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Colofon Van de redactie
Als mensen elkaar voor het eerst ontmoeten, stellen ze zich 

vaak aan elkaar voor. Maar bij de roeping van Jezus’ leerlingen 

gebeurt er iets bijzonders. Zij stellen zich niet voor; het lijkt 

eerder alsof Jezus hen aan zichzelf voorstelt. Aan Simon vertelt 

hij dat hij voortaan Kefas zal heten: Petrus, ‘rots’. En nog 

voordat Natanaël iets tegen Jezus heeft kunnen zeggen, zegt 

Jezus al: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’

Over kennen en herkennen gaat het vaker in de verhalen van deze periode. We lezen over 

de Farizeeën die onderzoeken wie Johannes is: is hij soms de Messias? Dat is hij niet, zo 

vertelt Johannes. En niet veel later herkent hij in Jezus de man die verwacht werd: ‘Daar 

is het lam van God.’ We lezen ook over de bruiloft in Kana, waar Jezus met zijn eerste 

wonderteken iets van zichzelf kenbaar maakt. En in februari lezen we verschillende 

zondagen over Lazarus, de vriend van Jezus die wordt opgewekt uit de dood. 

De vraag ‘ken je mij?’ sluit aan bij herkenbare ervaringen van kinderen. Zij wordt gekend 

door mensen om hen heen: hun ouders, vrienden, opa en oma. En soms blijkt er ook 

iemand te zijn die jou een beetje kent, omdat hij over jou gehoord heeft: bijvoorbeeld een 

collega van je ouders, die weet hoe je heet en wat je doet. Al die ervaringen van gekend 

worden, kunnen het vertrekpunt zijn van een ontdekkingstocht naar het geheim dat in 

psalm 139 zo bijzonder verwoord wordt: dat God ons kent, misschien wel beter dan wij 

onszelf kennen.

Ik wens u en de kinderen weer veel inspiratie 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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ABONNEMENTEN
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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Rubriek Vieren met jongeren:  
zie www.kindopzondag.nl

03| Zondag 9 jan 2022 
| Johannes 1:19-34

Wat is jouw antwoord?
Vanuit Jeruzalem worden priesters en Levieten 
naar Johannes de Doper toegestuurd, om te 
onderzoeken wie hij is. Johannes verklaart dat 
hij niet de Messias is. Hij is een stem die roept 
in de woestijn. Ook vertelt hij dat Jezus het 
lam van God is, dat de zonde van de wereld 
wegneemt.

08| Zondag 16 jan 2022 
| Johannes 2:1-12

Het beste komt nog
Bij een bruiloftsfeest in Kana raakt de wijn op. 
Jezus verandert water in de beste wijn. Het is 
zijn eerste wonderteken.

13| Zondag 23 jan 2022 
| Johannes 1:35-52

Ken je mij?
Johannes de Doper vertelt dat Jezus het lam van 
God is. Twee van zijn leerlingen sluiten zich 
vervolgens bij Jezus aan. Daarna sluiten ook 
anderen zich bij Jezus aan: Simon, Filippus en 
Natanaël.

18| Zondag 30 jan 2022 
| Johannes 2:13-25

Waar ben je mee bezig?
Kort voor Pesach gaat Jezus naar de tempel 
in Jeruzalem. Hij jaagt er de handelaars en 
geldwisselaars weg en zegt dat ze een markt 
maken van het huis van zijn Vader. Ook zegt 
hij dat hij de tempel in drie dagen weer zal 
opbouwen.

23| Zondag 6 febr 2022 
| Johannes 11:1-16

Wat verwacht je?
Jezus krijgt bericht dat zijn vriend Lazarus ziek 
is. De leerlingen van Jezus vinden dat hij beter 
niet naar Judea kan gaan (waar Lazarus woont), 
omdat mensen daar Jezus willen doden. Maar 
Jezus zegt dat hij Lazarus wakker zal maken.

28| Zondag 13 febr 2022 
| Johannes 11:17-27

Waar was je nou?
Jezus is op weg naar het huis van Lazarus, die 
gestorven is. Onderweg komt Marta, de zus van 
Lazarus hem al tegemoet. Jezus vertelt haar dat 
Lazarus uit de dood zal opstaan.

33| Zondag 20 febr 2022 
| Johannes 11:28-44

Kom tevoorschijn!
Jezus gaat naar het graf van Lazarus, die vier 
dagen geleden gestorven is. Hij dankt de Vader, 
omdat Hij al Jezus’ gebeden verhoort. Dan 
roept Jezus Lazarus tevoorschijn uit het graf.

38| Zondag 27 febr 2022 
| Johannes 11:45-54

En nu?
De hogepriesters en Farizeeën horen dat 
Jezus Lazarus uit de dood heeft opgewekt. 
Ze bespreken wat ze moeten doen. Als het 
zo doorgaat, zal iedereen in Jezus gaan 
geloven en grijpen de Romeinen misschien in. 
Hogepriester Kajafas zegt dat een man moet 
sterven voor het volk.
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Inhoud webinar
Tijdens het webinar worden de lezingen en 
thema’s van de veertigdagentijd gepresenteerd. 
Ook krijgt u de projectverbeelding te zien, een 

stukje van het lied te horen en een indruk van de werkbladen  
en knutselsuggesties. Ook kunt u uw eigen vragen stellen en 
ideeën uitwisselen met andere deelnemers. 

Webinar
Veertigdagentijd 2022: Ben je klaar voor het feest? 
 

Voor de veertigdagentijd en Pasen biedt Kind op Zondag een project met als thema: Ben je klaar voor het 

feest? We maken een feestslinger voor in de kerk, er is elke week een uitnodiging met een voorwerp dat de 

kinderen mee kunnen nemen, een gezinsboekje met materiaal voor elke dag en natuurlijk een projectlied.

Wilt u kennismaken met het project? Doe dan mee aan ons webinar!

We hopen dat u erbi
j bent!

Wanneer?
Het webinar vindt plaats op 

woensdagavond 12 januari 2022,  
van 19.30u - 20.45 uur

Aanmelden is gratis en kan via deze link: 

https://event.webinarjam.com/channel/
veertigdagentijd22

Op het webinar voor de adventstijd  
kregen we veel positieve reacties!

https://event.webinarjam.com/channel/veertigdagentijd22
https://event.webinarjam.com/channel/veertigdagentijd22
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Begin van het Evangelie
De tekst van vandaag komt uit het eerste 
hoofdstuk van het Johannesevangelie. 
Dat hoofdstuk begint met de prachtige 
tekst over het woord: ‘In het begin was 
het Woord…’. Al snel wordt de naam van 
Johannes genoemd, als de getuige van 
het licht. 
Het eerste hoofdstuk van Johannes begint 
beschouwend en poëtisch. Vanaf vers 
19, waar wij beginnen met lezen, zien we 
voor het eerst ‘live’ iets gebeuren. Die 
eerste gebeurtenis is een getuigenis.

Getuigenis
Het verhaal begint met de woorden: 

‘Dit is het getuigenis van Johannes…’ 
Daarmee krijgt het verhaal meteen 
een zekere spanning, een urgentie. De 
priesters en Levieten zijn niet gekomen 
om zomaar eens een praatje te maken: 
ze zijn gestuurd met een opdracht, en ze 
moeten met een antwoord terugkomen. 
Het lijkt bijna op een verhoor, en daar 
passen ook de omschrijvingen bij van de 
antwoorden van Johannes: hij ‘belijdt’, hij 

‘ontkent niet’, hij ‘belijdt’ nog eens.
Het Griekse woord voor getuigenis 
is marturia. Daarvan is ook het woord 
martelaar afgeleid – een martelaar is 
iemand die sterft omdat hij getuigt van 
een geloof. (Zover is het voor Johannes 
gelukkig nog niet; maar het wrange is 
dat hij niet alleen de eerste getuige, maar 

ook de eerste martelaar genoemd kan 
worden; zie Matteüs 14:3-12 en Marcus 
6:17-29.) 

Judeeërs
De priesters en Levieten zijn gestuurd 
door ‘de Joden’, zo lezen we in de 
vertaling van de NBV. In dit Evangelie 
wordt veel gesproken over ‘de Joden’, die 
daarbij dikwijls tegenover Jezus staan. 
Het zou kunnen dat de evangelist met die 
aanduiding in de eerste plaats de Joodse 
elite rondom de tempel bedoelde. (In 
Johannes 7:12-13 lijkt het er bijvoorbeeld 
op dat de evangelist binnen Jeruzalem ‘de 
Joden’ onderscheidt van andere mensen, 
terwijl die toch ook joods geweest zullen 
zijn.)

Verwachtingen
In het Oude Testament wordt verteld dat 
de profeet Elia niet stierf, maar met een 
wagen naar de hemel ging (2 Koningen 
2). De verwachting was, dat hij ooit terug 
zou komen. (Dat wordt onder meer 
aangekondigd in Maleachi 3:23.) Ook 
verwachtte men de Messias, en meer 
in het algemeen de komst van profeten 
(Deuteronomium 18:15). 
Al die verwachtingen zaten in de hoofden 
en harten van mensen. En dus is dat ook 
het eerste wat aan Johannes gevraagd 
wordt: Wat bent u eigenlijk? (Of in 
ieder geval: Wat pretendeert u te zijn?) 
Johannes antwoordt met een beeld uit 
Jesaja 40: Hij is een stem in de woestijn, 
die de komst van de Heer aankondigt. Let 
wel: niet de komst van de Messias of een 
profeet, maar van de Eeuwige zelf !
Je zou kunnen zeggen dat Johannes 
niet aan de verwachtingen voldoet, 
maar tegelijk zet hij een veel grotere 
verwachting neer. 

Lam Gods
De tekst van vandaag heeft niet al te lang 
geleden ook op het rooster gestaan: op de 
tweede advent van 2020. Toen lazen we 
echter alleen de verzen 19-28, nu lezen 
we door tot vers 34.
Johannes ziet Jezus naar zich toe komen 
en vertelt aan de mensen die erbij zijn: 

‘Daar is het lam van God, dat de zonde 
van de wereld wegneemt.’ Het is de 
enige keer in het Evangelie dat over Jezus 
gezegd wordt dat hij het lam van God 
is. Later in Johannes, als Jezus gestorven 
is, wordt er wel naar verwezen als verteld 
wordt dat de soldaten Jezus’ benen niet 
breken: ‘Zo ging de Schrift in vervulling: 

“Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld 
worden.”’ (Johannes 19:36)
De betreffende tekst uit de Schrift is 
Exodus 12:46, waar gezegd wordt dat 
van het paaslam de botten niet gebroken 
mogen worden. 
Het beeld van Jezus als ‘lam’ komt ook 
veel voor in de Openbaring van Johannes. 
In de liturgie heeft het een vaste plek 
voor de tafelviering, waar we Christus 
bezingen als het lam Gods dat de zonden 
der wereld wegdraagt.

Het teken van Johannes
Johannes vertelt niet alleen dat Jezus 
het lam van God is, hij vertelt ook hoe 
hij dat weet. Degene die hem gezonden 
heeft (God dus), heeft hem laten 
weten: ‘Wanneer je ziet dat de Geest op 
iemand neerdaalt en blijft rusten, dan 
is dat degene die doopt met de heilige 
Geest.’ Dat heeft Johannes bij Jezus zien 
gebeuren, zo vertelt hij. 

Erik Idema

Voorbereiden
Wat is jouw antwoord?

Johannes 1:19-34 9 januari 2022
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WELK VERHAAL LEZEN WE? 
Vanuit Jeruzalem worden priesters 
en Levieten naar Johannes de Doper 
toegestuurd, om te onderzoeken wie 
hij is. Johannes verklaart dat hij niet de 
Messias is. Hij is een stem die roept in 
de woestijn. Ook vertelt hij dat Jezus 
het lam van God is, dat de zonde van 
de wereld wegneemt.
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Vieren
Wat is jouw antwoord?

Johannes 1:19-34 9 januari 2022
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Kindermoment in de dienst
Pak twee poppen waarvan eentje 
een politieagent voorstelt. Laat de 
ene pop stiekem iets pakken en laat 
de politieagent hem betrappen. ‘Zo 
Johannes, je bent er gloeiend bij. Vertel 
op, wat is je naam?’
Weten de kinderen wat er niet klopt aan 
deze situatie?
Vertel aan de kinderen dat in het 
verhaal van vandaag ook zoiets gebeurt. 
Priesters overhoren Johannes de Doper, 
maar misschien weten de priesters het 
antwoord op hun vragen ook al wel.

Gebed 
Goede God,
wij danken U dat U onze naam kent,
dat U weet wie wij zijn
en dat U ons herkent, waar we ook zijn.
Wij bidden dat U een antwoord voor ons  
mag zijn
als we het even niet meer weten
of als we met te veel vragen rondlopen.
Amen

Johannes doopte in de Jordaan
Johannes doopte in de Jordaan;
Ook Jezus is onder water gegaan.
En toen Jezus was gedoopt,
daalde een duif neer op zijn hoofd.
Tekst en melodie: Jan van Laar
Bijbelliederen voor jonge kinderen 52

Werkblad

o
De priesters willen van Johannes 
weten wie hij is. Ze lijken hem uit 
te horen als bij een politieverhoor. 

Welk (ant)woord willen ze nu eigenlijk 
van hem horen? De kinderen doen een 
spel waarbij ze hun tegenspeler proberen 
een woord te laten zeggen. Is het moeilijk 
om iemand ‘uit te horen’?
 
Werkwijze: Kijk voor de spelinstructies 
bij de werkvorm Spel 8-10 jaar. Print de 
kaartjes met de woorden, knip ze uit en 
deel ze uit onder de kinderen. Zijn er meer 
kinderen dan kaartjes? Maak dan dubbele 
kaartjes.
 
Nodig: (kleur)potloden en scharen.  
 
Werkblad: zie blz. 7.

Lezen en zingen

Eerste zondag na Epifanie 
Jaar B

Lezing uit het Oude Testament Jesaja 40:1-11

Antwoordpsalm 104:1-13

Epistellezing Titus 3:4-7

Lezing uit het Evangelie Lucas 3:15-16.21-22

Alternatief leesrooster
Jesaja 42:1-9
Efeziërs 2:1-10
Johannes 1:19-34
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Vertelling 4–7 jaar

Johannes ziet Jezus
Het is ochtend in de woestijn. Johannes wordt wakker. Hij klopt het zand van zijn jas. 
Bij de rivier de Jordaan is het rustig. De Jordaan is de rivier waarin Johannes mensen 
doopt. De mensen gaan daar kopje onder in het water. Nu zijn ze helemaal schoon en 
kunnen ze opnieuw beginnen. Ook vandaag gaat Johannes mensen dopen. Maar nu 
nog niet. Nu is het nog te vroeg. 
In de verte ziet Johannes mensen lopen. Ze zien er belangrijk uit. Johannes kijkt nog 
eens goed. De mensen komen dichterbij. Het zijn priesters, mensen die bij de tempel 
werken. Ze komen naar Johannes toe. ‘Wie ben jij?’ vragen ze. 
Johannes denkt kort na. Je zou denken dat hij antwoordt: ‘Ik ben Johannes’, maar hij 
zegt iets heel anders. Johannes antwoordt: ‘Ik ben niet de Messias.’
Johannes ziet de verrassing op de gezichten van de priesters. Dat antwoord hadden ze 
niet verwacht, denkt hij. Misschien willen ze gewoon mijn naam weten. 
De priesters komen uit de richting van Jeruzalem. Johannes kent zulke priesters. Die 
gaan niet zomaar naar de woestijn. Ze moeten wel heel nieuwsgierig zijn om speciaal 
naar Johannes te komen. Dan willen ze vast niet alleen mijn naam weten, denkt 
Johannes. Misschien zijn ze gestuurd door belangrijke Joodse leiders. Dat kan ook nog, 
denkt Johannes. Hij wil het ze vragen, maar een van de priesters onderbreekt hem. 

‘Maar wie ben je dan?’ vraagt de priester. ‘Ben je Elia, de bekende profeet?’
‘Nee, ik ben niet Elia.’
‘Ben je dan iemand anders die weet wat God wil; een andere profeet? De profeet 
waarover wordt gesproken?’

‘Nee, ook niet.’
‘We moeten het weten. Vertel, vertel wie je bent.’
En weer zegt Johannes niet: ‘Ik ben Johannes.’ Hij antwoordt: ‘Ik ben de stem. Ik ben 
de stem die roept in de woestijn. Ik doe wat de profeet Jesaja heeft gezegd. Maak ruim 
baan voor de Heer. Maak de weg vrij voor hem.’
De mensen snappen er niets van. Johannes is niet de Messias. Hij is niet Elia. Hij is 
ook geen andere profeet. Waarom doopt hij dan mensen? Ze vragen het Johannes.

