennen de kinderen dat, dat je een 
bepaald beeld van iemand hebt en dat 
deze persoon in werkelijkheid totaal 
anders blijkt te zijn? 
Het kan best zijn dat je daardoor een 
beetje ‘van slag’ kunt raken. 
In het verhaal van vandaag gebeurt 
eigenlijk hetzelfde. De mensen hebben 
gehoord en gelezen over een koning die 
komt, een redder van de wereld. Daar 
hadden ze een bepaald beeld bij. Dan 
komt Jezus. Hij zegt dat hij die beloofde 
redder is. Maar hij is totaal niet wat de 
mensen verwacht hadden.

Werkblad

o
De woorden die Jezus zegt, zijn 
nieuw. Hij leert ons met andere 
ogen te kijken, andere woorden 

te spreken en andere dingen te doen. 
Geloven is steeds weer opnieuw leren en 
vragen blijven stellen.
Werkwijze: Kun jij deze plaatjes van het 
werkblad anders bekijken? Als je even 
puzzelt, lees je …
Werkblad: zie blz. 24.

Oplossing: Wie met een open hart luistert, 
gelooft de woorden van Jezus. Ook al 
snap je ze niet.
Nodig: (kleur)potloden, pennen.

Gebed  
Goede God,
Het lijkt wel of we steeds meer ontdekken.  
Slimme koppen vinden van alles uit 
We begrijpen steeds beter hoe het de wereld en 
het heelal werkt. 
Maar hoe meer we leren, 
hoe meer we ook ontdekken dat we nog niet 
weten. 
Dat kan best verwarrend zijn.
 
En dan lezen we in de Bijbel over Jezus. 
Die ons leert om met andere ogen te kijken, 
met andere woorden te spreken 
en andere dingen te doen. 
Help ons om dat te geloven wat we nodig 
hebben 
om te leven zoals U dat van ons wilt. 
Geef dat we mogen genieten van deze 
ontdekkingstocht! 
Amen

Lezen en zingen

Tweede zondag van de herfst 
Jaar A

Lezing uit het Oude Testament Numeri 11:24-29

Antwoordpsalm 19:8-15

Epistellezing Jakobus 4:11-17

Lezing uit het Evangelie Marcus 9:38-50

Alternatief leesrooster
2 Samuël 23:13-17
Handelingen 6:1-7
Johannes 7:40-52



22 Kind op Zondag  | 5 september t/m 10 oktober 2021

Vertelling 4–7 jaar

De woorden van Jezus
Jezus staat in de tempel. Er staan veel mensen om hem heen. Jezus zegt: ‘Heb je dorst? 
Kom bij mij!’ 
De mensen kijken. Jezus heeft geen waterfles en bekertjes mee. Hoe kan hij dan 
drinken geven? 
Jezus zegt: ‘Je hebt geen water uit een fles nodig. Je hebt mijn woorden nodig. Die 
woorden zijn net als water. Levend water.’  
De mensen kijken elkaar aan. 

‘Dat geloof je toch niet?’ zegt een meneer. 
Een mevrouw haalt haar schouders op. ‘Ik weet het niet’, zegt ze. Misschien geloof ik 
het wel.’ 
Al snel praten de mensen allemaal door elkaar. 
‘Hij is een profeet!’ zegt een kind. 
‘Hij is onze redder!’ zegt een oude man. 
‘Nee joh’, zegt een dame. ‘Hij zegt maar wat. Ze moeten hem oppakken!’  
 
Weet je wie ook naar Jezus luisteren? Het zijn knechten van de Farizeeën. De Farizeeën 
weten precies wat in de Bijbel staat. En de woorden die Jezus zegt, die lezen ze niet in 
de Bijbel. ‘Dat gaat zomaar niet’, zeggen ze tegen elkaar. Ze hebben hun knechten naar 
Jezus gestuurd. ‘Neem hem maar mee! Pak hem op!’  
De knechten staan bij Jezus en luisteren naar zijn woorden. ‘Zijn woorden zijn wel 
heel bijzonder’, zeggen ze tegen elkaar. ‘Het zijn woorden die we nog nooit hebben 
gehoord!’ De knechten nemen Jezus niet mee. Ze gaan weer terug naar de Farizeeën. 
 
De Farizeeën kijken verbaasd. ‘Waarom hebben jullie Jezus niet meegenomen? 
Geloven jullie ook al wat hij zegt?’  
Nikodemus is ook een Farizeeër. Hij is een keer in de nacht bij Jezus op bezoek 
geweest. Jezus heeft hem toen heel veel verteld. Woorden om goed over na te denken. 

‘Ik vind ook dat we Jezus niet zomaar op kunnen pakken’, zegt hij. ‘We moeten eerst 
maar eens goed naar hem luisteren.’  
De andere Farizeeën schudden hun hoofd.

Jolanda van der Marel

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Wat denk je? Wie in het 

verhaal gelooft wel wat Jezus zegt? 

En wie gelooft het niet? Ga de 

karakters langs en laat de kinderen bedenken 

hoe ze gekeken hebben en dit nadoen. 

Geloven ze het wel of niet?

p
Spel: Geloof je het wel of geloof je het 

niet? Een kind mag voorin de ruimte 

met een dobbelsteen rollen, zonder dat 

iemand ziet wat er gegooid is. Dan vertelt het 

kind aan de rest wat het gegooid heeft.  

Let op: dat hoeft niet te kloppen! De anderen 

kijken goed. Geloven ze wat het kind zegt, dan 

gaan ze staan. Geloven ze het niet, dan gaan 

ze zitten. 

m Zingen: ‘Als je gelooft – Geloven is gaaf’. 

Dit lied is te vinden op YouTube. Het 

leent zich uitstekend om de kinderen 

met muziekinstrumenten mee te laten spelen, 

bijvoorbeeld triangel, trom, enzovoort.

Vertellen
Dat geloof je toch niet?

Johannes 7:40-52 26 september 2021
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Vertelling 8–12 jaar

Geloof jij het?
Het is feest in de stad. Overal lopen mensen. Ze praten, eten en drinken, ze lachen 
samen. De mensen genieten van het samenzijn. Ze zijn blij met de ontmoetingen. En 
tijdens die ontmoetingen, gaan de verhalen snel. Zo horen de mensen op de laatste dag 
van het feest, dat Jezus in de tempel is. Ze haasten zich naar de tempel toe om te horen 
wat hij zegt. De meeste mensen zijn nieuwsgierig. Maar er zijn ook die met andere 
bedoelingen naar de tempel gaan. Ze willen dat Jezus stopt met wat hij doet. Ze hebben 
geen zin in de onrust die Jezus met zich meebrengt.
‘Bij mij is het echte feest’, zegt Jezus. ‘Als je bij mij komt, dan heb je nooit meer dorst. 
Er zal levend water door je hart stromen als je mij gelooft!’ 
De toeschouwers denken na. Geloven ze eigenlijk wat Jezus zegt? Sommige mensen 
weten het zeker. ‘Dit moet wel onze verlosser zijn, de Messias waar we al zo lang op 
wachten.’ 
‘Nee joh’, zeggen anderen. ‘Er staat toch in de Bijbel dat de Messias uit Betlehem 
komt? Daar komt deze Jezus niet vandaan, dus hij kan het niet zijn.’ 
‘Misschien is hij wel een profeet’, zegt weer een ander. 
De mensen worden het niet eens met elkaar. Ze twijfelen. De woorden die Jezus zegt, 
zijn nieuw voor ze. Het lijken andere woorden dan dat ze altijd gelezen en gehoord 
hebben. Moeten ze die woorden nou geloven of niet?’  

Er zijn ook mensen die deze woorden zeker niet geloven. Dat zijn de Farizeeën en de 
hogepriesters. Zij vinden dat Jezus kletspraat verkoopt. En zij kunnen het weten, want 
ze kennen de Bijbel door en door. Toen ze hoorden dat Jezus in de tempel was, hebben 
ze hun dienaren op weg gestuurd om Jezus op te pakken. ‘Haal hem op en breng hem 
naar ons. Dit gedoe moet stoppen!’ De dienaren zijn naar de tempel gegaan. Maar 
ze komen zonder Jezus terug. ‘We hebben de woorden van Jezus nog nooit eerder 
gehoord’, zeggen ze tegen hun bazen. ‘Zoals hij kan vertellen…’  
 
De Farizeeën en hogepriesters worden boos. ‘Geloven jullie nou ook al wat hij zegt? 
Laat je toch niet zo gek maken! Er is nog geen slimme kop of bijzondere leider geweest 
die dit gelooft, waarom zouden jullie het dan wel geloven? Als je een beetje de regels 
kent, dan weet je dat er niks klopt van wat die Jezus zegt!’  
‘Sorry hoor’, zegt Nikodemus. ‘Maar als we onze regels willen volgen, dan kunnen 
we Jezus toch niet zomaar oppakken? Er staat duidelijk geschreven dat we eerst naar 
iemand moeten luisteren voordat we oordelen!’  
De andere Farizeeërs kijken hem vol verbazing aan. ‘Begin jij nou ook al?’  

Jolanda van der Marel
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To do
Lees Johannes 2: 23- 3: 21 nog eens na. Wat zegt jezus precies tegen Nikodemus? Zeg 
het in je eigen woorden. Begrijp je waarom Nikodemus vindt dat Jezus niet zomaar 
opgepakt mag worden?

Weetje
Nikodemus is een Farizeeër. Hij is eens in de nacht bij Jezus op bezoek gegaan. 

8-10 jaar

l
Gesprek: Hoe komt het dat niet alle 

mensen zomaar geloven wat Jezus 

zegt? Begrijp je dat? Zijn er dingen 

die jij niet zomaar gelooft? Luister naar wat 

een ander vertelt. Begrijp je dat?

p
Spel: Maak een kring. Geef elk kind 

een ansichtkaart. Laat ze de voorkant 

bekijken en ervoor zorgen dat anderen 

niet mee kunnen kijken. Daarna mogen ze om 

de beurt vertellen wat er op hun kaart staat. 

Let op: ze kiezen zelf of ze echt vertellen wat 

erop staat of dat ze het verzinnen. Is iedereen 

geweest? Laat dan de kinderen de volgende 

vragen beantwoorden: 

- Wie geloof je? En waarom? 

- Wie geloof je niet? En waarom?

s
Creatief: Laat de kinderen een 

collage of schilderij maken met 

als titel ‘Levend water’. Bekijk en 

bespreek de resultaten.

 11-12 jaar

l
Gesprek: Stel je voor dat jij een van 

die toeschouwers in de tempel was. 

Hoe denk jij dat je zou reageren en 

waarom? Wissel dit uit in tweetallen en deel 

het met de groep.

b
Lezen: Laat de kinderen op zoek 

gaan naar allerlei uitspraken van 

Jezus. Die schrijven ze op een 

kaartje. Laat ze de kaartjes ordenen: 

- Over welke uitspraak heb je een vraag? 