‘Ik duw mensen kopje onder in de rivier. Dat klopt. Maar ik ben geen profeet. Na mij 
komt iemand die veel belangrijker is. Jullie kennen hem nog niet.’ 
De priesters gaan weer terug naar huis. Ze hopen dat de Joodse leiders tevreden zijn 
met deze antwoorden. Ze weten het niet zeker.
De volgende ochtend ziet Johannes weer iemand in de verte lopen. Deze keer is het niet 
iemand die bij de tempel werkt. In de verte ziet hij Jezus lopen. ‘Kijk’, roept Johannes, 

‘dat is hem. Over hem had ik het gisteren.’ 
Het is alsof hij Jezus vandaag voor het eerst ziet. In de lucht vliegt een witte duif. Het is 
de geest van God. De duif gaat op Jezus zitten. ‘Ik weet dat jij het bent’, zegt Johannes, 

‘omdat die duif bij jou zit. Jij bent de zoon van God.’
Machteld Touwen

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: De priesters weten niet  

of de belangrijke joodse leiders 

tevreden zijn met de antwoorden van 

Johannes. Welke antwoorden heeft Johannes 

gegeven? Wat vinden de kinderen van deze 

antwoorden? Weten zij nu wie Johannes is?

p
Drama: Speel met de kinderen de onder-

vraging van Johannes door de priesters 

na. Hoe voelt dit voor Johannes? En voor 

de priesters? Laat ze wisselen van rol.

p
Spel: Speel met de kinderen ‘Wie ben ik’. 

Iemand neemt een van de kinderen uit 

de kring in gedachten. Alle andere  

kinderen moeten gaan staan. Ze mogen ja/

nee-vragen stellen over het kind ‘dat hem is’. 

Zoals: heeft hij een bril? Is het antwoord ‘nee’, 

dan moeten alle kinderen met een bril gaan 

zitten. Ga zo door tot er nog maar een kind 

staat.

Vertellen
Wat is jouw antwoord?

Johannes 1:19-34 9 januari 2022
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8-10 jaar

l
Gesprek: De priesters vragen steeds 

aan Johannes wie hij is. Het is hele-

maal niet zo makkelijk om antwoord 

te geven op de vraag: ‘Wie ben jij?’ Ben je je 

naam en leeftijd? Ben je je hobby’s? Ben je het 

kind van je ouders? Wat zouden de kinderen 

antwoorden op deze vraag?

p
Spel: Schrijf op kleine briefjes de vol-

gende woorden: Jeruzalem, priester, duif, 

rivier, Jordaan, Johannes, Jezus, profeet, 

dopen, kruisverhoor, tempel. Je kunt afhanke-

lijk van de groepsgrootte nog andere woorden 

toevoegen. Deel de briefjes uit aan de kinde-

ren. Lukt het ze om iemand anders het woord 

te laten zeggen wat op hun briefje staat?  

Aan het eind van het spel kun je met de  

kinderen nabespreken hoe ze het vonden. Was 

het moeilijk om het juiste antwoord te krijgen?

o
Tekenen: Johannes kon Jezus  

herkennen aan de duif die op hem 

neerdaalde. Waar zijn de kinderen 

aan te herkennen? Wat hoort echt bij hen? Laat 

de kinderen dit tekenen. Leg de tekeningen 

naast elkaar. Kunnen ze van elkaar raden 

welke tekening bij wie hoort?

 11-12 jaar

l
Gesprek: In het verhaal van deze 

week komt de duif voor. Ken je  

andere verhalen of afbeeldingen 

waarin de duif voorkomt?

p
Spel: Laat de jongeren op kleine briefjes 

schrijven wat bij hen hoort of wie zij 

zijn. Gooi de opgevouwen briefjes in een 

kom. Om beurten mag iemand er een briefje 

uitpakken. Kan hij/zij raden bij wie dit briefje 

hoort?

Vertelling 8–12 jaar

Wie ben jij?
Het is een warme dag in de woestijn. Iedere dag is een warme dag in de woestijn. Maar 
dat weten de priesters niet. Het zweet staat op hun voorhoofd. Zij zijn de woestijnhitte 
niet gewend. Meestal zijn ze druk aan het werk bij de tempel in Jeruzalem. Maar 
vandaag zijn ze eropuit gestuurd. Belangrijke Joodse leiders hebben hen een even 
belangrijke opdracht toevertrouwd: zoek uit wie die man bij de rivier de Jordaan is. In 
Jeruzalem gonst sinds een tijdje geroezemoes over deze man die mensen doopt.
De priesters zijn niet gek. Ze gaan niet zomaar op pad. Ze hebben zich goed 
voorbereid. Ze hebben in alle boeken gelezen. De oudste van de priesters denkt dat de 
man de profeet Elia is. De jongste denkt dat de man de Messias moet zijn. De wijste 
van de priesters houdt verstandig zijn mond. Ze zijn nu al bijna bij de Jordaan. Ze 
kunnen de mysterieuze man in zijn lange jas al zien. 
‘Wie ben jij?’, roept de jongste priester naar de man. Hij kan haast niet wachten. De 
priesters zijn zo nieuwsgierig naar het antwoord op hun vraag. Wie van hen zou gelijk 
hebben? 
‘Ik ben niet de Messias’, zegt de man. Zijn naam is Johannes. 
De jongste priester kijkt beteuterd. Hij had het dus mis. 
Nu is de oudste priester aan de beurt: ‘Bent u misschien de profeet Elia?’ 
‘Nee, die ben ik ook niet’, antwoordt Johannes. 
Maar de oudste priester geeft niet op: ‘Bent u dan een andere profeet?’ 
‘Nee’, zegt Johannes. 
De oudste priester wordt ongeduldig. Wat zijn dit voor antwoorden? Nu weten de 
priesters nog steeds niets. 
De wijste priester is nu aan de beurt. Hij heeft zich nog veel beter voorbereid dan de 
andere priesters. Hij heeft niet alleen boeken gelezen. Hij heeft ook rondgevraagd hoe 
je mensen antwoorden kunt ontfutselen. Hij is vastberaden om met een goed antwoord 
terug te keren naar Jeruzalem. ‘Wie ben je?’ vraagt de wijste priester aan Johannes. 
‘Vertel het ons in je eigen woorden.’
‘Ik ben de stem die roept in de woestijn’, antwoordt Johannes. ‘Ik zeg wat de profeet 
Jesaja ook zei: maak de weg vrij voor de heer.’ 
Nog voordat de priesters nog meer vragen kunnen stellen, zegt een omstander: ‘Maar 
jij doopt mensen. Waarom doop je als je geen profeet bent?’ 
Johannes reageert rustig. Hij lijkt niet onder de indruk van dit kruisverhoor. ‘Het klopt 
wat je zegt. Ik doop mensen met water. Na mij komt iemand, jullie kennen hem nog 
niet, die veel belangrijker is.’
De jongste priester vraagt zich af of dit een goed antwoord is op de belangrijke 
opdracht, maar veel tijd om erover na te denken heeft hij niet. De wijste van de priester 
heeft zich al omgedraaid. Hij loopt weg van de rivier, richting Jeruzalem.

Een dag later komt er weer iemand naar de Jordaan. Deze keer is die geen bezwete 
priester uit Jeruzalem. Het is Jezus. Johannes ziet hem lopen en roept naar iedereen die 
het kan horen. ‘Daar is hij. Dat is de man over wie ik het gisteren had. Hij is het Lam 
Gods.’ 
In de lucht vliegt een duif over hen heen. De duif daalt bij Jezus neer en blijft zitten. 
Deze keer hoeft niemand Johannes vragen te stellen. Hij vertelt helemaal uit zichzelf: 
‘Zie je die duif bij hem? Dat is hoe ik weet dat hij het is. Mij is verteld dat de persoon op 
wie de Geest neerdaalt de Zoon van God is. En ik heb hem herkend.’

Machteld Touwen

To do
Zoek op in de Bijbel in welke andere verhalen duiven voorkomen.
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Weetje
Wist je dat dit niet het enige Bijbelverhaal met een duif is? De duif wordt ongeveer 
vijftig keer genoemd in de Bijbel. 
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Wat is jouw antwoord?
9 januari 2022

Bijbel: Johannes 1:19-34 Kijk bij Vieren voor uitleg bij dit werkblad
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Voorbereiden
Het beste komt nog

Johannes 2:1-12 16 januari 2022
 

Wonderverhalen
Hoeveel wonderen heeft Jezus eigenlijk 
verricht? Te veel om op te noemen, zegt 
het Evangelie van Johannes: ‘Als je ze 
allemaal zou opschrijven, zou de wereld 
te klein zijn voor alle boeken die je 
dan moest schrijven (Johannes 20:30 
en 21:25). Johannes kan dus niet over 
alle wonderen van Jezus vertellen; hij 
beperkt zich tot zeven wonderen (vóór de 
opstanding van Jezus). 
Nu is het de vraag wat je precies onder 
een wonder moet verstaan. Een wonder 
is iets dat niet te verklaren is, zeggen we 
soms. Dat klopt ook. En tegelijk moeten 
de wonderen in het Evangelie ook juist 
wel iets verklaren. Johannes noemt ze 
wondertekens – want ze be-tekenen iets.
In de Evangeliën van Matteüs, Marcus 
en Lucas staan naast wonderverhalen 
ook gelijkenissen, dat zijn verhalen 
die Jezus vertelde om iets duidelijk te 
maken. Het Evangelie van Johannes 
vertelt zulke gelijkenissen niet; die zeven 
wonderverhalen moeten genoeg zijn.

De derde dag in Kana
Het is de moeite waard om bij deze 
verhalen goed te letten op details. Kleine 
details kunnen een wereld aan betekenis 
met zich meedragen, ze openen luikjes 
naar andere verhalen en tradities. Dat 
begint al met de eerste woorden van 
dit verhaal. ‘Op de derde dag…’ Als in 
de Bijbel de derde dag aanbreekt, moet 
je opletten: dan gebeurt er iets. In het 
scheppingsverhaal wordt verteld dat 
op de derde dag de zee en het land 
gescheiden werden, en dat het jonge 

groen opkwam. Het was de enige dag dat 
God twee keer zag dat het goed was. De 
derde dag was ook de dag dat Jona door 
de vis werd uitgespuugd, en op de derde 
dag zal Jezus opstaan. Bij een verhaal dat 
begint op de derde dag, kunnen we dus 
meteen alert zijn: dat belooft wat!
En dan zijn we ook nog eens in Kana – 
de naam van die stad doet denken aan 
Kanaän, het beloofde land waar Israël 
lang geleden naartoe op weg ging. De 
verkenners van Israël hadden in dat land 
een enorme druiventros gevonden; zo 
groot, dat je hem in je eentje niet kon 
tillen (Numeri 13:23). Dat is in dit verhaal, 
waar de wijnvaten leeg zijn, wel anders. 
Het is ‘de tijd nog niet’ dat hier zo’n 
groot wonder gebeurt. Of toch wel?

Wie trouwt er eigenlijk?
De namen van het bruidspaar in Kana 
worden niet genoemd. (Beetje jammer 

– hebben mensen het tweeduizend jaar 
later nog over je bruiloft, maar dan 
weet niemand meer wie er eigenlijk 
getrouwd is!) Maar de betekenis van dit 
verhaal reikt ook veel verder dan twee 
specifieke mensen op een specifiek 
moment. Een terugkerend thema in het 
Oude Testament is de bruiloft tussen de 
Eeuwige en zijn volk: een feest van liefde 
en trouw, een verbond dat toekomst heeft. 
Als Johannes vertelt over een bruiloft 
in Kana, klinken de verhalen over die 
bruiloft op de achtergrond mee. In de 
stad met bijna dezelfde naam als het 
beloofde land, krijgt het bruiloftsfeest 
nieuwe kracht. 

Titel
Boven dit verhaal staat vaak als titel: 

‘Jezus verandert water in wijn.’ Dat legt 
meteen de nadruk op die wonderlijke 
gebeurtenis. Maar het zou jammer 
zijn als daardoor de aandacht voor 

de betekenis van dit verhaal naar de 
achtergrond verdwijnt. Het grote wonder 
is niet dat Jezus water in wijn verandert, 
maar dat hij het feest van de liefde een 
nieuwe start geeft – en beter dan het 
ooit geweest is. Daarom hebben we in 
de verhalen voor deze week bewust een 
andere titel gekozen.

Naar Kafarnaüm
Het verhaal van de bruiloft in Kana heeft 
een vaste plek op de ‘Kana-zondag’ in 
januari. Daarbij wordt dan steeds tot en 
met vers 11 gelezen. In dit Johannesjaar, 
waarin we de indeling volgen van het 
doorgaande Johannes-spoor, lezen we 
nog een vers verder door. Jezus gaat met 
zijn moeder (die trouwens niet een keer 
bij haar naam wordt genoemd!), zijn 
broers en zijn leerlingen naar Kafarnaüm. 
Daar blijven ze een paar dagen – en dan 
gaan ze op naar Jeruzalem.

Erik Idema
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WELK VERHAAL LEZEN WE? 
Bij een bruiloftsfeest in Kana raakt 
de wijn op. Jezus verandert water 
in de beste wijn. Het is zijn eerste 
wonderteken.
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Vieren
Het beste komt nog

Johannes 2:1-12 16 januari 2022
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Kindermoment in de dienst
Laat de kinderen het avondmaalzilver 
zien. Waar denken ze dat de kelken 
voor bedoeld zijn? Op welke momenten 
drinken mensen wijn? Misschien 
herkennen de kinderen de kelken wel. 
Vinden ze de kelken bijzonder? Waarom?
Geef de kinderen toelichting bij de 
kelken. Vertel dat je die gebruikt als je 
het avondmaal viert. Leg uit hoe dat gaat. 
Laat de kinderen daarna zelf uitbeelden 
hoe het avondmaal eruitziet. 
Vertel aan de kinderen dat in het verhaal van 
vandaag ook iets gevierd wordt met wijn. 

Gebed 
Goede God,
Wij danken U voor de wijn 
en voor alle feesten die we vieren.
Dank U voor alle keren waarop U  
ons eraan herinnert
dat U en de mensen om ons heen  
van ons houden.
Wij bidden U, dat U ons de kracht geeft
anderen te vertellen dat we ook van hen houden
en dat wij dit aan iedereen mogen tonen.
Amen

Te Kana werd een feest gevierd
1. Te Kana werd een feest gevierd, 
Maria was erbij. 
Ook Jezus wou ter bruiloft gaan. 
Hij was een mens als wij. 
Geef ons te drinken, Heer. 
Schenk ons uw Geest. 
Breng ons tezamen
op uw bruiloftsfeest. 

2. En als er goed gedronken is 
komt er gebrek aan wijn. 
Wie zal nu voor zijn vrienden 
de ware wijnstok zijn? 
Geef ons te drinken, Heer. 
Schenk ons uw Geest. 
Breng ons tezamen 
op uw bruiloftsfeest.

3. Maria sprak: ‘De wijn is op, 
er is geen drinken meer.’ 

‘Wat is er tussen u en Mij?’ 
sprak Jezus onze Heer. 
Geef ons te drinken, Heer. 
Schenk ons uw Geest. 
Breng ons tezamen
op uw bruiloftsfeest. 

4. Maria sprak de knechten aan 
als had zij ‘t niet gehoord. 
‘Doe alles wat hij zeggen zal, 
geloof Hem op zijn woord.’ 
Geef ons te drinken, Heer. 
Schenk ons uw Geest. 
Breng ons tezamen 
op uw bruiloftsfeest. 

5. En Jezus sprak de knechten aan: 
‘Vul alle kruiken maar. 
Toen werd voor ‘t eerst op aarde 
Zijn glorie openbaar.’ 
Geef ons te drinken, Heer. 
Schenk ons uw Geest. 
Breng ons tezamen 
op uw bruiloftsfeest.

Tekst: Huub Oosterhuis
Melodie: Wim ter Burg
Uit: Alles wordt nieuw

Werkblad

o
Bij een bruiloftsfeest in Kana raakt 
de wijn op. Jezus verandert water 
in de beste wijn. De beste wijn 

komt als laatste. Die dag is een bijzondere 
dag.  Wat maakt deze dag bijzonder? 
 
Werkwijze: De kinderen maken een 
kaart met het werkblad. Daarop staat: 
Elke dag heeft wel iets, maar vandaag is 
bijzonder… Maak de kaart af: schrijf aan 
de binnenkant: … want vandaag … Vul de 
tekst aan tot een zin en teken of schrijf er 
verder over. Bijvoorbeeld: want vandaag 
maakte jij weer een lekker ontbijt voor mij. 
Aan wie geef jij de kaart?
 
Nodig: (kleur)potloden, pennen en 
scharen.  
 
Werkblad: zie zie blz. 12.

Lezen en zingen

Tweede zondag na Epifanie 
Jaar B

Lezing uit het Oude Testament Jesaja 62:1-5

Antwoordpsalm 96

Epistellezing 1 Korintiërs 12:1-11

Lezing uit het Evangelie Johannes (1:29-)2:1-11

Alternatief leesrooster
Exodus 33:12-23
Johannes 1:1-4
Johannes 2:1-12
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Vertelling 4–7 jaar

Begin van het feest
Vandaag is een bijzondere dag. Overal hangen vlaggen. De lucht ruikt zoet. Op de 
tafels staan prachtige wijnglazen en de mooiste borden. Uit de verre verte is de muziek 
al te horen. Het lijkt wel alsof de zon vandaag nog wat feller schijnt. Het is feest. In de 
stad Kana is een bruiloft. Daar zijn twee mensen getrouwd, een bruidspaar. Dat willen 
ze vieren. Iedereen is uitgenodigd. Jezus, zijn moeder en zijn vrienden komen ook. Ze 
hebben hun mooiste kleren aangetrokken.
Jezus kijkt om zich heen. Wat is het een leuk feest. De mensen lachen. Ze drinken wijn. 
Ze dansen. Zelfs de ceremoniemeester, de leider van het feest, danst. Wanneer was de 
laatste bruiloft? Dat lijkt lang geleden. Opeens komt Jezus’ moeder naar hem toe. ‘De 
wijn is bijna op’, fluistert ze tegen hem. 

‘Hmm’, zegt Jezus.
‘Jij moet het oplossen’, zegt ze.
‘Wat wil je van mij?’ vraagt Jezus. 
Maar daar geeft zijn moeder geen antwoord op. Ze loopt naar de bedienden toe, de 
mensen die het eten en drinken rondbrengen. ‘Doe precies wat Jezus zegt’, vertelt ze 
de bedienden. Dan loopt ze weer weg.
Jezus kijkt zijn moeder na. Ze loopt langs de lege watervaten, grote kannen, terug naar 
de dansvloer. Dat brengt hem op een idee. Hij zegt tegen de bedienden: ‘Vul de vaten.’ 
Dat doen de bedienden gelijk. Er loopt zelfs wat over de randen. Zo vol zitten de vaten. 
Jezus zegt tegen de bedienden: ‘Schep er nu wat uit en geef het aan de 
ceremoniemeester.’ 
Dat doen ze. Een van hen pakt een wijnglas en vult het in het watervat. Het volle glas 
geven ze aan de ceremoniemeester. Die proeft uit het glas. 
O wat is dat lekkere wijn! De ceremoniemeester weet niet waar deze wijn vandaan 
komt. Hij loopt naar de bruidegom toe. ‘Aan het begin van het feest was de wijn goed. 
Meestal krijgen de gasten aan het eind van het feest minder lekkere wijn. Maar hier 
moest het beste nog komen. Wat is deze wijn heerlijk.’ 
De muziek speelt wat harder en de ceremoniemeester gaat weer dansen. Dit feest duurt 
nog uren.
Vandaag deed Jezus zijn eerste wonder. Na het feest gaat hij met zijn moeder, broers en 
vrienden weer op pad.

Machteld Touwen

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Het verhaal van deze week 

begint met de zin: ‘Vandaag is een 

bijzondere dag’. Wat is er volgens de 

kinderen bijzonder aan deze dag?

p
Doen: Laat de kinderen dansen op 

feestelijke muziek. Hoe dans je op een 

bruiloftsfeest? En hoe dans je als al het 

eten en drinken op is? Hoe dans je als het feest 

bijna is afgelopen? En hoe dans je als het feest 

nog lang niet is afgelopen?

o
Tekenen: Op dit feest was het beste 

wat kon gebeuren dat er meer wijn 

kwam. Wat zou voor de kinderen een 

feest nog beter/mooier/leuker maken? Laat 

hen dit tekenen.

Vertellen
Het beste komt nog

Johannes 2:1-12 16 januari 2022
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Vertelling 8–12 jaar

Bruiloft te Kana
Onderweg naar Kana is het een drukte van jewelste. Stoeten mensen trekken voorbij 
in hun mooiste kleren. Ook Jezus, zijn moeder en zijn vrienden zijn onderweg naar 
Kana. In de stad is een bruiloftsfeest. In de verte kunnen ze de muziek al horen. De 
lucht ruikt zoet naar bloemen. Het feest moet nog beginnen, maar iedereen is nu al in 
feeststemming. Hoeveel beter kan het nog worden?
In Kana worden Jezus, zijn moeder en vrienden begroet door de ceremoniemeester, 
de leider van het feest. Het is een serieuze man die hen wijst waar ze kunnen gaan 
zitten. Maar de muzikanten spelen zo aanstekelijk, dat er nauwelijks gezeten wordt. 
Rokken zwieren in het rond, zo wild wordt er gedanst. De mensen die niet dansen, 
zitten lachend aan de wijn. Jezus en zijn vrienden zitten aan de rand van het tafereel te 
genieten van het lekkere eten.
Opeens komt Jezus’ moeder op hen af. ‘De wijn is op’, zegt ze tegen Jezus. 
‘Wat wil je dat ik daaraan doe?’ reageert hij. ‘Dit is niet mijn moment.’ Jezus praat weer 
verder met zijn vrienden. 
Zijn moeder trekt zich niets van hem aan. Ze beent naar de bedienden toe: ‘Doe precies 
wat hij wil’, zegt ze tegen hen. Dan loopt ze weer weg. Jezus blijft achter met zijn 
vrienden en de bedienden die hem verwachtingsvol aankijken.
Aan de rand van het feest staan watervaten. Ze zijn leeg, want ze worden niet gebruikt, 
maar ze kunnen wel veertig liter water dragen. Zo groot zijn de vaten. 
Jezus draagt de bedienden op: ‘Vul die vaten met water.’ 
De bedienden doen wat Jezus wil, precies zoals zijn moeder hen had opgedragen. Ze 
vullen de vaten tot de rand. Dat gaat niet zo gemakkelijk. De bedienden zijn lang bezig 
met het vullen. De vaten zijn niet alleen groot, maar ook ontzettend zwaar. Zo zwaar 
dat ze niet verplaatst kunnen worden. 
Nu de vaten gevuld zijn, komt Jezus bij hen staan en zegt: ‘Schep er wat uit en geef het 
aan de ceremoniemeester te drinken.’ 
De bedienden brengen een glas naar de serieuze man die de gasten had ontvangen. 
Hij neemt een slok en zijn gezicht klaart op. ‘Dit is de lekkerste wijn die ik heel 
de dag gedronken heb’, zegt hij. Hij loopt meteen naar de bruidegom toe. ‘Mijn 
complimenten. Op de meeste bruiloften schenken ze aan het begin de lekkerste wijn. 
Als niemand het meer door heeft wordt er minder lekkere wijn geschonken. Maar jij 
hebt het beste voor het laatst bewaard.’ Nog voordat de bruidegom kan reageren, is de 
ceremoniemeester al verdwenen. Hij waagt een dansje tussen de rest van de gasten. 
De bruidegom blijft verbaasd achter. Alleen de bedienden en Jezus’ vrienden weten 
waar de wijn vandaan kwam. Dit is Jezus eerste wonderteken. Aan het eind van het 
feest gaat hij met zijn moeder, broers en vrienden verder op pad.

Machteld Touwen
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To do
Zoek op internet plaatjes op van deze watervaten van vroeger.

Weetje
De watervaten uit dit verhaal werden vroeger door de Joden gebruikt bij een 
reinigingsritueel. Ze gebruikten de vaten om de schone vaat voor gebruik te reinigen 
en ze werden ook gebruikt bij de reiniging van handen en voeten.

8-10 jaar

l
Gesprek: Het thema van deze week 

is ‘het beste komt nog’. Wat vind jij 

het beste aan dit verhaal? Wat zou 

je willen toevoegen aan het verhaal om het 

nog beter te maken? Dit verhaal gaat over het 

eerste wonderteken van Jezus. Wat vind jij er 

wonderlijk aan?

p
Drama: Laat de kinderen het gesprek 

tussen de bruidegom en de ceremonie-

meester naspelen. Hoe zou de  

bruidegom reageren op het compliment van 

de ceremoniemeester? En de bruid?

s
Creatief: Aan het einde van een  

bruiloft krijg je vaak een kaartje mee 

als aandenken. Hoe zou het kaartje 

van het bruidspaar uit dit verhaal eruitzien? 

Wat staat er op het kaartje? Knutsel dit.

 11-12 jaar

l
Gesprek: In het verhaal van deze 

week wordt verteld over Jezus’ eerste 

wonderteken. Ken je nog andere 

wonderen van Jezus?  

Heb jijzelf wel eens iets wonderlijks meege-

maakt?

Computer: Kunst: Bekijk het kunst-

werk ‘Bruiloft te Kana’ van Jan 

Corneliszoon Vermeyen (1500-1559). 

Staan de bruid en bruidegom op dit schilderij? 

En Jezus? Hoe vind je dat de mensen kijken? 

Wat voor gevoel roept dit schilderij bij je op? 

Vind je het passen bij het verhaal van vandaag?

https://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/835.html
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Het beste komt nog
16 januari 2022

Bijbel: Johannes 2:1-12 Kijk bij Vieren voor uitleg bij dit werkblad
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Bladeren
We gaan deze weken een beetje ‘heen 
en weer’ in het Johannesevangelie: twee 
weken geleden lazen we uit hoofdstuk 1, 
vorige week uit hoofdstuk 2 en nu gaan 
we weer terug naar hoofdstuk 1. Dat 
heeft te maken met de zondagen van het 
kerkelijk jaar. Op 2 januari hebben we 
Epifanie gevierd, met het verhaal van de 
wijzen uit het Oosten. De zondag daarna 
staat altijd in teken van de doop van de 
Heer. De tweede zondag na Epifanie 
heet Kana-zondag; dan lezen we altijd 
over de bruiloft in Kana. (Daarmee zijn 
de sacramenten van doop en avondmaal 
beide ook in de Bijbellezingen aan de 
orde geweest.) Die traditie is ook dit jaar 
vastgehouden en gecombineerd met de 
doorgaande lezing uit Johannes in het 

‘Johannes-jaar’. Vandaar dat we even heen 
en weer moeten bladeren.

Wat voorafging
Waar waren we gebleven? In Johannes 
1:19-34 werd verteld dat de priesters en 
Levieten hun bedienden naar Johannes 
de Doper stuurden om te vragen wie hij 
was. Johannes vertelde dat hij niet de 
Messias was, maar ‘een stem die roept in 
de woestijn’. En toen hij Jezus naar zich 
toe zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam 
van God.’
Op dat punt pakken we het verhaal op. 
De volgende dag, om precies te zijn. (In 
vers 29 maakten we ook al een stap naar 
een volgende dag – zo vertelt Johannes in 
het begin dag voor dag.)

Leerlingen
De eerste leerlingen van Jezus waren 
aanvankelijk leerlingen van Johannes, zo 
lezen we vandaag. Als hun meester zegt 
dat Jezus het lam van God is, sluiten 
ze zich bij Jezus aan. Van die eerste 
twee leerlingen wordt er een bij naam 
genoemd: Andreas. Van de andere 
leerling horen we niet hoe hij heet. Later 
in het Evangelie zal dat verschillende 
keren terugkomen: er is een geliefde 
leerling, die niet bij naam genoemd 
wordt. Hij wordt geassocieerd met de 
schrijver van het evangelie (Johannes 
21:24). Van Andreas wordt verteld dat  
hij zijn broer Simon (Petrus) vertelt  
dat hij de Messias heeft gevonden, en 
later sluiten ook Filippus en Natanaël 
zich aan.

Wie is Jezus?
Terwijl er verteld wordt over de eerste 
leerlingen, komen ook wij als lezers 
steeds meer over Jezus te weten. We 
horen dat Jezus het lam van God is, later 
wordt hij ‘rabbi’ genoemd en ‘Messias’. 
En nog weer iets later zegt Filippus: ‘We 
hebben de man gevonden over wie Mozes 
in de wet geschreven heeft en over wie 
ook de profeten spreken: Jezus, de zoon 
van Jozef, uit Nazaret!’ Zo ontvouwt zich 
steeds meer het beeld van Jezus.

Woordenboek
Opvallend in het verhaal van vandaag is 
dat de evangelist verschillende woorden 
uitlegt. Rabbi betekent meester, Messias 
betekent gezalfde en Kefas betekent 
rots. Het geeft aan dat de evangelist 
rekening hield met lezers die bepaalde 
Hebreeuwse begrippen niet kenden. Toch 
mogen die woorden niet ontbreken in 
zijn verhaal – daarom noemt hij ze wel en 
vertelt er vervolgens bij wat ze betekenen. 

(Op andere plekken zal Johannes ook 
joodse gewoonten uitleggen, zoals in 
Johannes 4:9: ‘Joden gaan namelijk niet 
met Samaritanen om.’)

Natanaël
De vijfde die zich bij Jezus aansluit, is 
Natanaël. Dat is een Hebreeuwse naam 
(‘God heeft gegeven’) en hij wordt 
door Jezus ook omschreven als een 

‘echte Israëliet’. Jezus heeft Natanaël al 
onder zijn vijgenboom zien zitten. Dat 
beeld, het zitten onder de vijgenboom, 
wordt in het Oude Testament gebruikt 
voor mensen die in vrede leven (zie 1 
Koningen 5:5/Micha 4:4). Het is ook 
een beeld voor een jood die de Thora 
bestudeert (‘als een boom, geplant aan 
stromend water’ – vgl. Psalm 1). 
Natanaël wordt een leerling van Jezus; dat 
blijkt ook later in het evangelie (Johannes 
21:2). Toch wordt zijn naam niet 
genoemd bij de opsomming van de twaalf 
apostelen in Matteüs 10. Traditioneel 
wordt hij verbonden met Bartolomeüs, 
die daar wel genoemd wordt.

Erik Idema

Voorbereiden
Ken je mij?

Johannes 1:35-52 23 januari 2022
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WELK VERHAAL LEZEN WE? 
Johannes de Doper vertelt dat Jezus 
het lam van God is. Twee van zijn 
leerlingen sluiten zich vervolgens bij 
Jezus aan. Daarna sluiten ook anderen 
zich bij Jezus aan: Simon, Filippus en 
Natanaël.
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Vieren
Ken je mij?

Johannes 1:35-52 23 januari 2022
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2 Kindermoment in de dienst
Lees het volgende gedicht: 
Ik loop een rondje door de straat
vraagt een man mij hoe het gaat.
Hij zegt: ‘Ik ken jou zeker wel,
jij bent er een van Karim Abdel.
Verbaasd kijk ik naar de man,
maar ik ken hem nergens van.
De man zegt: ‘Ik heb veel over jou gehoord;
dat je op voetbal zit en heel vaak scoort.
Dat je voldoende voldoendes haalt
en weinig baalt maar heel veel straalt.
Nou, ik ga, groeten aan je pa!’ 
De man loopt weg en ik denk na.
Hoe kan die man nou weten wie ik ben
terwijl ik hem toch echt niet ken?

Misschien kennen de kinderen dit wel. 
Dat bijvoorbeeld een collega van je  
moeder al veel over jou weet, terwijl je die 
collega nog nooit eerder hebt ontmoet. 
Laat de kinderen die dat willen hier iets 
over vertellen.

In het verhaal dat we gaan lezen, gaat  
het eigenlijk net zo. Jezus zoekt zijn leer-
lingen op en spreekt ze aan. Hij kent ze al 
voordat ze hem kennen.

Gebed
Dank U God, dat U ons kent.
U kent ons beter dan wie dan ook.
Daarom hoeven we niet alles te vertellen
of uit te leggen.
Dat is fijn.
Omdat U ons kent, weet U ook wat we nodig 
hebben
Wilt U ons dat geven?

Amen

Zingen

m God kent jou (Kids Opwekking 77) 
God kent jou
vanaf het begin

helemaal van buiten
en van binnenin.
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.
(refrein 1x)
(Couplet)
En weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij.

Werkblad

o
De leerlingen worden bij name 
geroepen door Jezus. Hij kent hen 
nog voordat hij hen heeft gezien. 

Net als Natanaël. Jezus weet al dat hij een 
rechtvaardig mens is. De vijgenboom is 
een verwijzing naar zijn rechtschapenheid. 
We vragen aan de kinderen: Wat hoort 
echt bij jou? Is dat te zien?
 

 
Werkwijze: Teken jezelf in het lege vlak. 
Herkennen de andere kinderen jou van de 
tekening door wat je doet of zegt? 
 