- Over welke uitspraak wil je iets vertellen?
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Dat geloof je toch niet?
26 september 2021

Bijbel: Johannes 7:40-52 Kijk bij Vieren voor uitleg bij dit werkblad



255 september t/m 10 oktober 2021 |  Kind op Zondag

Wat voorafging
De Farizeeën en hogepriesters willen 
Jezus stoppen. Ze hebben dienaren op 
hem afgestuurd om hem te arresteren, 
maar die zijn onverrichterzake 
teruggekomen (Johannes 7:45). In het 
gesprek dat daarop volgde, heeft de 
Farizeeër Nikodemus opgemerkt: ‘Onze 
wet veroordeelt iemand toch pas als hij 
gehoord is en als bekend is wat hij heeft 
gedaan?’ 
In het verhaal van vandaag komen 
de Schriftgeleerden en Farizeeën zelf 
bij Jezus met een vrouw tegen wie 
ze een aanklacht hebben. Maar hoe 
zorgvuldig houden zij zichzelf aan de 
wet? En beschouwen ze nu werkelijk 
ineens Jezus als rechter in plaats van als 
aangeklaagde?

Geen goed antwoord
Ze stellen een vraag waarop eigenlijk 
geen goed antwoord mogelijk is. Als 
Jezus zegt dat ze niet gestenigd hoeft 
te worden, zou het lijken alsof hij de 
Joodse wet verwerpt. Als hij zou zeggen 
dat ze wel gestenigd moest worden, zou 
hij oproepen om de Romeinse wet te 
overtreden: die bepaalde dat alleen het 
Romeinse gezag de doodstraf mocht 
uitspreken. Bovendien zou zo’n uitspraak 
van Jezus zich lastig laten verbinden 
met zijn oproep tot naastenliefde en 
vergeving. Het is dus een stikvraag, die 
gesteld wordt om Jezus op de proef te 
stellen.

De eerste steen
In de Thora, met de tien geboden als 
kern, wordt geschetst hoe het leven in 
het veelbelovende land eruit kan zien. 
Overtreders van die geboden moeten 
streng worden gestraft, zo wordt onder 
meer in Deuteronomium beschreven. 
Het zijn verre van vrijblijvende adviezen 

– het volgen van de Thora is letterlijk en 
figuurlijk een zaak van leven of dood. Dat 
blijkt bijvoorbeeld in Deuteronomium 
22:22, waar verteld wordt wat er moet 
gebeuren als een man betrapt wordt met 
een getrouwde vrouw: dan moeten ze 
beiden ter dood gebracht worden. Dat 
roept natuurlijk de vraag op waar de man 
gebleven is in dit verhaal. Hoe kan het 
dat er alleen een vrouw bij Jezus gebracht 
wordt? 
Overigens stond ook op andere 
misstappen de doodstraf, en soms 
wordt daar ook bij verteld hoe die 
straf moest worden voltrokken. Zo 
staat in Deuteronomium 17:1-7 dat 
mensen die afgoden dienen, gestenigd 
moeten worden. Dan moet wel eerst 
onomstotelijk vaststaan dat ze schuldig 
zijn, zo zegt de tekst met nadruk: er 
moeten tenminste twee getuigen zijn. En 
die getuigen moeten dan zelf de eerste 
steen werpen! 

Jezus schrijft op de grond
In plaats van antwoord te geven, bukt 
Jezus zich en schrijft met zijn vinger 
op de grond. ‘In het zand’, zo horen 
we dan vaak, en zo heeft ook de dichter 
Gerrit Achterberg het omschreven in zijn 
beroemde gedicht. Maar was het echt 
zand? In het Grieks staat er het woord 
gen, dat aarde of grond betekent. (‘Grond’ 
ook in de zin van: bodem, vloer.) De 
meeste Bijbelvertalingen vertalen het 
woord dan ook niet met zand.  
Het verhaal speelt zich af in de tempel, 

zo lezen we in vers 1. Het zou dan 
ook kunnen dat Jezus op de stenen 
tempelvloer schreef. Zou het een 
verwijzing kunnen zijn naar de vinger 
van God, die de wet schreef op de stenen 
tafelen (Exodus 31:18)?  

Schrijven in de aarde
Het schrijven in de aarde doet ook 
denken aan Jeremia 17. Aan het begin van 
dit hoofdstuk vertelt de profeet dat de 
zonde van de Judeeërs geschreven staat 
met een ijzeren stift. En in Jeremia 17:13 
klinken dan de woorden:  

‘Wie van u weggaan,  
zullen in het stof worden geschreven, 
want ze hebben de Heer, 
de bron van levend water, 
verlaten.’ 
Schrijft Jezus een naam in de aarde van 
iemand die van de Heer is weggegaan? En 
als hij dat doet: welke naam zou het dan 
zijn? Het wordt ons niet verteld. 

De aanklagers druipen af
De rollen lijken omgedraaid in de loop 
van het verhaal. Er was een aangeklaagde 
vrouw, en er werd een vraag gesteld 
waardoor Jezus in moeilijkheden zou 
komen. Maar uiteindelijk zijn het de 
aanklagers die afdruipen. Niemand 
veroordeelt de vrouw, en ook Jezus doet 
dat niet. ‘Ga naar huis’, zegt hij. ‘En 
zondig vanaf nu niet meer.’

Erik Idema

Voorbereiden
Waar is iedereen?

Johannes 8:1-11 3 oktober 2021
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WELK VERHAAL LEZEN WE? 
Een vrouw is betrapt op overspel. Ze 
wordt bij Jezus gebracht met de vraag: 
‘Moet ze gestenigd worden?’ Jezus 
schrijft in het zand en antwoordt: ‘Wie 
zonder zonde is, laat die als eerste een 
steen naar haar werpen.’ 
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Vieren
Waar is iedereen?