Tip 1: Zorg ervoor dat je jouw 
lievelingskleur net iets vaker gebruikt 
dan andere kleuren. Wie ontdekt jouw 
lievelingskleur? Tip 2: hoeveel vijgen  
vind je? 
Oplossing: 10
 
Nodig: (kleur)potloden. 
 
Werkblad: zie blz. 17.

Lezen en zingen

Derde zondag na Epifanie 
Jaar B

Lezing uit het Oude Testament Jesaja 61:1-9

Antwoordpsalm 145:13-21

Epistellezing 1 Korintiërs 12:12-27

Lezing uit het Evangelie Lucas 4:14-21

Alternatief leesrooster
1 Samuël 3:1-10
Galaten 1:11-24
Johannes 1:35-52
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Vertelling 4–7 jaar

Jezus roept zijn leerlingen
Daar is Johannes. Hij heeft de mensen al veel over Jezus verteld. ‘Jezus is de redder’, 
zegt hij. ‘Bij hem moet je wezen.’ Veel mensen luisteren naar Johannes. Ze geloven wat 
hij zegt. Andreas gelooft het ook. En hij is elke dag dicht in de buurt van Johannes te 
vinden. Hij is een leerling van Johannes en wil alles horen en weten. Ook vandaag staat 
hij weer bij Johannes. Samen met zijn vriend. Ze letten goed op wat hij doet. Johannes 
wijst. Hij wijst naar een man die aan komt lopen. ‘Dat is hem nou!’ zegt hij. ‘Dat is nou 
Jezus!’ 
Andreas en zijn vriend stoten elkaar aan. ‘Kom’, zeggen ze; ‘laten we Jezus volgen.’ Ze 
lopen achter Jezus aan. Als Jezus een paar stappen zet, dan doen zij het ook. Als Jezus 
stil staat, dan staan zij net zo stil. 
Jezus draait zich om. ‘Zijn jullie ergens naar op zoek?’ 
Andreas weet niet zo goed wat hij moet zeggen. ‘We zijn gewoon benieuwd meester’, 
zegt hij dan. ‘Gewoon, waar u heen gaat en waar u logeert en zo.’ 
Jezus wenkt met zijn hand. ‘Kom maar mee’, zegt hij. ‘Dan laat ik het jullie zien.’ 
Ze gaan met Jezus mee. Ze blijven de hele dag bij hem. Dan gaan ze weer naar huis. 
Onderweg komt Andreas zijn broer Simon tegen. ‘Simon’, zegt hij. ‘Ik heb Jezus de 
redder gevonden. Kom mee, dan laat ik hem zien!’ 
Simon gaat met Andreas mee. Terug naar het huis waar Jezus is. Jezus ziet ze al 
aankomen. Hij wijst naar Simon. ‘Ik ken je wel hoor’, zegt hij. ‘Jij bent Simon. Maar 
vanaf nu zul je Petrus heten. Dat betekent rots.’ 
Eerst is Simon verbaasd. Hoe weet Jezus zijn naam? Dan denkt hij aan de naam die 
Jezus hem geeft. Petrus betekent rots. Wat een mooie, sterke naam!

De volgende dag gaat Jezus op weg. Hij komt Filippus tegen. Hij zegt: ‘Ga met mij mee!’ 
Filippus gaat met Jezus mee. Onderweg ziet Filippus zijn vriend Natanaël. Hij stoot 
Natanaël aan en wijst naar Jezus. ‘Dit is hem nou! Dit is Jezus onze redder. We hebben 
al zoveel verhalen over hem gelezen. En hier is hij dan!’ 
Natanaël kijkt naar Jezus. Het lijkt maar een gewone man. Zou dat een redder 
zijn? Dan zegt Jezus tegen hem: ‘Dag Natanaël, ik ken jou wel. Ik heb je onder de 
vijgenboom zien zitten.’ Natanaël is verbaasd. Hoe kan Jezus weten dat hij onder die 
boom zat? Hij was daar helemaal niet bij. Dan moet hij wel de beloofde redder zijn! 
Jezus ziet de verbaasde ogen van de leerlingen. Hij zegt: ‘Jullie gaan nog veel meer 
dingen zien waar je grote ogen van krijgt. Jullie zullen de hemel open zien gaan. 
Engelen komen naar beneden en gaan weer omhoog. Stel je eens voor!’ 

Jolanda van der Marel

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Wanneer kunnen de leer-

lingen in het verhaal zeggen: ‘Ken je 

mij?’ Wanneer zou jij dat vragen?

p
Drama: Speel het spel ‘Zakdoekje 

 leggen’. Het kind met het zakdoekje legt 

deze neer bij iemand die hij een beetje 

of heel goed kent. Na het tikken vertelt hij iets 

wat hij over de ander weet. Bijvoorbeeld: ‘Ik 

ken jou, want ik weet dat jij graag danst.’ 

o
Tekenen: Jezus zegt tegen de  

leerlingen dat ze nog veel meer 

bijzondere dingen zullen zien: De 

hemel die opengaat en engelen die omlaag  

en omhooggaan. Laat de kinderen dit tekenen.

Vertellen
Ken je mij?

Johannes 1:35-52 23 januari 2022
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8-10 jaar

l
Gesprek: Stel dat jij in de plaats 

stond van Natanaël. En Jezus zou 

zeggen dat hij jou wel kent. Wat zou 

hij dan over jou vertellen?

p
Spel: Laat de kinderen een persoon in 

gedachten nemen. De andere kinderen 

stellen vragen die met ‘ja’ of ‘nee’  

beantwoord kunnen worden. Wie raadt als 

eerste de persoon?

o
Tekenen: Welk beeld heb je bij 

Natanaël onder de vijgenboom? 

Teken de vijgenboom. En zet jezelf 

eronder. Wat ben je aan het doen? Teken er 

iets bij dat echt bij jou past.

 11-12 jaar

l
Gesprek: Ken jij mensen goed 

zonder ze echt ontmoet te hebben? 

Houd een gesprek met de kinderen 

over mensen die ze volgen, bijvoorbeeld op 

Instagram of YouTube.

Computer: Maak een minipaspoort 

van de twaalf leerlingen. Wat kom je 

over ze te weten in de Bijbel of als je 

op internet zoekt? (Let op: Natanaël staat ver-

der niet in de Bijbel vermeld als een van de 

leerlingen. Hij wordt vaak naast Bartolomeüs 

gezet, die wel in het lijstje voorkomt.)

Vertelling 8–12 jaar

De leerlingen van Jezus
Daar staat Johannes weer. Bij het water. Om de mensen te vertellen over Jezus en ze te 
dopen. Johannes lijkt het nog lang niet zat te zijn. ‘Dit is nog maar het begin’, zegt hij. 
‘Na mij komt iemand die nog veel groter is!’ 
Ook de leerlingen van Johannes staan graag bij het water. En ze luisteren goed naar 
alles wat Johannes zegt. Ze vragen zich af wie dat dan is, die na hem komt en meer is 
dan hun meester. 
Het lijkt wel of Johannes hun vraag gehoord heeft. Hij wijst in de verte naar een man. 
‘Daar is hij, daar is de zoon van God.’ 
De leerlingen kijken hoe Jezus dichterbij komt en langs hen heen loopt. Ze zijn 
nieuwsgierig en lopen achter Jezus aan. Na een poosje draait Jezus zich om en zegt: 
‘Wat zoeken jullie?’ 
De leerlingen zijn even stil. Dan zeggen ze: ‘Meester! Waar logeert u eigenlijk?’ 
Jezus wijst. ‘Daar verderop. Loop maar mee.’ 
De leerlingen gaan met Jezus mee. Ze blijven de hele dag bij hem. Dan is het tijd om 
weer te gaan. Met hun hoofd vol gedachten lopen ze naar huis. Ook Andreas. Hij blijft 
maar denken aan zijn dag met Jezus. Aan hoe Jezus deed en de dingen die hij zei. Dan 
hoort hij een stem: ‘Dag broer!’ 
Andreas kijkt op. Hij glimlacht. Het is zijn broer Simon. ‘Wij hebben de Messias, de 
verlosser gevonden!’ zegt Andreas. Hij pakt Simon bij zijn arm en neemt hem mee, 
terug naar Jezus toe. 
Maar hij heeft geen kans om zijn broer aan Jezus voor te stellen. Want Jezus is hem 
voor. ‘Jij bent Simon’, zegt Jezus. ‘En jouw vader heet Johannes. Maar vanaf nu zul je 
Petrus heten.’
De volgende dag besluit Jezus naar Galilea te gaan. Daar komt hij Filippus tegen. ‘Ga 
met me mee?’ zegt hij tegen hem. 
Filippus komt Natanaël tegen en zegt: ‘We hebben hem gevonden hoor! De man over 
wie in de Bijbel al gesproken wordt. Het is Jezus uit Nazaret!’ 
Natanaël lijkt het niet te geloven. ‘De zoon van God, de koning van Israël die uit 
Nazaret komt? Kan er iets goeds uit Nazaret komen?’ Toch gaat hij mee met Filippus 
om Jezus te ontmoeten. 
Voordat Filippus Natanaël kan voorstellen, begint Jezus te praten. ‘Jij bent een eerlijk 
en goed mens!’ 
Natanaëls verbazing groeit. ‘Waar kent u mij van?’ vraagt hij. 
‘Ik heb je al gezien voordat Filippus jou riep’, zegt Jezus. ‘Ik heb je al gezien toen je 
onder de vijgenboom zat.’
Natanaëls ogen worden groot. ‘U bent het echt!’ zegt hij. ‘U bent de zoon van God, de 
koning van Israël!’ 
Jezus zegt tegen zijn leerlingen. ‘Nu zijn jullie misschien verbaasd. Maar jullie zullen 
nog veel grotere dingen gaan zien. Zo zullen jullie zien dat de hemel opengaat en 
engelen naar beneden komen en weer naar boven gaan. Let maar op!’ 

Jolanda van der Marel
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To do
Maak een woordenboekje voor bij deze tekst. Schrijf daar ook de namen en hun 
betekenis in.
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Weetje
Jezus zegt dat hij Natanaël al gezien had toen hij onder de vijgenboom zat. ‘Onder de 
vijgenboom zitten’ is ook een uitdrukking. Het betekent dat er rust en veiligheid is. 
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Ken je mij?
23 januari 2022

Bijbel: Johannes 1:35-52 Kijk bij Vieren voor uitleg bij dit werkblad
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Voorbereiden
Waar ben je mee bezig?

Johannes 2:13-25 30 januari 2022
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WELK VERHAAL LEZEN WE? 
Kort voor Pesach gaat Jezus naar de 
tempel in Jeruzalem. Hij jaagt er de 
handelaars en geldwisselaars weg en 
zegt dat ze een markt maken van het 
huis van zijn Vader. Ook zegt hij dat 
hij de tempel in drie dagen weer zal 
opbouwen.

Wat voorafging
Vaak lezen we dit verhaal kort voor Pasen, 
nadat we eerst gelezen hebben over 
de intocht in Jeruzalem. Maar met de 
doorgaande lezing uit Johannes komen 
we dit verhaal al in het begin van het 
Evangelie tegen. Johannes heeft verteld 
over het eerste wonderteken in Kana, 
waar water in wijn veranderde. Meteen 
daarna komt dit verhaal. 

Grote schoonmaak
Het is een goede gewoonte om met 
Pesach grote schoonmaak te houden: 
het huis wordt met bezemen gekeerd, 
totdat zelfs het kleinste kruimeltje brood 
verdwenen is. Dat gebeurt in de huizen 
van joodse mensen; maar hoe zit het 
eigenlijk in het huis van de Heer? Je zou 
kunnen zeggen dat Jezus daar grote 
schoonmaak houdt, in die dagen voor 
Pesach. Want zoals hij het er aantreft, kan 
er geen Pesach gevierd worden.

Handel
Met Pesach trokken de pelgrims op naar 
Jeruzalem, om daar een offer te brengen 
aan de Eeuwige. Daarvoor konden ze 
natuurlijk een offerdier meenemen van 
huis, maar het was ook mogelijk om 
bij de tempel een dier aan te schaffen 
(waarschijnlijk ook om praktische 
redenen). Daardoor ontstond een 
levendige handel in dieren. Maar waar 
moest die handel mee betaald worden? 
Op de Romeinse munten stond een 

afbeelding en inscriptie van de keizer, die 
zichzelf als een godheid beschouwde. Dat 
kon natuurlijk niet in de tempel! Daarom 
was er speciaal tempelgeld. Bij de 
geldwisselaars leverde je dan je Romeinse 
geld in en kreeg je er tempelgeld voor 
terug.
De handel in offerdieren en het wisselen 
van geld waren dus in principe wel 
gericht op wat in de tempel gebeurde, 
maar hadden zo’n omvang en karakter 
gekregen dat ze afleidden van waar het in 
de tempel om ging.

Hartstocht
In veel verhalen wordt van Jezus een 
vredelievend en zachtmoedig beeld 
geschetst. In dit verhaal lijkt dat anders te 
zijn: Jezus maakt een zweep, smijt tafels 
omver en roept tegen de duivenverkopers 
dat ze een markt maken van het huis van 
zijn Vader. Als zijn leerlingen het zien, 
denken ze aan wat geschreven staat: ‘De 
hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’ 
Het is een verwijzing naar Psalm 69:10 
(daar staat het in de verleden tijd). Zal dit 
vuur van Jezus hem zelf uiteindelijk niet 
te veel worden?

Tempel opbouwen
Naast de bezorgdheid van de leerlingen 
staat een wat formele vraag van ‘de joden’ 
(waarschijnlijk de joodse elite): ‘Met 
welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag 
doen?’ Jezus antwoordt door te zeggen 
dat ze de tempel kunnen afbreken en dat 
hij hem in drie dagen weer zal opbouwen.
Als je dat leest, is het goed om je 
te realiseren dat het evangelie van 
Johannes wat later is opgeschreven dan 
de gebeurtenissen die erin beschreven 
worden. Voor de eerste lezers van het 
evangelie hadden deze woorden een 
bijzondere lading. Onder het bewind 
van koning Herodes was namelijk 

lang gewerkt aan de restauratie van de 
tempel. Die restauratie was in 64 na 
Christus voltooid, met als resultaat een 
van de mooiste gebouwen van het hele 
Romeinse rijk. Maar al in 70 na Christus 
werd het verwoest door de troepen 
van keizer Titus. Het evangelie werd 
waarschijnlijk pas opgeschreven ná 70; 
de schrijver en de eerste lezers wisten dus 
wat er gebeurd was met de tempel. En ze 
wisten ook wat er met Jezus gebeurd was 
op de derde dag van Pasen: God had hem 
laten verrijzen als een nieuwe tempel.

Geloof
Tijdens het Pesachfeest in Jeruzalem 
komen veel mensen tot geloof, vanwege 
de wondertekenen die Jezus doet. Er 
wordt niet verteld welke wondertekenen 
dat zijn. Wel horen we dat Jezus geen 
vertrouwen in de mensen had; ‘hij wist 
wat er in een mens omgaat’ (Johannes 
2:25). Wat er precies in een mens omgaat, 
zal op weg naar het lijdensverhaal steeds 
duidelijker worden. Het zal niet de laatste 
keer zijn dat de schrijver daar alvast naar 
vooruit lijkt te verwijzen. 

Erik Idema
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Vieren
Waar ben je mee bezig?

Johannes 2:13-25 30 januari 2022
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Kindermoment in de dienst
Laat iemand de kerk binnenkomen 
met een keukenkarretje met drinken en 
lekkers. Zij/hij loopt door het gangpad 
van de kerk en spreekt onderweg 
kerkgangers aan: ‘Wilt u iets lekkers 
kopen? Een euro voor drinken, een 
euro voor een koekje (en dan krijgt u er 
gratis een pepermuntje bij). U mag ook 
met collectebonnen betalen.’ Doe dit 
niet roepend; het zal sowieso al genoeg 
opvallen. Even later kan er nog iemand 
achteraankomen die vraagt: ‘Wilt u 
collectebonnen kopen? Vandaag in de 
aanbieding!’
De voorganger staat een tijdje 
verbouwereerd te kijken. Dan vraagt hij/
zij: ‘Waar zijn jullie mee bezig?’

‘O, gewoon, wat lekkers voor tijdens 
de kerkdienst. Dat is toch fijn voor de 
mensen! Dan hebben ze in ieder geval 
iets te eten tijdens de preek…’

‘Ja maar, we zijn hier in de kérk! Dan kun 
je toch geen dingen gaan verkopen? Voor 
collectebonnen nog wel!’
Laat vervolgens iemand van de 
kerkenraad opstaan en zeggen: ‘Het is 
een erg goed idee om iets lekkers mee te 
nemen. Maar zullen we dat na de dienst 
doen? En het dan gratis weggeven?’
Dat vinden de verkopers ook een goed 
idee. Maar ze geven nog wel iets lekkers 
mee aan de kinderen!
Vertel aan de kinderen dat in het verhaal 
van vandaag ook zoiets gebeurt. In de 
eigen ruimte horen ze er meer over.

Runderen, schapen en duiven  
te koop
Runderen, schapen en duiven te koop!
Honderden feestvierders lopen te hoop.
Kopers en verkopers, aanbod en vraag:
er is veel te doen in de tempel vandaag.

Loven en bieden, het hoort er toch bij.
Wissel je geld en de winst is voor mij. 
Prijzen en koersen, geschreeuw en gekijf:
er gaat heel wat om in het tempelbedrijf.
Tekst: René van Loenen
Melodie: Yme van der Valk
Liedboek 187

Gebed
Wij danken U, God,
voor een plaats waar we U mogen ontmoeten.
Waar het soms rustig is en stil,
waar mooie woorden klinken en vrolijke muziek.
Wij bidden U, dat de kerk een plaats mag zijn
waar we ons thuis voelen
en samen kunnen vieren dat U onze God bent.
Amen 

Werkblad

o
Het werkblad staat vol met 
spullen. Welke voorwerpen horen 
in de kerk? Omcirkel ze eerst. 

Vergelijk de antwoorden en praat erover 
door met elkaar. Waarom wel, waarom 
niet? Welke horen echt niet in de kerk en 
welke zijn speciaal voor de kerk? 

 
 

 
 
 
 

 

Kleur ze daarna. Kies er eentje uit die jou 
het meest ‘kostbaar’ is , knip en plak deze 
op een leeg vel en teken er een ‘verhaal’ 
om heen.
 
Nodig: (kleur)potloden, scharen, lijm, 
papier. 
 
Werkblad: zie blz. 22.

Lezen en zingen

Vierde zondag na Epifanie 
Jaar B

Lezing uit het Oude Testament Jeremia 1:4-10

Antwoordpsalm 71:1-6

Epistellezing 1 Korintiërs 12:27-31a

Lezing uit het Evangelie Lucas 4:21-3

Alternatief leesrooster
J1 Koningen 8:22-30
1 Korintiërs 3:10-17
Johannes 2:13-25
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Vertelling 4–7 jaar

Bij de tempel
Jezus en zijn vrienden zijn op reis.
Ze gaan naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren.

‘Kijk’, wijst een van hen. ‘Je kunt de stad al zien liggen.’ 
In de verte zien ze kleine huizen en kleine straatjes. En ook een heel groot gebouw: de 
tempel, het huis van God.

‘Daar gaan we het eerst heen, toch?’ vraagt iemand. ‘De vorige keer dat ik er was, waren 
ze nog aan het verbouwen. Maar nu is het helemaal klaar. Ze zeggen dat de tempel het 
mooiste gebouw van het hele land is. Dat wil ik zien!’
Zo lopen ze verder, door de velden en tegen de heuvels op, net zolang tot ze er zijn. Ze 
gaan door de poorten van de stad en lopen door naar de tempel.

‘Nou’, zegt een van de leerlingen. ‘Daar zijn we dan! Mooi hè?’
‘Wel druk’, vindt een ander.
Maar Jezus zegt niks. Hij kijkt naar het plein voor de tempel. Het lijkt wel een markt!
Er worden dieren verkocht, er wordt geld gewisseld… het is er een drukte van belang. 
De stemmen van de verkopers klinken hard over het plein. ‘Aanbieding!’ roepen ze. 

‘Speciale prijs!’
Jezus schudt zijn hoofd. ‘Dit is het huis van mijn Vader’, zegt hij verdrietig. ‘Maar zij 
maken er een markt van!’
Even kijken ze nog naar al die drukte op het plein. 
Dan wordt Jezus boos. Hij loopt het plein op en begint te roepen: ‘Weg jullie! Ga weg!’
Met een touw zwaait hij in het rond en hij duwt de tafels omver. ‘Dit is het huis van 
mijn Vader!’ roept hij. ‘Geen markt!’
Geschrokken gaan de verkopers weg. En hun klanten gaan er ook vandoor.
Als iedereen weg is, zit Jezus uitgeput op het plein.
Zijn vrienden gaan naar hem toe. ‘Gaat het?’ vragen ze.
Maar nog voor Jezus antwoord kan geven, klinken andere stemmen. Het zijn de leiders 
van de tempel, die hebben gezien wat er gebeurd is. ‘Wat hebt u gedaan?’ vragen ze. ‘U 
mag toch niet zomaar de verkopers wegjagen!’
Jezus schudt verdrietig zijn hoofd. ‘Jullie begrijpen het niet’, zegt hij. ‘Dit is het huis 
van mijn Vader.’

‘Van uw Vader?’ vragen de leiders. ‘Hoe bedoelt u? Kunt u dat bewijzen?’
‘Pfff…’, zegt Jezus. ‘Bewijzen? Breek de tempel maar af, dan bouw ik in drie dagen een 
nieuwe.’
Daarna loopt hij weg. Zijn leerlingen gaan achter hem aan.
En de leiders? Die kijken hem hoofdschuddend na. 

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Wat zag Jezus bij de  

tempel? Waarom werd hij daar  

verdrietig en boos van? 

Wat zouden de kinderen ervan vinden als ze 

zondagochtend in de kerk kwamen en er bleek 

ineens een markt te zijn?

p
Spel: De kinderen maken van blokken 

of lego een huis. Wat kan er allemaal 

gebeuren in dit huis? Laat de kinderen er 

om de beurt over vertellen. 

Tip: De kinderen kunnen ook een hut maken 

van tafels en kleden.

s
Creatief: Welke voorwerpen horen 

in de kerk? (Denk aan: doopvont, 

Bijbel, kaars, enz.) Laat de kinderen 

verschillende voorwerpen tekenen. Bespreek 

samen waarom die voorwerpen echt bij de 

kerk horen.

Vertellen
Waar ben je mee bezig?

Johannes 2:13-25 30 januari 2022
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Vertelling 8–12 jaar

Jezus jaagt de kooplieden weg
Je moet eigenlijk even je ogen dichtdoen. Even alleen maar luisteren en ruiken. 
Dan hoor je het mekkeren van schapen en het loeien van de koeien. Gefladder van 
duiven, en daarbovenuit de stemmen van de verkopers: ‘Duiven te koop! Speciale 
feestaanbieding!’
Je hoort mensen afdingen, je hoort ze roepen, lachen en praten. En je ruikt ook van 
alles. Je ruikt de dieren, je ruikt de mensen, je ruikt eten en drinken dat verkocht wordt. 
En als je heel goed oplet, ruik je ergens in de verte ook de offers die in de tempel 
gebracht worden.
Binnenkort is het feest in Jeruzalem. Feest van de oogst en feest van de bevrijding. 
Van alle kanten zijn mensen naar de stad gekomen. In de tempel gaan ze een offer 
brengen, want dat hoort bij het feest. Maar ze hebben niet zelf een offer meegenomen: 
dat kopen ze bij de ingang van de tempel. Vandaar die verkopers en die dieren. En 
omdat je in de tempel niet met gewoon geld kunt betalen, zijn er ook geldwisselaars. 
‘Twee tempelmunten voor drie Romeinse munten!’ roepen ze. 
Als je je ogen opendoet en om je heen kijkt, zie je hoe druk het is. Een grote, drukke 
markt, vlak voor de tempel. Zo gaat het eraan toe, op de dag dat Jezus met zijn 
leerlingen in Jeruzalem komt.
Aan de rand van het tempelplein blijven ze staan. ‘Daar zijn we dan’, zegt een van de 
leerlingen. ‘Bij de heilige tempel, het huis van God. Hij is helemaal verbouwd, zie je 
dat? Er is jaren aan gewerkt, maar nu is het klaar. Mooi hè?’
Maar Jezus geeft geen antwoord. Ademloos kijkt hij naar al die mensen op het plein. 
Naar de kopers en de verkopers, de dieren en het wisselgeld. En dan wordt hij kwaad. 
Hij maakt een zweep van touw en loopt het tempelplein op. Daar begint hij wild om 
zich heen te slaan. ‘Wegwezen!’ roept hij. ‘Ga weg met je handel!’ Jezus gooit het geld 
van de wisselaars op de grond en duwt hun tafels omver. ‘Ga weg!’ roept hij steeds 
maar weer. ‘Jullie maken een markt van het huis van mijn vader!’
De mensen op het plein reageren verontwaardigd. ‘Hela!’ roepen ze. ‘Wat moet dat?’ 
Ze graaien hun spullen bij elkaar en vluchten weg. 
Als het afgelopen is, gaat Jezus uitgeput zitten. Zijn leerlingen staan nog altijd aan de 
rand van het plein. Nu zijn zij het, die ademloos staan te kijken. Een van hen schudt 
zacht zijn hoofd. ‘Dit kan toch niet goed zijn’, zegt hij. ‘Jezus houdt van Gods huis, 
maar dit… dit kan hij niet volhouden.’
‘Kennen jullie dat oude lied?’ vraagt een ander. ‘Je weet wel, die psalm over die man die 
zo van Gods huis hield dat hij eraan onderdoor ging…’ De anderen knikken. Dan zien 
ze een groepje mensen aankomen. De leiders van de tempel! Snel gaan ze naar Jezus 
toe om hem te helpen.
Streng kijken de tempelleiders naar Jezus. ‘Waar bent u mee bezig?’ vragen ze. ‘Als u 
denkt dat u de macht hebt om dit te doen, bewijs het dan. Laat een wonderteken zien, 
zodat we weten dat u niet zomaar een oproerkraaier bent.’
Jezus zucht. ‘Breek deze tempel maar af ’, zegt hij. ‘Dan zal ik hem in drie dagen weer 
opbouwen.’
‘Geloof je het zelf !?’ roepen de leiders. ‘Er is 46 jaar aan deze tempel gebouwd, en dan 
wilt u hem in drie dagen weer opbouwen?’ Ze schudden verontwaardigd hun hoofd. 
‘Dan moet je wel een héle goede timmerman zijn’, grinnikt een van hen. 
Maar Jezus heeft het niet over timmeren en metselen. Jezus heeft het over zichzelf. Hij 
zal sterven en na drie dagen weer opstaan. En als dat gebeurd is, zullen zijn leerlingen 
weer terugdenken aan deze dag op het tempelplein.

Mattijs Weegenaar
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8-10 jaar

l
Gesprek: Waarom wordt Jezus zo 

boos? Wat vind je ervan dat hij de 

verkopers wegjaagt? 

In het verhaal vragen de leiders aan Jezus: 

‘Waar bent u mee bezig?’ Vraagt iemand  

dat weleens aan de kinderen? Op welke 

momenten gebeurt dat?

p
Spel: De vraag ‘Waar bent u mee bezig?’ 

kun je op verschillende manieren  

stellen. Het kan boos klinken, maar ook 

geïnteresseerd. Laat de kinderen een situatie 

uitspelen waarin deze vraag op verschillende 

manieren gesteld kan worden. 

Bijvoorbeeld: iemand haalt alle knutselspullen 

uit de doos. De leiding vraagt boos: ‘Waar ben 

je mee bezig?’ Hoe klinkt het antwoord dan? 

En hoe klinkt het antwoord als de vraag  

vriendelijk gesteld wordt?

s
Creatief: Maak een tekening van de 

kerk. Welke dingen horen er echt bij? 

Welke zijn niet zo belangrijk?

 11-12 jaar

l
Gesprek: De tempel is een plek waar 

mensen God kunnen ontmoeten. 

Aan het eind van het verhaal heeft 

Jezus het niet over de tempel maar over zich-

zelf. Wat is de overeenkomst tussen Jezus en 

de tempel? (Help de kinderen als ze er niet 

uitkomen: Jezus zorgt ervoor dat mensen God 

kunnen ontmoeten.)

l
Debat: Mag je geld verdienen aan 

een goed doel?  

Verdeel de kinderen in twee  

groepen. De ene groep bedenkt argumenten 

voor het antwoord ‘ja’, de andere groep 

bedenkt argumenten voor het antwoord ‘nee’. 
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Waar ben je mee bezig?
30 januari 2022

Bijbel: Johannes 2:13-25 Kijk bij Vieren voor uitleg bij dit werkblad
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Het Johannes-jaar
Ten opzichte van vorige week maken we 
een grote sprong in de verhalen. In mei 
2021 begonnen we met het ‘Johannes-
jaar’ uit het leesrooster, waarin we stap 
voor stap door dit bijzondere evangelie 
gaan. Dat begon in mei met Johannes 
3, het verhaal van Nikodemus. We lazen 
door tot we in november uitkwamen bij 
Johannes 10. In de advent onderbraken 
we het Johannes-spoor om uit Lucas 1 en 
2 te lezen, na kerst lazen we uit de eerste 
twee hoofdstukken van Johannes. En nu 
pakken we de draad weer op waar we in 
november geëindigd waren.

Wat voorafging
In de hoofdstukken hiervoor is de 
spanning opgelopen tussen Jezus 
en de joodse elite van Farizeeën en 
Schriftgeleerden. Mensen hebben zelfs 
meerdere keren met stenen in de handen 
gestaan om Jezus te stenigen. Uiteindelijk 
is Jezus ‘ontsnapt’ (Johannes 10:39) en 
naar de overkant van de Jordaan gegaan, 
waar hij relatief veilig is. 
De rivier de Jordaan speelt een 
belangrijke rol in de oude verhalen van 
Israël. Ooit was het de grens tussen de 
woestijn en het beloofde land, de plek 
waar Israël in vrijheid zou kunnen leven. 
Jezus is teruggebracht tot die grens, 
als een vluchteling aan de rand van de 
woestijn.

Betanië
Maar dan komt er bericht uit Betanië, 
een stadje vlakbij Jeruzalem. Het is de 
stad waar pelgrims vaak overnachten 
voordat ze de volgende dag opgaan naar 
Jeruzalem. Daar wonen Marta en Maria, 
die we ook kennen uit het verhaal in 
Lucas 10:38-42 (waar Marta zich beklaagt 
omdat ze al het werk moet doen terwijl 
Maria aan de voeten van Jezus zit). Hun 
broer Lazarus is ziek.

Lazarus
De naam Lazarus is een ‘vergrieksing’ 
van het Hebreeuwse Elazar: God helpt. De 
naam komt voor in twee verhalen in het 
Nieuwe Testament, die beide gaan over 
sterven en opstanding. In Lucas 16:19-31 
vertelt Jezus een gelijkenis over de arme 
bedelaar Lazarus, die niets krijgt van 
de tafel van een rijke man. Maar als ze 
sterven ervaart Lazarus dat God helpt – 
hij wordt door engelen weggedragen  
om aan Abrahams hart te rusten. 
Zal de broer van Maria en Marta ook 
ervaren dat God helpt nu hij zo ziek is? 
En welke rol zal Jezus daarin spelen?

Profetenverhaal
Jezus is een rabbi, een meester die zijn 
leerlingen onderwijst. Maar hij is ook 
een profeet, een ‘man Gods’. In het Oude 
Testament wordt verteld over de profeet 
Elisa, die vaak te gast is bij een vrouw in 
Sunem. Als haar zoon sterft, kan ze maar 
een ding doen: ze zoekt de profeet op, 
waar hij ook maar is. Hij moet komen. 
In het verhaal van Lazarus gaat het over 
een huis waar Jezus vaak te gast is. Ook 
daar geloven ze dat de man Gods te hulp 
moet komen. Uiteraard zijn er ook veel 
verschillen tussen de beide verhalen, 
maar het geeft wel aan in welke traditie 

Marta en Maria staan. Zij staan in de 
traditie van mensen die geloven in het 
onmogelijke.

Is dit een vraag?
De zussen sturen iemand naar Jezus met 
de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 
Het lijkt op wat Jezus’ moeder zei in 
Johannes 2: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 
Het is een mededeling die tegelijk een 
appèl is. In Kana antwoordde Jezus dat 
het zijn tijd nog niet was. Zou het nu wel 
zijn tijd zijn? Nog twee dagen blijft Jezus 
op de plek waar hij is. Dan zegt hij tegen 
zijn leerlingen: ‘Laten we teruggaan naar 
Judea.’

Wakker maken
Jezus vertelt dat hij Lazarus wakker 
zal maken. En omdat zijn leerlingen 
vervolgens denken dat Lazarus slaapt, 
verklaart Jezus ronduit dat Lazarus 
gestorven is. ‘Nu kunnen jullie tot geloof 
komen’, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. 
Waren ze dan nog niet tot geloof 
gekomen? Tomas lijkt in ieder geval 
weinig vertrouwen te hebben in de afloop. 
Hij zegt: ‘Laten ook wij maar gaan, om 
met hem te sterven.’ Het tekent de angst 
en onzekerheid van de leerlingen, en 
tegelijk ook hun grote verbondenheid 
met Jezus. 