Johannes 8:1-11 3 oktober 2021
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Kindermoment in de dienst
Ga lekker zitten met de krant. Heeft 
iedereen het laatste nieuws al gehoord? 
Er is een politicus betrapt op een leugen. 
Weten de kinderen wat een politicus 
doet? Laat ze dat in eigen woorden 
vertellen. 
Nou is er dus een politicus, die zei dat hij 
nog geen grijze haren had. En weet je wat 
blijkt? Hij heeft wel grijze haren! Hij was 
een tijd niet meer bij de kapper geweest 
om zijn haar blond te laten verven en nu 
zijn er foto’s verschenen waarop duidelijk 
een grijze uitgroei te zien is. Wat erg!  
We moeten hem maar eens goed de 
waarheid zeggen! Misschien een lange 
brief sturen met al onze handtekeningen 
eronder. Of gaan protesteren op het 
Binnenhof. Misschien kunnen we pannen 
en lepels meenemen en even flink wat 
herrie maken! Want liegen, dat hoort niet. 
 
Vertel de kinderen dat u ook nog nooit 
gelogen heeft. Ja, u heeft weleens tegen 
een vriend gezegd dat zijn jas heel mooi 
stond terwijl u dat juist niet vond. En u 
heeft ook weleens tegen iemand gezegd 
dat u niet langs kon komen omdat u een 
andere afspraak had, terwijl u gewoon 
geen zin had. En vooruit, u heeft ook 
weleens eens iets stukgemaakt en gezegd 
dat u er niets van af wist. Maar ja, dat 
ging per ongeluk. En een leugentje om 
eigen bestwil mag toch wel? 
Geef de kinderen even de ruimte om 
hierop te regeren. 
Straks horen we een verhaal waarin 
eigenlijk hetzelfde gebeurt. Jezus zegt: 

‘Als je zelf alles goed doet, dan pas mag je 
een ander straffen om wat hij fout doet.’ 
Wat denk jij: moeten we die lange brief 
nog schrijven aan die politicus?

Werkblad

o
Jezus tekent in het zand als 
antwoord op een vraag van de 
Farizeeën. Hij zegt ‘Wie zonder 

zonde is, werpe de eerste steen.’ Wat zou 
Jezus getekend of geschreven hebben? 
Misschien letters? Of een ding, of alleen 
maar figuurtjes? Wat denk jij? 
Werkwijze: teken of schrijf op het 
werkblad. Teken eventueel met lijm en 
strooi er zand overheen. Of gebruik 
handlettering-pennen.
Nodig: (kleur)potloden, pennen; eventueel 
lijm, zand, handlettering-pennen.
Werkblad: zie blz. 29.

Gebed  
Soms hebben we zo snel ons oordeel klaar. 
We lijken voor een ander prima te weten wat 
goed is of fout. 
We zoeken naar rechtvaardigheid  
en willen dat mensen leren van hun fouten. 
En soms vergeten we te kijken naar onszelf. 
Goed kijken naar een ander 
helpt ons om niet te hoeven kijken naar  
wat er bij ons binnen gebeurt. 
Help ons te beseffen  
dat we samen op weg te zijn 
Help ons om in de spiegel te kijken 
en een ander aan de hand mee te nemen. 
Zodat we samen werken aan Uw koninkrijk. 
Amen

Lezen en zingen

Derde zondag van de herfst 
Jaar A

Lezing uit het Oude Testament Maleachi 2:10-16

Antwoordpsalm 8 (128)

Epistellezing Hebreeën 3:1-6

Lezing uit het Evangelie Marcus 10:1-16

Alternatief leesrooster
Exodus 34:4-9
Romeinen 7:1-6
Johannes 8:1-11
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Vertelling 4–7 jaar

Wie gooit de steen?
Jezus staat weer in de tempel. Hij heeft nog zoveel te vertellen! De mensen gaan naar 
hem toe. Ze staan om hem heen en ze luisteren goed. Daar komen de Farizeeën aan. 
Zij vinden het niet goed wat Jezus allemaal vertelt. Ze vinden dat hij dingen zegt die 
niet kloppen. ‘Zo staat het niet in de Bijbel’, zeggen ze. 
De Farizeeën wurmen zich tussen de mensen door. ‘Pardon’, zeggen ze. ‘Mogen we er 
even langs?’ Dan staan ze voor Jezus. ‘Jezus, we hebben iemand meegenomen’, zeggen 
ze. En ze duwen een mevrouw naar voren. ‘Deze mevrouw heeft hele erge dingen 
gedaan. We hebben het zelf gezien. Zo erg. Wat een zonde!’ Ze pakken de Bijbel erbij. 
En ze wijzen naar de letters. ‘Hier staat dat we deze vrouw moeten straffen. Dat we 
haar met stenen mogen bekogelen. Wat vindt u daar nou van?’
De Farizeeën kijken Jezus aan. Maar Jezus zegt niks terug. Hij kijkt naar de grond. Met 
zijn vinger tekent hij een beetje in het zand.  

‘Weet je wat’, zegt hij dan. Als je zelf nooit iets verkeerd hebt gedaan, dan mag je een 
steen pakken en naar de vrouw gooien.’ Jezus pakt een stokje en tekent weer in het 
zand. Deze keer schrijft hij mooie letters.  
Het is stil. De Farizeeën kijken elkaar aan. Ze weten niet zo goed wat ze moeten doen. 
Maar ze durven geen steen te pakken en te gooien. Misschien denken ze wel aan 
die keer dat ze zelf iets verkeerds deden. Toen ze zomaar ruzie hebben gemaakt. Of 
iemand hebben uitgelachen.  
Een voor een gaan de mensen weg. Niemand gooit een steen. 
  