Erik Idema

Voorbereiden
Wat verwacht je?

Johannes 11:1-16 6 februari 2022
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WELK VERHAAL LEZEN WE? 
Jezus krijgt bericht dat zijn vriend 
Lazarus ziek is. De leerlingen van 
Jezus vinden dat hij beter niet naar 
Judea kan gaan (waar Lazarus woont), 
omdat mensen daar Jezus willen 
doden. Maar Jezus zegt dat hij Lazarus 
wakker zal maken.
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Vieren
Wat verwacht je?

Johannes 11:1-16 6 februari 2022
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Lezen en zingen

Kindermoment in de dienst
Wie is er weleens gevallen op het 
schoolplein? Wat heb je toen gedaan? En 
wie heeft zich thuis weleens pijn gedaan? 
Naar wie ging je toe?
Laat een paar kinderen vertellen over wat 
er gebeurde en wat ze toen deden.
Als er iets op het schoolplein gebeurt, 
dan ga je waarschijnlijk naar de meester 
of juf. En als je thuis pijn of verdriet hebt, 
dan wil je misschien wel zo snel mogelijk 
naar je vader of moeder toe. Maar wat 
verwacht je dan dat er gebeurt?
In het verhaal van vandaag zijn Marta en 
Maria verdrietig en bezorgd. Hun broer 
is erg ziek. Zij gaan naar Jezus toe. Wat 
zullen ze van hem verwachten?

Gebed 
Goede God,
Soms kijken we uit naar iets dat komen gaat.
En we verwachten er van alles van.
Dat het bezoek aan het pretpark fantastisch 
wordt,
of het kinderfeestje een feest vol plezier zal zijn.
Soms maakt verwachting dat we ergens tegenop 
zien.
Als we een gaatje moeten boren bij de tandarts
of een moeilijk gesprek dat gepland staat.
En wat we ook verwachten, we weten niet  
hoe het zal zijn.
Dat weten we pas achteraf.
Geef dat we vol hoop en moed kijken  
naar wat komen gaat.
Geef dat we vooruit blijven kijken.
Omdat U ons laat weten 
dat we een mooie toekomst mogen verwachten!
Amen

Werkblad

o
De zussen sturen iemand naar 
Jezus toe met de boodschap: 

‘Heer, uw vriend is ziek.’ Wat 
verwachten de zussen? Wat verwachten de 
vrienden van Jezus dat hij gaat doen? 
 
Werkwijze: Maak een tegeltje over 

‘verwachten’. Daar is vast iets wijs over 
te zeggen. Soms gaat alles anders dan je 
denkt. Kijk eens naar tegeltjeswijsheden 
op internet voor motieven en kleurgebruik. 
Maak samen jullie eigen ‘muur van 
wijsheid’ over ‘verwachten’.
 
Nodig: (kleur)potloden, scharen, lijm en 
dik karton om de tegeltjes op te plakken, 
zelfklevende schilderijhaakjes. 
 
Werkblad: zie blz. 27.

Vijfde zondag na Epifanie 
Jaar B

Lezing uit het Oude Testament Jesaja 6:1-8

Antwoordpsalm 138

Epistellezing 1 Korintiërs 15:1-11

Lezing uit het Evangelie Lucas 5:1-11

Alternatief leesrooster
Klaagliederen 3:22-26, 31-32
1 Korintiërs 5.1-10
Johannes 11:1-16



259 januari t/m 27 februari 2022 |  Kind op Zondag

Vertelling 4–7 jaar

Lazarus is ziek
In een dorp vlakbij Jeruzalem wonen twee zussen en een broer.
De zussen heten Marta en Maria. De broer heet Lazarus. Met zijn drieën wonen ze in 
een huis. 
Op een dag gebeurt er iets: Lazarus wordt ziek. Hij ligt in bed met zijn ogen dicht. Hij 
eet niet en hij drinkt niet. Wat moeten ze nu doen?

‘Was Jezus maar hier’, zegt Marta. ‘Hij is onze vriend. Hij zou Lazarus vast beter 
kunnen maken.’
Maar Jezus is er niet. Een tijdje geleden zijn mensen uit Jeruzalem boos geworden op 
Jezus. ‘Wat jij zegt, hebben we nog nooit gehoord!’ riepen ze. Toen is Jezus weggegaan, 
naar de overkant van de rivier. 

‘We moeten vragen of Jezus terugkomt’, zeggen de zussen tegen elkaar. Ze sturen een 
boodschapper op pad om hem op te halen.
Aan de overkant van de rivier zit Jezus met zijn leerlingen. Ze zien de boodschapper al 
van ver aankomen. ‘Heer!’ roept hij. ‘Heer! Uw vriend Lazarus is ziek!’ 
Jezus schrikt. Maar zijn vrienden schrikken ook. Ze zeggen voorzichtig: ‘Eh… Jezus… 
Het eh… Het is heel erg dat Lazarus ziek is. Maar we kunnen niet naar hem toegaan, 
toch? Want die boze mensen in Jeruzalem…’
Jezus kijkt verdrietig. Lazarus is een hele lieve vriend van hem, en Maria en Marta zijn 
lieve vriendinnen. Maar toch gaat hij niet met de boodschapper mee terug. Hij blijft 
aan de overkant van de rivier - een dag, en nog een dag… Maar op de derde dag zegt 
Jezus: ‘Kom. We gaan naar het dorp vlakbij Jeruzalem.’ 

‘Ja maar… die boze mensen dan?’ vragen zijn leerlingen. ‘Straks doen ze u pijn! Of nog 
erger, misschien maken ze u wel dood! We kunnen echt beter hier blijven hoor!’
Maar Jezus schudt zijn hoofd. ‘Lazarus is gestorven’, zegt hij. ‘Maar ik ga hem wakker 
maken.’

Zo gaan ze op weg. Jezus gaat voorop, en zijn leerlingen gaan achter hem aan. Op weg 
naar het dorp in de buurt van Jeruzalem. Op weg naar Lazarus.

Jorike van de Berk

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Wat verwacht je dat er  

gaat gebeuren als Jezus naar 

Jeruzalem, naar Lazarus gaat? 

Waarom denk je dat?

p
Spel: Speel een tikspel. De kinderen  

rennen van de ene kant van het ‘water’ 

(het midden) naar de andere kant. Maar 

let op: aan de andere kant is het niet veilig. 

Daar staat de tikker die probeert jou te  

tikken voordat je weer terug kunt rennen. Ben 

je getikt, dan word jij ook een tikker.

s
Creatief: Maak een beterschapskaart 

voor Lazarus. Wat zou je erop willen 

zetten?

Vertellen
Wat verwacht je?

Johannes 11:1-16 6 februari 2022
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8-10 jaar

l
Gesprek: Wat verwachten de leer-

lingen van Jezus’ terugkeer naar 

Jeruzalem? Wat verwacht Jezus? En 

wat verwacht jij dat er verder gaat gebeuren?

p
Spel: De leerlingen gaan met Jezus mee. 

Ze laten hem niet in de steek. Laat de 

kinderen in tweetallen een parcours 

doorlopen waarbij ze het samen doen. Teken 

op de grond een groot vak en leg hierin allerlei 

obstakels zoals een stoel, boeken, een doos. 

Het ene kind probeert geblinddoekt van de 

ene kant van het vak naar het andere te lopen 

zonder de obstakels aan te raken. Het andere 

kind staat buiten het vak het helpt daarbij 

door aanwijzingen te geven. Dit wordt lastiger 

als er meerdere tweetallen tegelijkertijd bezig 

zijn.

o
Tekenen: Geef elk kind een groot 

blad. Middenin tekenen ze de rivier 

de Jordaan. Wat komt er aan de ene 

kant van het water? En wat aan de andere 

kant? Bekijk en bespreek elkaars tekeningen.

 11-12 jaar

l
Gesprek: Wat denk je dat de leer-

lingen in dit verhaal verwachten? En 

Tomas? Wat zou de boodschapper 

verwachten? En wat denk je dat Jezus ver-

wacht?

s
Creatief: Laat de kinderen een ‘vol 

verwachting- boekje’ maken. Hierin 

schrijven ze op wat zij verwachten 

van God en de kerk. Laat ze deze verwachtin-

gen met elkaar delen.

Vertelling 8–12 jaar

Op weg naar Lazarus
Ver weg van Jeruzalem, aan de overkant van de rivier de Jordaan, zitten Jezus en zijn 
leerlingen. Ze zijn weggegaan uit Jeruzalem, waar Jezus zoveel verhalen verteld heeft 
en wonderen heeft gedaan. Belangrijke joodse mensen vonden het niet goed wat Jezus 
deed. Ze werden zo boos, dat het gevaarlijk was om daar te blijven. Daarom zitten ze 
nu aan de overkant van de Jordaan. Af en toe kijkt een van de leerlingen in de verte. ‘Er 
komt niemand aan’, zeggen ze dan. ‘Gelukkig maar.’
Maar op een dag, als een van de leerlingen weer in de verte kijkt, zien ze toch iemand 
komen. Geen soldaat of een van de belangrijke mensen uit Jeruzalem. Het is een 
boodschapper. ‘Jezus!’ roept hij al uit de verte. ‘Heer! Ik heb een boodschap voor u. Uw 
vriend Lazarus is ziek. Érg ziek. Zijn zussen Marta en Maria vroegen mij om het u te 
vertellen.’ 
In gedachten loopt Jezus naar het water. Hij kijkt in de verte. ‘Nu zullen ze het zien’, 
zegt hij zacht. ‘Nu zullen ze zien hoe groot God is.’
Als de boodschapper vertrokken is, gaat Jezus zitten. Er gebeurt niets; de rest van de 
dag niet, en de volgende dag ook niet. Zijn leerlingen kijken van een afstandje naar 
hem. ‘Hij is verdrietig’, fluisteren ze tegen elkaar. ‘Hij houdt veel van Lazarus, maar hij 
kan nu niet bij hem op bezoek. Lazarus woont vlakbij Jeruzalem; als Jezus daar komt, 
wordt hij gelijk opgepakt.’
Maar na twee dagen zegt Jezus: ‘Kom. We gaan terug.’ 
‘Maar dat kán niet!’ roepen zijn leerlingen. ‘Je weet toch wat daar gebeurd is? Je weet 
toch wat de leiders van Jeruzalem van je vinden? Ze hebben geprobeerd je te doden!’ 
Jezus zucht. ‘Ik weet het’, zegt hij. ‘Maar we kunnen niet langer wachten. Ik ga Lazarus 
wakker maken.’ 
De leerlingen kijken elkaar aan. Wil Jezus echt naar het dorp van Lazarus, vlakbij 
Jeruzalem? ‘Maar Heer’, probeert iemand, ‘U zegt net zelf dat Lazarus slaapt. Dan 
wordt hij vast beter! Misschien kunnen we later naar hem toegaan.’ 
Jezus schudt zijn hoofd. ‘Je begrijpt het niet’, zegt hij. ‘Lazarus is gestorven. Maar 
misschien is het goed dat het zo gegaan is; nu zullen jullie echt gaan geloven. Kom, we 
gaan.’
Meteen loopt Jezus naar de plek waar je de Jordaan over kunt steken. Zijn leerlingen 
kijken hem na. ‘En nu?’ vraagt een van hen aan de anderen. 
‘We gaan met hem mee’, antwoordt Tomas. ‘Als het zijn dood wordt, wordt het ook 
onze dood. Maar we laten hem niet in de steek.’

Jorike van de Berk
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To do
Pak er een kaart bij of ga naar Google Maps. Zoek de rivier de Jordaan op. Bekijk ook 
de foto’s die er van de Jordaan te vinden zijn. Wat valt je op?
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Weetje
De Jordaan is een bijzondere rivier. Na de uittocht uit Egypte was het de grens van het 
beloofde land. Het is ook de plek waar Johannes gedoopt heeft.
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Wat verwacht je?
6 februari 2022

Bijbel: Johannes 11:1-16 Kijk bij Vieren voor uitleg bij dit werkblad



28 Kind op Zondag  | 9 januari t/m 27 februari 2022

Voorbereiden
Waar was je nou?

Johannes 11:17-27 13 februari 2022

Wat voorafging
Omdat het in Jeruzalem niet veilig voor 
Jezus was, is hij naar de overkant van de 
Jordaan gegaan. Daar kreeg hij bericht 
dat zijn vriend Lazarus ziek was. Lazarus 
woonde in Betanië, vlakbij Jeruzalem. 
Daarom wilden de leerlingen van Jezus 
eigenlijk niet dat hij daar naartoe zou 
gaan, maar ze zijn toch gegaan.

Onder de rook van Jeruzalem
Betanië ligt vlakbij Jeruzalem, zo wordt 
nog maar eens benadrukt. Ongeveer 
15 stadie – dat is zo’n drie kilometer- 
van Jeruzalem. Voor veel pelgrims is 
Betanië de laatste rustplaats, waarna 
ze de volgende dag uitgerust de stad 
binnengaan.
Doordat het in dit verhaal zo nadrukkelijk 
vermeld wordt, wordt de spanning 
enorm opgevoerd. Jeruzalem is de stad 
waar Jezus zijn leven niet zeker was, 
waar hij vandaan heeft moeten vluchten. 
Uitgerekend daar gaat hij nu naartoe, 
naar een huis waar zich ook nog eens een 
grote groep joodse mensen verzameld 
heeft.

Begraven
Als Jezus aankomt, hoort hij dat Lazarus 
al begraven is. Mensen werden begraven 
op de dag van hun overlijden. (Zie 
bijvoorbeeld ook Handelingen 5:6, waar 
een zekere Ananias zelfs al begraven is 
voordat zijn vrouw thuiskomt!) Lazarus 
ligt al vier dagen in zijn graf.

‘Als u hier geweest was…’
Marta gaat Jezus tegemoet en zegt tegen 
hem: ‘Als u hier geweest was, Heer, zou 
mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs 
nu weet ik dat God u alles zal geven wat 
u vraagt.’ Ze gelooft dus dat Lazarus niet
zou zijn gestorven als Jezus erbij geweest
was. In het Nieuwe Testament wordt ook
nergens verteld dat iemand sterft terwijl
Jezus erbij is. Het is alsof die twee, de
dood en de levende Heer, niet tegelijk in
een ruimte kunnen zijn.

Opstanding
Als Jezus zegt dat Lazarus zal opstaan, 
antwoordt Marta dat ze weet hij bij 
de opstanding op de laatste dag zal 
opstaan. In het jodendom van die tijd 
bestonden daar verschillende opvattingen 
en voorstellingen over. Zo geloofden de 
Sadduceeën geloofden niet in een leven 
na de dood, terwijl de Farizeeën dat wel 
geloofden (zie bijvoorbeeld Matteüs 
22:23 en Handelingen 23:6-8). 
In het Oude Testament wordt op 
verschillende plekken verteld over 
mensen die leven met God, ook voorbij 
de grens van het leven. Denk bijvoorbeeld 
aan het verhaal van de profeet Elia, die 
in een wagen naar de hemel voer (1 
Koningen 2:11). Toch wordt nergens 
precies uitgelegd hoe we ons dat leven-
voorbij-de-dood voor moeten stellen. Dat 
doet ook Jezus niet in het verhaal dat we 
vandaag lezen. Hij beantwoordt Marta’s 
vergezicht met de woorden: ‘Ik ben de 
opstanding en het leven.’ Dat is concreet 
en actueel. 

Ik ben…
In het evangelie van Johannes vertelt 
Jezus zeven keer over zichzelf met de 
woorden ‘Ik ben…’. Dit is de vijfde keer 
dat dat gebeurt. En net als bij de andere 
keren vertelt Jezus over zichzelf door te 

zeggen wat hij voor mensen betekent. 
Zelfs over de grenzen van de dood heen, 
zo blijkt uit dit verhaal. 

Geloof je dat?
‘Ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit 
sterven’, vertelt Jezus aan Marta. En 
daarna vraagt hij: ‘Geloof je dat?’ Die 
vraag kun je op verschillende manieren 
opvatten, ook als je het verhaal voorleest 
aan kinderen. Is het een strenge 
vraag? Een voorwaarde voordat Jezus 
daadwerkelijk naar Lazarus toegaat? Of 
is het juist een bemoediging? In de tekst 
is het in ieder geval ook de aanleiding 
voor de belijdenis van Marta: ‘Ik geloof 
dat u de Messias bent, de Zoon van God 
die naar de wereld zou komen.’ Het doet 
denken aan de belijdenis van Petrus die 
we onder meer kennen uit het evangelie 
van Matteüs (Matteüs 16:16). 