Jezus is klaar met tekenen. Hij kijkt op. ‘He waar is iedereen?’ zegt hij. Hij vraagt aan 
de vrouw: ‘Heeft iemand een steen gegooid?’ 
De vrouw schudt haar hoofd. Nee, niemand heeft gegooid. 

‘Mooi zo’, zegt Jezus. Hij knikt naar de vrouw. ‘Ga maar gauw naar huis. En doe geen 
erge dingen meer!’

Jolanda van der Marel

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Stel de kinderen de 

volgende vragen: 

- Wie in het verhaal was bang denk je? 

- En wie zou er boos geweest zijn? 

- Of verdrietig? 

- En wie was er blij in het verhaal?

o
Tekenen: Kennen de kinderen de 

Zandtovenaar? Die tekent allemaal 

verhalen in het zand. Misschien deed 

Jezus dat ook wel! Wat zou Jezus getekend of 

geschreven hebben? Teken het op papier. Of 

buiten in het zand!

s
Creatief: Laat de kinderen een 

tekening bij het verhaal maken met 

lijm. Na een paar lijnen strooien 

ze zand op de tekening, voordat de lijm is 

opgedroogd. Schud op het eind het overtollige 

zand weg en bekijk de resultaten. 

Vertellen
Waar is iedereen?

Johannes 8:1-11 3 oktober 2021
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8-10 jaar

l
Gesprek: Welke woorden en 

gedachtes komen op bij het horen 

van dit verhaal? Schrijf ze op een 

briefje. Maak maatjes en wissel uit wat er 

opgeschreven is. Zoek een ander duo op en 

praat in je groepje nog even door. Ga dan weer 

samen in de kring zitten. Wat heb je gehoord 

of is je opgevallen en wil je delen met de 

groep?

p
Drama: Speel het verhaal na. De 

kinderen kunnen goed de verschillende 

emoties laten zien. De bange vrouw, 

de kritische Farizeeën, het ongemak na het 

antwoord van Jezus.

o
Tekenen: Wat zou Jezus in het 

zand getekend of geschreven 

hebben? Laat elk kind dit op een 

blaadje schrijven en/of tekenen. Bespreek de 

resultaten.

 11-12 jaar

l
Gesprek: Leg een steen in het 

midden van de kring en stel de 

volgende vragen: 

- Wordt er in de wereld ‘met stenen gegooid’? 

- Heb jij zelf weleens een oordeel gegeven? 

- Heb je daarbij kritisch naar jezelf gekeken? 

- Maakt dit verhaal jou anders? Hoe dan?

p
Drama:Iedereen neemt een van de 

personages uit het verhaal in gedachten. 

In een standbeeld beelden ze die 

persoon uit. Kunnen de anderen raden om 

wie het gaat? Breng het personage tot leven 

en bedenk samen een vraag om aan diegene 

te stellen.

Vertelling 8–12 jaar

Wat te doen met deze vrouw?
Daar staat Jezus weer. In de tempel. Hij vertelt en de mensen luisteren. Het maakt de 
Farizeeën en Schriftgeleerden zo boos! Ze willen dat het ophoudt, maar ze weten niet 
goed hoe. Dan bedenken ze een plan. Een plan om de mensen duidelijk te maken dat 
Jezus het niet volgende de regels doet. 
 
Ze gaan naar Jezus toe. Ze hebben een vrouw meegenomen. De vrouw kijkt bang. Ze 
duwen haar naar Jezus toe en gaan er zelf omheen staan. ‘Kijk Jezus’, zeggen ze. ‘We 
hebben deze vrouw op heterdaad betrapt. Ze was samen met een man. Het was niet 
haar eigen man. En dat noemen we overspel.’ 
Een van de Schriftgeleerden wijst op een stuk papier. ‘Hier in de Bijbel staat precies 
wat er moet gebeuren als een vrouw overspel pleegt. Dan moet ze gestenigd worden. 
Precies volgens de regels.’ 
Een Farizeeër pakt een grote steen van de grond. Hij kijkt Jezus aan. ‘Wat vindt u? 
Zullen we gooien?’  
De vrouw kijkt nu nog banger. En de mensen om haar heen houden hun adem in. Wat 
zal Jezus zeggen? 

Maar Jezus zegt niets. Hij lijkt even na te denken. Dan draait hij zich om en bukt naar 
de grond. Met zijn vinger tekent hij in het zand. De mensen kijken. Wat doet hij? 
Ze zien tekens en tekeningen, maar ze zien niet precies wat hij maakt. Zal dat zijn 
antwoord zijn? 
Dan gaat Jezus staan. Hij kijkt de Schriftgeleerden en de Farizeeën aan. ‘Gooi maar’, 
zegt hij. ‘Als je zelf nog nooit iets verkeerd hebt gedaan, gooi dan maar de eerste 
steen.’ Dan draait Jezus zich weer om en tekent verder in het zand. 
Iedereen staat er een beetje verloren bij. Niemand durft de eerste steen te gooien. 
Uiteindelijk gaan de Farizeeën en de Schriftgeleerden naar huis. Met rode wangen. 
Ook de luisteraars van Jezus gaan weg. Alleen de vrouw staat er nog. 
 
Dan kijkt Jezus op. Hij loopt naar de vrouw toe. ‘Waar is iedereen? Heeft niemand de 
eerste steen gegooid?’ 
De vrouw schudt haar hoofd. 
‘Goed’, zegt Jezus. ‘Ook ik wil geen steen naar jou gooien. Ga maar gauw naar huis  
en zorg ervoor dat je het goede doet!’ 

Jolanda van der Marel
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To do
Deze uitdrukking heeft ook wel iets te maken met: Wel de splinter in het oog van 
een ander zien, maar niet de balk in je eigen oog. Deze uitdrukking komt ook uit de 
Bijbel. Zoek eens uit waar die gebruikt wordt, wat het betekent en wat het te maken 
heeft met de uitdrukking uit dit verhaal.
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Weetje
Af en toe wordt dit spreekwoord gebruikt: Wie zonder zonde is, werpe de eerste 
steen. Dit komt dus uit de Bijbel! 
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Waar is iedereen?
3 oktober 2021

Bijbel: Johannes 8:1-11 Kijk bij Vieren voor uitleg bij dit werkblad
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Voorbereiden
Gaat er al een lichtje branden?

Johannes 8:12-20 10 oktober 2021
 

Licht
Het begint met licht, in de Bijbel. Het 
scheppingsverhaal van Genesis 1 vertelt 
dat alles donker was, totdat God riep: 

‘Licht!’ En toen werd het licht – echt 
een wereld van verschil. Zo wordt in 
Genesis omschreven wat God met de 
wereld doet, en zo wordt ook aan het 
begin van het Johannesevangelie verteld 
over de betekenis van Jezus. In Johannes 
1 gaat het over licht dat schijnt in de 
duisternis. Je zou kunnen zeggen: alsof 
de schepping opnieuw begint. 
Dat klinkt mee als Jezus in de lezing van 
vandaag zegt: ‘Ik ben het licht voor de 
wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in 
de duisternis, maar heeft licht dat leven 
geeft.’ In die woorden ligt een enorme 
schat aan betekenis verborgen. Wie nog 
dacht dat Jezus ‘gewoon’ een rabbi was, 
moet nu toch weten: In hem komt God 
zelf aan het woord.

Verlichting
Jezus’ woorden over het licht voor de 
wereld klinken op een bijzonder moment. 
Het verhaal speelt zich af in de tijd van 
het Loofhuttenfeest (zie Joh. 7:2). Bij 
dat feest werd de voorhof van de tempel 
uitgebreid verlicht met kandelaren, als 
symbool van Gods licht dat schijnt 
voor de wereld. Volgens verschillende 
uitleggers (bijv. E. L. Smelik, Het evangelie 
naar Johannes) moet dat licht ook vanuit 
de verte goed te zien zijn geweest; 
het straalde vanuit de tempel naar de 
omgeving. Een licht voor de wereld, zou 

je kunnen zeggen. Mogelijk zegt Jezus 
bewust tegen die achtergrond: Ík ben het 
licht voor de wereld.

Getuigen
Bij de Farizeeën lijkt nog niet echt een 
lampje te gaan branden. Zij vinden Jezus’ 
getuigenis niet betrouwbaar, omdat 
hij over zichzelf getuigt. Volgens de 
joodse wet kon pas worden vastgesteld 
dat iets waar was, als twee getuigen het 
bevestigden. Daarop zegt Jezus dat hij 
niet alleen van zichzelf getuigt; ook de 
Vader getuigt over hem. Of willen de 
Farizeeën beweren dat de Vader niet 
meetelt? Als reactie daarop lijken de 
Farizeeën door te vragen over een aardse 
vader: ‘Waar is hij dan?’ Zo lijkt dit een 
gesprek te zijn waarin voortdurend langs 
elkaar heen gepraat wordt.
Het woord ‘getuigen’ (martureo in het 
Grieks) heeft overigens in het Evangelie 
een bijzondere klank. Het is een woord 
met een juridische connotatie: Een 
getuige hoort thuis in de rechtbank. Maar 
getuigen wordt in het Nieuwe Testament 
ook een geloofsopdracht. Wie ontdekt 
heeft wie Jezus is, zal van hem getuigen.

Drukke plaats
Het gesprek van Jezus met de Farizeeën 
vindt plaats in de schatkamer van de 
tempel.
Het tempelcomplex bestond uit 
verschillende delen, waarvan bepaalde 
delen alleen toegankelijk waren voor 
specifieke mensen. Er waren bijvoorbeeld 
delen van het complex waar alleen de 
priesters mochten komen, er was ook 
een voorhof waar geen vrouwen mochten 
komen. De schatkamer was de plaats 
waar de gaven gegeven werden en die was 
bij de ‘voorhof der vrouwen’. Het was 
een plaats die vrij toegankelijk was, waar 
het een voortdurend komen en gaan was 

van priesters, schriftgeleerden en andere 
mensen. Jezus ging wel vaker naar de 
schatkamer om onderricht te geven (zie 
bijvoorbeeld ook Marcus 12:41-44).

Tijd nog niet gekomen
Het gesprek over de getuigen en de 
betrouwbaarheid van Jezus staat in de 
context van toenemende spanning. Hier 
wordt niet zomaar een gesprek gevoerd; 
de Farizeeën zijn eropuit om een eind 
te maken aan Jezus’ optreden. Eigenlijk 
hadden ze Jezus al willen arresteren, 
maar dat is er niet van gekomen (zie 
Joh. 7:45-53). Ook nu gebeurt dat nog 
niet, omdat ‘zijn tijd nog niet gekomen 
is’, zo vertelt de evangelist. Het licht 
zal voorlopig nog schijnen tegen de 
duisternis. 

Erik Idema
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WELK VERHAAL LEZEN WE? 
Jezus vertelt in de tempel dat hij het 
licht van de wereld is. De Farizeeën 
begrijpen het niet. Ze vinden dat iets 
alleen waar kan zijn als twee getuigen 
het zeggen, en Jezus zegt het alleen 
over zichzelf. Of toch niet?
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Vieren
Gaat er al een lichtje branden?