Erik Idema
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WELK VERHAAL LEZEN WE? 
Jezus is op weg naar het huis van 
Lazarus, die gestorven is. Onderweg 
komt Marta, de zus van Lazarus hem 
al tegemoet. Jezus vertelt haar dat 
Lazarus uit de dood zal opstaan.
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Vieren
Waar was je nou?

Johannes 11:17-27 13 februari 2022
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Kindermoment in de dienst
Vertel het volgende verhaal:

Tom is op zijn kamer. Opeens voelt hij 
wat wiebelen. Het is zijn tand. Tom 
schrikt. Hoe kan zijn tand zomaar los 
zitten? Voorzichtig voelt hij aan de tand. 
Opeens heeft hij zijn tand vast tussen zijn 
vingers. Er zit bloed aan. Snel rent Tom 
naar de badkamer. ‘Mamma’, roept hij 
hard. Maar mamma komt niet. Als Tom 
in de spiegel kijkt, ziet hij bloed op zijn 
witte shirt. En bloed op zijn wang. En in 
zijn mond zit een gat. ‘Mamma, help!’ 
roept Tom. Maar mamma komt niet. Tom 
spoelt zijn mond. Met een washandje en 
water boent hij op de vlek in zijn shirt. De 
vlek lijkt groter en groter te worden. 
Dan hoort Tom de voordeur opengaan. 
Hij rent naar beneden. Daar staat 
mamma met twee gevulde tassen in haar 
hand. ‘Waar was je nou?’ zegt Tom. Hij 
laat mamma de tand zien. ‘Die viel er 
zomaar uit’, snikt hij. ‘En ik krijg hem er 
niet weer terug in!’ Mamma zet de tassen 
neer. ‘Ach lieverd’, zegt ze. ‘Die tand 
hoeft er ook niet meer in. Daar komt een 
mooie nieuwe tand voor in de plaats. Een 
grote mensentand.’ Tom voelt zich een 
stuk beter. Samen met mamma maakt hij 
een doosje om zijn eerste losse tand in te 
stoppen.

Wie heeft er ook weleens zoiets als Tom 
meegemaakt?
Vandaag gaat het verhaal over Lazarus 
verder. Marta en Maria zijn verdrietig. Als 
Jezus komt, vragen ze ook aan hem: waar 
was je nou?

Gebed 
Soms is het zo lastig om U dichtbij te voelen.
Dan lijkt U wel een God van ver weg.
We vragen ons dan af of U ons wel ziet en hoort.
Als we ons zo voelen, wilt U ons dan een duwtje 
in de rug geven?

En soms dan kunnen we de wereld aan.
We voelen U dichtbij en om ons heen.
We worden blij van wat U doet en zegt.
Als we ons zo voelen, wilt U ons dan een duwtje 
in de rug geven?
Amen

Werkblad

o
Maak het werkblad en gebruik dit 
bij de vertelling. Marta loopt Jezus 
tegemoet. Ze is verdrietig. Om 

Lazarus die is gestorven, Om Jezus die er 
niet bij was om samen te huilen en elkaar 
te troosten. Na de ontmoeting met Jezus 
gaat Marta terug naar huis, ze rent. Ze is 
nu blij en vol hoop.

Werkwijze: de kinderen maken na het 
verhaal zelf dit werkblad en vertellen het 
verhaal na met behulp van de plaat.  

Kleur de figuur van Marta. Plak een 
satéprikker tussen de beide helften van 
de figuur van Marta of plak deze op het 
uiteinde van een (lolly)stokje. Prik of 
knip de schuiflijn open en steek de figuur 
erdoorheen. Draai de figuur om als Marta 
weer naar huis gaat.

Nodig: (kleur)potloden, scharen, eventueel 
prikpennen, satéprikkers of (lolly)stokjes. 

Werkblad: zie blz. 32.

Lezen en zingen

Zesde zondag na Epifanie 
Jaar B

Lezing uit het Oude Testament Jeremia 17:5-10

Antwoordpsalm 1

Epistellezing 1 Korintiërs 15:12-20

Lezing uit het Evangelie Lucas 6:27-38

Alternatief leesrooster
1 Kronieken 29:10-25
1 Korintiërs 12:3-13
Johannes 11:17-27
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Vertelling 4–7 jaar

Op weg naar Lazarus
In de buurt van Jeruzalem loopt een groep mensen. Het zijn Jezus en zijn leerlingen. 
Ze lopen hier niet zomaar; ze zijn op weg naar een vriend van Jezus die Lazarus heet. 
Ze hebben gehoord dat Lazarus ziek is. Als ze er bijna zijn, komt er iemand naar Jezus 
toe. ‘Het is te laat Heer’, zegt hij verdrietig. ‘Lazarus is vier dagen geleden gestorven. 
Hij is begraven in een rots met een steen ervoor.’
Een eindje verderop, in het huis waar Lazarus gewoond heeft, zitten Marta en Maria. 
Zij zijn de zussen van Lazarus. Ze huilen omdat hun broer gestorven is. En er zijn nog 
meer huilende mensen in het huis: mensen uit Jeruzalem, die hier gekomen zijn om 
Marta en Maria te troosten.
Tussen al die huilende mensen door loopt een boodschapper naar Marta. Hij fluistert 
in haar oor: ‘Jezus komt. Hij is al vlak in de buurt.’ 
Marta staat meteen op en rent de deur uit, de straat door, Jezus tegemoet. Huilend gaat 
ze naar hem toe. ‘Waar was je nou?’ zegt ze. ‘Als jij hier geweest was, zou mijn broer 
nog leven.’ Ze veegt tranen uit haar ogen. ‘Maar nu ben je er wel’, zegt ze. ‘Ik weet dat 
God jou altijd geeft wat je vraagt.’
Jezus slaat een arm om Marta heen. ‘Je broer zal opstaan, Marta’, zegt hij. 
Marta knikt. ‘Dat weet ik wel’, zegt ze dapper. ‘Ooit komt er een dag dat alle doden 
weer zullen leven. Dat weet ik wel, maar ik mis hem nú.’ 
Maar Jezus zegt: ‘Ik bedoel niet ooit, Marta. Ik bedoel nu. Wie in mij gelooft, zal nooit 
sterven. Geloof je dat?’ 

‘Ja Heer’, zegt Marta zacht. ‘Jij bent de Messias. De Zoon van God.’
Samen lopen ze verder. Jezus zal aan Marta en Maria en alle andere mensen laten zien 
wat God kan doen: Hij zal Lazarus laten opstaan uit de dood. Maar daarover hoor je 
volgende week meer.  

Jorike van de Berk

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Heb jij weleens aan iemand 

gevraagd: ‘Waar was je nou?’ Vertel 

elkaar daarover.  

Waarom vraagt Marta aan Jezus: ‘Waar was je 

nou?’ Wat denk je dat er verandert als Jezus 

erbij is? 

p
Spel: Speel verstoppertje. Om de beurt 

mag iemand de zoeker zijn. Daarna 

beantwoordt elk kind dat zich verstopt 

heeft de vraag: ‘Waar was je nou?’ De plek die 

ze noemen, mag het volgende potje niet meer 

als verstopplek gebruikt worden.

s
Creatief: Marta is verdrietig want 

haar broer is doodgegaan. Jezus 

troost Marta. Wat zegt hij? Welke 

woorden kun jij zeggen om iemand te troos-

ten? Maak een bloem en schrijf de troostende 

woorden op de blaadjes.

Vertellen
Waar was je nou?

Johannes 11:17-27 13 februari 2022

13
 fe

br
ua

ri 
20

22



319 januari t/m 27 februari 2022 |  Kind op Zondag

Vertelling 8–12 jaar

Marta is verdrietig
Door de straten van Betanië loopt een vrouw. Af en toe rent ze, struikelend over haar 
voeten. Daarna loopt ze weer een stukje, om daarna toch weer te gaan rennen. Moet 
je je nog haasten als het toch al te laat is? Ze kan niet anders. Marta, zo heet de vrouw, 
moet zo snel mogelijk naar Jezus toe. Ze probeert haar tranen binnen te houden. Haar 
broer Lazarus is gestorven; vier dagen geleden al. Al die tijd was Jezus er niet. Hij was 
er niet toen Lazarus ziek werd, hij was er niet toen hij zijn ogen dicht deed. Hij was er 
niet toen Lazarus stierf en toen hij begraven werd. Maar nu is Jezus er wel. Tenminste, 
bijna dan. Marta rent weer een stukje. Ze weet waarom Jezus er niet kon zijn. De 
leiders van Jeruzalem vinden Jezus een godslasteraar. ‘Zoals jij over God praat’, hebben 
ze tegen Jezus gezegd, ‘dat is respectloos!’ En met de wonderen van Jezus weten ze 
zich ook geen raad. Het werd zo gevaarlijk, dat Jezus moest vluchten. Maar nu komt hij 
terug. Hij komt terug! Toen Marta dat bericht hoorde, is ze meteen opgestaan om hem 
tegemoet te gaan. Nog een klein stukje…

‘Jezus!’ Huilend valt Marta hem om zijn hals. ‘Jezus… Waar was je nou? Lazarus is 
gestorven. Als jij hier geweest was, dan… dan had hij nog geleefd.’ 
Jezus geeft geen antwoord. Hij streelt Marta zachtjes over haar haar. 
‘Maar nu ben je er’, zegt Marta, terwijl ze een traan wegveegt. ‘Ik weet dat God alles 
geeft wat jij vraagt.’ 
Jezus knikt. En dan zegt hij: ‘Je broer zal opstaan uit de dood, Marta.’ 
Marta veegt nog meer tranen weg. ‘Ja’, zegt ze door haar tranen heen. ‘Dat weet ik. 
Ooit komt er een dag, dat alle doden zullen opstaan.’ 
‘Niet ooit’, zegt Jezus. ‘Nu. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal 
nooit sterven.’ Jezus kijkt Marta aan. ‘Geloof je dat?’ 
Ze knikt. ‘Ja Heer’, fluistert ze. ‘U bent de Zoon van God.’

Even later is Marta op weg terug naar huis. Nu rent ze de hele weg; ze moet haar 
zus Maria vertellen dat Jezus er is. En ze moet vertellen wat Jezus gezegd heeft over 
opstanding en leven.
Nog diezelfde dag zullen Marta, Maria en heel veel anderen een onvoorstelbaar wonder 
meemaken. Want God geeft alles wat Jezus vraagt. Lazarus zal opstaan uit de dood.
Dit verhaal gaat volgende week verder.

Jorike van de Berk
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To do
Zoek de teksten in Johannes op en maak elke keer de zin af: Ik ben…

Weetje
Jezus zegt: ‘Ik ben de opstanding en het leven.’ In het evangelie van Johannes staan 
zeven uitspraken van Jezus die beginnen met ‘Ik ben…’: Johannes 6:35, 8:12, 10:9, 
10:11, 11:25, 14:6, 15:1.

8-10 jaar

l
Gesprek: ‘Waar was je nou?’ kun je 

op verschillende manieren zeggen. 

Op welke? En wanneer kan die zin 

dan gebruikt worden?

p
Spel: Speel verstoppertje. Als de zoeker 

iedereen gevonden heeft, dan gaan de 

verstoppers raden waar iedereen verstopt 

zat. Ze doen dit door om de beurt aan iemand 

vragen te stellen die met ja of nee beantwoord 

kunnen worden, bijvoorbeeld: ‘Was het er 

donker?’ 

s
Creatief: Maak een moodboard bij 

het thema. Gebruik de afbeeldingen, 

woorden en letters uit tijdschriften. 

Bekijk en bespreek elkaars werk.

11-12 jaar

l
Gesprek: Welke gedachten zouden 

nog meer door Marta heengegaan 

zijn toen ze naar Jezus ging? En 

welke gedachten toen ze weer op weg naar 

huis was? Schrijf alle gedachten op en ga ze 

samen langs. Welke komen ook weleens bij 

jou op?

l
Gesprek en doen: Maak een  

wandeling door de natuur. Ga samen 

op zoek naar ‘leven’. Wat zie je  

allemaal? Jezus zegt: ‘Ik ben de opstanding en 

het leven’. Welke gedachten komen bij je op 

als je dat hoort? Bespreek het samen tijdens 

de wandeling.
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Waar was je nou?
13 februari 2022

Bijbel: Johannes 11:17-27 Kijk bij Vieren voor uitleg bij dit werkblad
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Wat voorafging
In de afgelopen weken hebben we steeds 
gelezen dat het voor Jezus gevaarlijk was 
om in de buurt van Jeruzalem te komen, 
omdat de mensen daar hem naar het 
leven staan. Hij is toch gegaan. Vorige 
week lazen we dat Marta, een van de twee 
zussen van Lazarus, Jezus al buiten het 
stadje Betanië tegemoet ging. Jezus heeft 
haar gezegd dat haar broer uit de dood 
zal opstaan.
Op de plek waar Jezus met Marta sprak, 
is hij nu nog steeds. Er wordt niet bij 
verteld waar dat precies was; het zou 
kunnen dat het in de buurt was van de 
plek waar Lazarus begraven lag.

‘Als u hier geweest was…’
In het gedeelte hiervoor is verteld dat 
Marta Jezus tegemoet ging, terwijl Maria 
thuisbleef. Als Marta terugkomt, neemt 
ze Maria apart; buiten het gehoor van de 
rouwende mensen in het huis. Meteen 
gaat ook Maria Jezus tegemoet. En ze 
zegt precies hetzelfde als wat Marta 
eerder gezegd heeft: ‘Als u hier was 
geweest, zou mijn broer niet gestorven 
zijn!’ Nergens in het Nieuwe Testament 
wordt verteld dat iemand sterft terwijl 
Jezus erbij is. Maria en Marta geloven dat 
dat ook niet kán, in elk geval niet bij hun 
broer: als Jezus er is, is de dood er niet. 

Emoties
Er zijn mensen naar het huis van Maria 
en Marta gekomen om hen te troosten 
en met hen te rouwen. Dat gebeurt onder 
meer door het ‘weeklagen’, een traditie 

die ook nu in verschillende culturen nog 
bestaat. Het is een uiting van verdriet, en 
tegelijk is het een vorm van liturgie. Net 
als het scheuren van de kleren of het 
strooien van as op het hoofd is het een 
vertrouwde vorm waarmee mensen zich 
ook letterlijk een houding weten te geven 
in een situatie van groot verdriet.
Jezus huilt ook in dit verhaal. (Vers 35 – 
naar verluidt het kortste Bijbelvers van 
het Nieuwe Testament (bron: Studiebijbel 
Centrum voor Bijbelonderzoek)) Maar 
voor het huilen van Jezus wordt een ander 
woord gebruikt; wat hij doet, is niet 
zozeer weeklagen, het is puur een uiting 
van verdriet.

Gebed
Als Jezus bij het graf komt, heft hij zijn 
ogen omhoog om te bidden. (Daaruit 
blijkt maar weer dat bidden niet alleen 
iets is waarbij je je naar binnen keert met 
gesloten ogen en gevouwen handen…) 
Maar zijn gebed is geen vraag; hij dankt 
God omdat hij hem altijd verhoort. En 
zelfs dat hoeft hij eigenlijk niet te zeggen; 
hij zegt het vooral omwille van de 
mensen die erbij zijn.

Exodus
Na het gebed van Jezus gebeurt het wonder: 
Hij roept Lazarus tevoorschijn uit zijn graf. 
De Griekse woorden die daarbij gebruikt 
worden, zijn: Deuro! – ‘hierheen!’ En daarna: 
Exo! – ‘naar buiten!’
Jezus roept Lazarus op tot een uittocht uit 
het graf, een ‘exodus’. En als dat gebeurt, 
moeten de omstanders hem losmaken en 
laten gaan. Zo klinkt dit verhaal echt als een 
bevrijding, weg uit het donker van de dood. 

Om wie gaat het?
Het verhaal van de opwekking van 
Lazarus is een prachtig, wonderlijk 
verhaal. Maar om wie gaat het eigenlijk? 

Niet alleen om Lazarus – die wandelt 
uiteindelijk als eerste weg uit het verhaal. 
Er wordt ook niet verteld dat hij nog iets 
gezegd heeft, of hoe het met hem verder 
ging; na zijn opstanding zit zijn aandeel 
in het verhaal erop. 
In zijn gebed brengt Jezus onder woorden 
dat dit ook gebeurt omwille van alle 
mensen die eromheen staan – ‘opdat 
zij zullen geloven dat u mij gezonden 
hebt’ (vers 42). Uiteindelijk staat dat 
op het spel, in dit verhaal en in het 
geheel van het evangelie. Dat mensen 
geloven dat Jezus de Messias is. Na het 
paasverhaal zal de evangelist dat nog 
eens onderstrepen: de wondertekenen 
van Jezus zijn opgeschreven ‘opdat u 
gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon 
van God, en opdat u door te geloven, leeft 
door zijn naam’. 