Johannes 8:12-20 10 oktober 2021
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Kindermoment in de dienst
Laat de kinderen hun ogen dicht doen en 
vertel ze het volgende:

‘Stel je voor, je wordt op een dag wakker. 
Het is donker in je kamer. Je staat op om 
de gordijnen open te doen. Maar het is 
nog steeds helemaal donker. Is het dan 
nog midden in de nacht? Nee hoor, het 
is al lang en breed ochtend. Je kijkt naar 
buiten. Er schijnt geen zon, er schijnt 
geen maan. Ook de straatlantaarns 
branden niet. Nergens schijnt een licht, 
de wereld is helemaal donker.’  
 
Stel de volgende vragen: 

- Hoe zou de wereld zijn als er geen licht 
was? 

- Wat zou je allemaal niet kunnen doen? 
- Hoe zou je dat vinden?
Jezus zegt dat hij het licht van de wereld 
is. In de eigen ruimte horen de kinderen 
wat Jezus de mensen nog meer vertelt. 
Maar of de mensen het echt snappen, of 
er al een lichtje gaat branden? 

Zingen
In het licht, Sela
In de donkere nacht 
verschijnt een licht 
en de duisternis  
krijgt het niet in haar macht. 

Eeuwenlang al voorzegd: 
Het woord van God  
dat geboren wordt. 
Hoop waar de wereld op wacht. 
In het licht 
In het licht van Gods Zoon 
zien wij zijn goedheid, zijn waarheid. 
In het licht van Gods Zoon 
breng Hij in kleinheid 
zijn grootheid dichtbij. 

Niemand ziet Gods gezicht, 
maar in zijn Zoon  
wordt Hij een persoon, 
Maakt Hij bekend wie Hij is.  

In het licht… 

In mijn donkere nacht 
verschijnt zijn licht 
en de duisternis 
krijgt het nooit in haar macht.

Werkblad

o
Jezuszegt: ‘Ik ben het Licht 
voor de wereld’. We maken een 
lampionnetje, dan zien we wat 

licht doet in het donker.
Werkwijze: volg de aanwijzingen op het 
werkblad. Kleur eerst alles, ga dan pas 
knippen en plakken. Smeer er eventueel 
olie op voor een doorschijnend effect. 
Heb je weinig tijd? Print het werkblad dan 
op (stevig) gekleurd papier.  
Nodig: kleurpotloden, scharen, lijm of 
(dubbelzijdig) plakband, (elektrische) 
waxinelichtjes, olie en kwastjes. 
Werkblad: zie blz. 34.

Lezen en zingen

Vierde zondag van de herfst 
Jaar A

Lezing uit het Oude Testament Deuteronomium 15:1-11

Antwoordpsalm 119:121-128

Epistellezing Hebreeën 3:7-14

Lezing uit het Evangelie Marcus 10:17-31

Alternatief leesrooster
Exodus 13:17-22
Efeziërs 5:15-21
Johannes 8:12-20
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Vertelling 4–7 jaar

Snap jij het?
In Jeruzalem wonen twee mannen. Zij weten heel veel van de bijbel. Elke dag lezen ze 
een stuk. Dan stoten ze elkaar aan. ‘Heb je dit al gelezen? Wist je dat al?’ Elke dag leren 
de twee mannen een beetje bij. Ze weten alles. Nou ja, bijna alles… 
 
De mannen zijn op weg naar de tempel. Ze weten dat Jezus daar is en ze willen graag 
horen wat hij te vertellen heeft. Want de dingen die hij zegt, hebben ze zelf niet 
gelezen in de Bijbel. ‘Volgens mij klopt er niks van die woorden van Jezus’, zeggen de 
mannen tegen elkaar. ‘De woorden die Jezus zegt, zijn niet de woorden die in onze 
regels staan.’  
 
Als ze bij de tempel komen, zien ze Jezus al staan. Om hem heen staan allemaal 
mensen. Ze luisteren naar wat Jezus zegt. Soms kijken ze naar elkaar. ‘Snap jij het?’ 
Sommige mensen schudden hun hoofd. Ze halen hun schouders op. Andere mensen 
beginnen te stralen. Ze worden blij van wat Jezus zegt. 
 
Jezus zegt: ‘Ik ben het licht. Als je naar mij luistert, dan hoef je nooit meer in het 
donker te lopen. Ik ben het licht van de wereld.’ 
De mannen kijken elkaar aan. ‘Dat snap ik niet’, zeggen ze. ‘Jezus kan toch niet de 
hele wereld licht maken? Hij heeft toch niet een hele grote kaars of zo?’ Ze schudden 
hun hoofd. ‘En weet je wat nog gekker is? Hij zegt het over zichzelf. Dat doe je toch 
niet? Een beetje stoer over jezelf praten?’  
 
Jezus hoort wat de mannen zeggen. ‘Wat ik zeg, is waar. Daar mag je op vertrouwen. 
Ik ben door mijn vader gestuurd.’ 
De mannen kijken Jezus aan. En ze kijken om zich heen. ‘En waar is dan jouw vader?’ 
zeggen ze. ‘Wij zien hem niet.’ 
Jezus zucht. ‘Als jullie goed naar mij luisteren, dan snappen jullie mij wel.’  
Maar de mannen snappen het niet. Er is nog geen lichtje bij ze gaan branden.

Jolanda van der Marel

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Snap jij het wel? Weet jij 

waar de vader van Jezus is? Vraag de 

kinderen om woorden te verzinnen 

bij God. Welke woorden vinden ze het best 

passen? 

p
Spel: Speel twee keer verstoppertje. Een 

keer in het donker en een keer in het 

licht. Wat is het verschil?

s
Creatief: Maak een kaarsjeshouder 

door bijvoorbeeld een potje te 

versieren.  

Tip: bewaar de kaarsjeshouders en gebruik ze 

weer in adventstijd.

Vertellen
Gaat er al een lichtje branden?

Johannes 8:12-20 10 oktober 2021
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Vertelling 8–12 jaar

Licht van de wereld
‘Weet je wie ik ben?’ zegt Jezus. ‘Ik ben het licht van de wereld. Als je mij volgt, dan 
loop je nooit meer in het donker. Je loopt dan alleen nog maar in het licht. Het levende 
licht.’  
De mensen kijken elkaar aan. Wat zegt hij nu? Licht van de wereld? Levend licht? Ze 
snappen het niet echt, maar het klinkt wel mooi! 
 
Ook de Farizeeën kijken elkaar aan. En ze kijken in hun boeken. Wat Jezus zegt staat 
niet in hun boeken geschreven. Maar ze weten wel iets anders dat er staat. Ze laat 
hun ogen snel langs de regels gaan. Ah, daar staat het. ‘U mag niet zomaar dat soort 
dingen over uzelf zeggen! Pas als anderen dat ook zeggen over u, dan pas telt het!’  
Jezus schudt zijn hoofd. ‘Wat ik over mezelf zeg, dat klopt. Want ik weet waar ik 
vandaan kom en ik weet waar ik naartoe ga. Ik weet wie ik ben en jullie weten het niet.’ 
Jezus steekt zijn handen in de lucht. ‘En ik ben niet de enige die dit zegt. Ik ben samen 
met mijn vader die mij hierheen heeft gestuurd.’ 
 
De mensen kijken weer naar elkaar. ‘Snap jij het?’ fluisteren ze zachtjes. Ze schudden 
hun hoofd. Ze snappen het niet, maar het klinkt wel mooi! 
 
De Farizeeën kijken elkaar aan. ‘Ken jij de vader van Jezus?’ zeggen ze tegen elkaar. 
‘Heb jij Jezus ooit met zijn vader gezien?’ Ze steken vragend hun handen op. ‘En waar 
is die vader dan?’  
Jezus antwoord. ‘Jullie kennen mij niet. En jullie kennen mijn vader niet. Als jullie 
mij goed zouden kennen en begrijpen wat ik zeg, dan zouden jullie ook mijn vader 
kennen.’ 
 
De mensen krabben zich achter hun oren en schudden hun hoofd. Ze snappen nog 
steeds niet goed wat hij zegt. Ze gaan naar huis. 
Ook de Farizeeën gaan naar huis. Ze denken na over de woorden van Jezus. Maar er 
gaat nog geen lichtje branden.

Jolanda van der Marel
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To do
Zoek eens naar andere uitspreken van Jezus en bedenk schrijf allemaal op wat je  
denkt dat het betekent. Vergelijk de antwoorden met elkaar.

Weetje
In de verhalen over Jezus staat vaker dat de mensen niet snappen wat Jezus zegt. Dat 
is ook niet zo verwonderlijk, want Jezus sprak in een ‘taal’ die ze niet gewend waren. 
Ook nu is het niet altijd eenvoudig om te weten wat de woorden van Jezus precies 
betekenen.

8-10 jaar

l
Gesprek: Noem een paar zinnen uit 

de Bijbel. Snappen de kinderen dit? 

Zo ja, dan mogen ze gaan staan met 

een vinger in de lucht. Snappen ze het nog 

niet? Dan steken ze hun handen in de lucht. 

Mogelijke zinnen: 

- Jezus is de goede herder. 

- Jezus is de ware wijnstok. 

-  Zoals klei in de hand van de pottenbakker,  

zo ben jij in mijn hand.

p
Drama: Hoe kijk jij als je er niks van 

snapt? En als je het opeens wel snapt? 

Welke gebaren horen daarbij? Bedenk in 

groepjes een toneelstuk waarbij iemand het 

eerst niet snapt en later wel. Laat de gebaren 

terugkomen. 

o
Tekenen: Laat de kinderen een 

tekening maken bij het thema ‘licht 

van de wereld’. Bekijk en bespreek 

de resultaten.

 11-12 jaar

l
Gesprek: Zijn er dingen waar jij 

(nog) niks van snapt? Bijvoorbeeld 

hoe iemand in China jou kan horen 

als je hem belt? Of hoe er sneeuw uit de lucht 

kan vallen? Ook al snap je iets niet, je kunt 

je er wel over verwonderen. Bedenk samen 

voorbeelden en verwonder!

p
Spel: Maak het donker in de ruimte. 

Zet middenin allemaal kaarsjes die op 

batterij werken neer. Laat om de beurt 

iemand een kaarsje aansteken. Wat gebeurt 

er? Jezus zegt: ‘Ik ben het licht van de wereld’. 

Welke gedachten komen bij je op als je die 

woorden hoort?

m
Zingen: Licht van de wereld,  

Opwekking 595
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Gaat er al een lichtje branden?
10 oktober 2021

Bijbel: Johannes 8:12-20 Kijk bij Vieren voor uitleg bij dit werkblad
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Nog geen abonnee van Kind op Zondag, 
maar wel geïnteresseerd? 

www.kindopzondag.nl
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Heb jij het ook gezien?

–  Verhalen uit het evangelie van Johannes

30 mei t/m  
29 augustus 2021
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Het beste nieuws

-  Project voor advent en kerst 2020

29 november 2020  

t/m 3 januari 2021
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Volg je mij?
-  Verhalen uit Marcus10 januari t/m  14 februari 2021
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Levensweg

- Project Veertigdagentijd en Pasen

- Verhalen over Jezus’ weg naar Pasen

21 februari t/m  
4 april 2021
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Wat zie je aan me?- Verhalen over de opgestane Heer
- Hemelvaart en Pinksteren

11 april t/m  23 mei 2021
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