Erik Idema

Voorbereiden
Kom tevoorschijn!

Johannes 11:28-44  20 februari 2022
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WELK VERHAAL LEZEN WE? 
Jezus gaat naar het graf van Lazarus, 
die vier dagen geleden gestorven is. 
Hij dankt de Vader, omdat God al 
Jezus’ gebeden verhoort. Dan roept 
Jezus Lazarus tevoorschijn uit het graf.
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Vieren
Kom tevoorschijn!

Johannes 11:28-44  20 februari 2022
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Lezen en zingen

Kindermoment in de dienst
Zet een pot met potgrond neer en doe er 
samen met de kinderen een bloembol in. 
Stop de bol goed onder de grond. En nu 
maar wachten… Gebeurt er al iets?
Lees het volgende verhaal voor:

‘Lana heeft een eigen stukje tuin. Daar 
mag ze in planten wat ze maar wil. Ze 
heeft van oma een bloembol gekregen. 
Voorzichtig graaft Lana een gat in haar 
stukje tuin, stopt de bol erin en gooit het 
zand erover. Een beetje water erbij en nu 
maar wachten.
Elke dag gaat Lana kijken of ze al wat 
ziet. Maar er gebeurt nog niks. ‘Kom nou 
tevoorschijn’, fluistert ze tegen de grond. 
Na een week begint Lana te twijfelen. Zal 
er ooit een plantje tevoorschijn komen?’ 

Wat denken de kinderen, moet Lana de 
hoop opgeven? Of zal er toch eens iets 
tevoorschijn komen? Laat de pot in de 
kerk staan en moedig de kinderen aan 
om elke week even te kijken of er al wat 
tevoorschijn komt.

Gebed 
Goede God,
U heeft ons niet gemaakt om weg te stoppen.
We zitten niet in een doosje mooi verpakt.
We mogen onszelf laten zien
aan elkaar, aan de wereld.

En als we onze glimlach tevoorschijn toveren
onze oren openzetten en luisteren naar elkaar,
onze ogen groot van verwondering maken
en ons hart laten spreken,
dan laten we ook iets van Uw liefde zien!
Amen

Werkblad

o
Jezus roept Lazarus tevoorschijn 
uit het graf. Op de kleurplaat zien 
we het lege graf. Op de grond 

liggen de doeken. Op die doeken staat 
een rebus. Als de kinderen die oplossen, 
staat er: Laat je maar zien! 

Nodig: (kleur)potloden en pennen. 

Werkblad: zie blz. 37.

Zevende zondag na Epifanie 
Jaar B

Lezing uit het Oude Testament Genesis 45:3-11.15

Antwoordpsalm 37:1-11.39-40

Epistellezing 1 Korintiërs 15:35-49

Lezing uit het Evangelie Lucas 6:27-38

Alternatief leesrooster
Jesaja 12
Filippenzen 1:12-30
Johannes 11:28-44
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Vertelling 4–7 jaar

Lazarus staat op
In een dorp vlakbij Jeruzalem staat het huis van twee zussen en een broer. De zussen 
heten Marta en Maria. De broer heet Lazarus. Er is iets heel verdrietigs gebeurd in dat 
huis: Lazarus is ziek geworden. Hij werd zieker en zieker… en toen is hij gestorven.
In het huis zit Maria te huilen. Er zijn ook mensen uit Jeruzalem. Zij huilen met Maria 
mee en proberen haar te troosten. En Marta? Marta is een tijdje geleden de deur uit 
gegaan. Maria heeft het niet eens gemerkt, zo verdrietig was ze. Maar nu komt Marta 
terug. ‘Maria’, zegt ze, ‘Maria, luister! Jezus is hier. Hij wil je graag zien.’
Maria staat meteen op om naar Jezus toe te gaan. En de mensen uit Jeruzalem gaan 
achter haar aan. Als Maria bij Jezus komt, knielt ze voor zijn voeten. ‘Heer!’ zegt ze 
verdrietig. ‘Als jij hier geweest was, was Lazarus niet gestorven.’ 
Jezus ziet hoe verdrietig Maria is. En hij ziet hoe verdrietig de mensen uit Jeruzalem 
zijn. Hij krijgt tranen in zijn ogen. ‘Waar hebben jullie Lazarus neergelegd?’ vraagt hij. 
Maria en Marta pakken Jezus bij de hand. ‘Kom maar mee’, zeggen ze.
Even later staan ze allemaal bij het graf: Maria, Marta, Jezus en de mensen uit 
Jeruzalem. Het graf is een rots met een grote steen ervoor. 

‘Haal de steen weg’, zegt Jezus. 
Marta schrikt. ‘De steen weghalen? Maar dat… dat kan niet hoor. Hij is al vier dagen 
geleden begraven.’ 
Maar Jezus zegt: ‘Vertrouw me nou maar, Marta. Dan zul je zien hoe machtig God is. 
Dat heb ik je toch gezegd?’
Langzaam rollen ze de steen weg voor het graf. Iedereen wordt stil. Wat gaat er nu 
gebeuren? 
Jezus kijkt omhoog. Hij zegt: ‘Dank U wel, God, dat U naar mij geluisterd heeft.’
Daarna wordt het weer stil. Jezus kijkt naar het donkere, stille graf. En dan roept hij: 

‘Lazarus! Kom naar buiten!’ 
Meteen komt Lazarus naar buiten. Hij heeft doeken om, dat hebben ze gedaan bij de 
begrafenis. ‘Maak de doeken los en laat hem gaan’, zegt Jezus.
En zo gebeurt het. Lazarus is opgestaan uit de dood. 

Jorike van de Berk

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Heb jij weleens tegen 

iemand gezegd: ‘Kom tevoorschijn?’ 

In het verhaal wordt de steen voor 

het graf weggerold. Waar lijkt dit verhaal op? 

(Het paasverhaal.) Hoe gaat dit verhaal? 

p
Spel: Laat de kinderen ‘emotie-stand-

beelden’ maken van de emoties die de 

omstanders in dit verhaal voelen. Hoe 

voelen ze zich als Lazarus ziek is? En als hij is 

gestorven? En als Jezus komt? En als het graf 

opengaat? Laat het zien.

p
Spel: Laat de kinderen zich heel klein 

maken en verstoppen onder bijvoorbeeld 

een stoel of tafel. Zijn er momenten dat 

ze weleens zo weg zouden willen kruipen? 

Wanneer dan? Als u een van de namen noemt 

en zegt: ‘Kom tevoorschijn’, dan mag dit kind 

naar voren komen en zich groot maken. Hoe 

voelt het nu?

Vertellen
Kom tevoorschijn!

Johannes 11:28-44  20 februari 2022
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8-10 jaar

l
Gesprek: Welk woord komt in je op 

als je dit verhaal hoort? Laat ieder-

een een woord op een briefje  

schrijven, verzamel de woorden en bespreek 

ze. Welke woorden hebben met elkaar te 

maken? Welke woorden vallen op? Waar zou je 

nog een vraag over willen stellen?

s
Creatief: Bekijk samen een aantal 

schilderijen waar de opwekking van 

Lazarus op verbeeld wordt. Maak 

vervolgens jullie eigen levend schilderij. 

Verdeel de personages en bedenk waar en hoe 

iedereen staat. Maak er een foto van.

m Zingen: Het lege graf van Lazarus lijkt 

erg op het lege graf van Jezus. Over  

het laatste verhaal zijn veel liederen 

te vinden. Bijvoorbeeld: ‘De Heer is waarlijk 

opgestaan’. Pas samen de tekst van dit lied 

zo aan dat het ook een opstandingslied over 

Lazarus kan zijn. 

Of laat de kinderen een ander paaslied kiezen 

en aanpassen.

11-12 jaar

l
Gesprek: Jezus roept Lazarus tevoor-

schijn en Lazarus laat zich zien. Ook 

wij ‘verstoppen’ ons nog weleens. 

Als we ergens tegenop zien, ons schamen, iets 

spannend vinden, enz. Wanneer verstop jij je? 

En wat heb jij dan nodig om ‘tevoorschijn’ te 

komen?

s
Creatief: Scheur een oud wit laken of 

dekbedovertrek in lange stroken. Laat 

de kinderen, alleen of in tweetallen, 

op een strook met textielstift het verhaal van 

Lazarus uittekenen.

Vertelling 8–12 jaar

Een lege plek
Al vier dagen is het niet zoals het zou moeten zijn. Als Maria opstaat, kijkt ze naar 
de lege stoel aan tafel. Naar de jas die nog aan de kapstok hangt. Ze denkt aan de 
werkplaats van haar broer Lazarus, waar hij iets aan het maken was dat nooit zal 
worden afgemaakt. Maria’s broer Lazarus is gestorven. Sinds die dag is alles anders. 
Maria heeft soms het gevoel alsof ze in een film terecht is gekomen. Een verdrietige 
film, waar ze liever uit zou willen stappen. Maar dat kan niet, want het is geen film. 
Elke dag komen er mensen uit Jeruzalem om met Maria en haar zus Marta mee te 
huilen. Het is fijn dat die mensen er zijn. Maar Maria wilde liever dat Lazarus er was. 
En ze wil dat Jezus er is, hun goede vriend. 
‘Maria!’ klinkt de stem van Marta. ‘Maria!’ Haar zus loopt naar haar toe. Ze fluistert in 
haar oor: ‘Jezus is er. Hij wacht op je, buiten het dorp!’ 
Maria staat meteen op. De mensen uit Jeruzalem gaan achter haar aan.
Maria rent door de straten, op weg naar Jezus. Als ze bij hem is, knielt ze voor hem 
neer. ‘Heer’, zegt ze zacht. ‘Als u hier geweest was, was Lazarus niet gestorven.’ 
Jezus helpt Maria overeind. ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ vraagt hij. 
‘Kom’, antwoordt Maria. Samen lopen ze naar het graf. De mensen uit Jeruzalem 
volgen op een afstandje. ‘Kijk’, wijst Maria. ‘In die rots met die steen ervoor… Daar 
hebben we Lazarus vier dagen geleden begraven.’
Jezus loopt iets dichter naar het graf. Dan zegt hij: ‘Haal de steen weg.’
Maria schrikt. En haar zus Marta zegt: ‘Dat kan niet hoor! Hij ligt er al vier dagen.’ 
Maar Jezus antwoordt: ‘Je zult de heerlijkheid van God zien. Dat heb ik toch gezegd?’ 
Langzaam duwen ze de steen weg. En dan wordt het stil. Heel stil. Niemand praat 
meer, niemand huilt meer. Maria, Marta en de andere mensen die erbij zijn, houden 
hun adem in. Wat gaat er nu gebeuren?
Jezus kijkt naar boven. Hij zegt: ‘Ik dank U, Vader, omdat U altijd naar mij luistert. Zelf 
wist ik al dat U altijd naar mij luistert. Maar nu zullen al die mensen die hier staan het 
ook geloven.’ Dan kijkt hij weer naar het graf. Hij roept: ‘Lazarus! Kom naar buiten!’ 
Op dat moment komt Lazarus naar buiten. Om zijn handen, zijn voeten en zijn gezicht 
zitten doeken van de begrafenis. ‘Maak hem los’, zegt Jezus. ‘Laat hem gaan.’
Maria kan bijna niet geloven wat ze ziet. Haar broer is opgestaan uit de dood. Het lijkt 
alsof ze in een film terecht is gekomen, een film waar ze nooit meer uit wil stappen. 
Maar dat hoeft ook niet, want het is geen film. Lazarus leeft.

Jorike van de Berk
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To do
In de Bijbel staan ook veel verhalen waarin Jezus de mensen ‘hun leven weer 
teruggeeft’. Zo laat hij een verlamde man, die moet bedelen om zijn geld, weer lopen. 
Welke genezingsverhalen ken je nog meer in de Bijbel? Zoek ze op. Hoe geeft Jezus 
deze mensen ‘hun leven terug?’ 
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Weetje
Marta en Maria zeggen allebei tegen Jezus: ‘Als jij hier geweest was, was Lazarus niet 
gestorven.’ In de hele Bijbel sterft niemand als Jezus erbij is.
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Kom tevoorschijn!
20 februari 2022

Bijbel: Johannes 11:28-44 Kijk bij Vieren voor uitleg bij dit werkblad
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Voorbereiden
En nu?

Johannes 11:45-54 27 februari 2022

Wat ging vooraf?
Jezus was weggegaan uit Jeruzalem, 
omdat het daar niet veilig voor hem was. 
Maar toen zijn vriend Lazarus uit Betanië 
(vlakbij Jeruzalem) ziek was, kwam hij 
terug. Hij heeft Lazarus opgewekt uit 
de dood. Hoe het verder met Lazarus 
gaat, wordt niet uitgebreid verteld (al 
komt hij in het volgende hoofdstuk nog 
wel even terug). Het gaat nu vooral om 
hoe anderen reageren op wat er gebeurd 
is. Veel mensen komen tot geloof, lezen 
we in het eerste vers van de lezing van 
vandaag. En dat is nu precies waar de 
leden van het sanhedrin bang voor zijn.

Sanhedrin
Het woord sanhedrin is afgeleid van 
het Griekse synedrion, dat ‘samen zitten’ 
betekent. Met deze term wordt de joodse 
raad aangeduid die fungeerde als rechtbank 
en ook een rol speelde bij het nemen 
van besluiten. Het sanhedrin bestond uit 
71 mannen en zij vertegenwoordigden 
verschillende groeperingen: hogepriesters, 
Farizeeën en ook Sadduceeën. De positie 
van het sanhedrin was kwetsbaar – het 
kon alleen bestaan zolang de Romeinen 
dit goedkeurden. (Overigens hadden ook 
andere steden en gebieden in het Romeinse 
rijk een raad waar besluiten werden 
voorbereid, genomen of uitgewerkt.) Het 
sanhedrin had beperkte macht; het kon 
geen doodvonnissen uitspreken, behalve bij 
een veroordeling voor tempelschennis. 

Geloof en ongeloof
Opmerkelijk is, dat niet verteld wordt dat 
de hogepriesters en Farizeeën twijfelen 
of het wel echt waar is wat over Jezus 
gezegd wordt. Ze zeggen kortweg dat hij 
veel wonderen doet, zonder te bespreken 
of dat echt zo is. Wat ze wel bespreken, 
is dat veel mensen in hem zullen gaan 
geloven, en dat de Romeinen dan in 
zullen grijpen. 

Uitzonderingen
In het grote Romeinse rijk golden 
verschillende regels en overtuigingen. 
Een daarvan was het aanbidden van de 
keizer. Dat moest in heel het rijk gebeuren, 
maar voor de Joden was een uitzondering 
gemaakt. (Met als ‘compromis’ dat ze 
dan niet tot de keizer hoefden te bidden, 
maar wel voor de keizer.) Zo waren er meer 
uitzonderingen voor Joden. 
Wellicht waren de hogepriesters 
en Farizeeën bang om deze 
uitzonderingspositie te verliezen als 
er te veel onrust was. En in de jaren na 
Jezus’ leven op aarde werd het misschien 
nog wel ingewikkelder, toen steeds 
meer mensen van buiten het jodendom 
gingen geloven in het nieuws van het 
Koninkrijk. Er ontstonden discussies of 
die niet-joodse gelovigen zich moesten 
bekeren tot het jodendom, en in het 
verlengde daarvan was natuurlijk ook de 
vraag: golden voor hen dan ook dezelfde 
uitzonderingen op de Romeinse wet?
In dit deel van het verhaal hoeft die 
vraag nog niet beantwoord te worden. 
Maar in de periode waarin het evangelie 
geschreven en voor het eerst gelezen 
werd, was ze aan de orde van de dag.

Profetie
In het sanhedrin merkt de hogepriester 
Kajafas op dat een man moet sterven 
voor het hele volk. Met die uitspraak 

komt het paasverhaal nadrukkelijk 
en onontkoombaar in zicht. Het is 
een point of no return – hoewel we daar 
misschien sowieso al lang voorbij waren. 
In ieder geval wordt in vers 53 een 
markeringspunt in de tijd aangetekend: 

‘Vanaf die dag overlegden ze hoe ze hem 
zouden doden.’ Aan de vooravond van de 
veertigdagentijd zal dat vanaf nu steeds 
op de achtergrond een rol spelen als 
de verhalen uit het Johannesevangelie 
vervolgen.

Efraïm
De opwekking van Lazarus is misschien 
wel het grootste wonder tot nu toe in 
het Johannesevangelie. Het is voorlopig 
ook het laatste: Jezus treedt niet meer 
in het openbaar op, zo lezen we aan het 
eind van het verhaal. Hij vertrekt met 
zijn leerlingen naar de omgeving van de 
woestijn, naar de stad Efraïm. 
De naam van die stad doet denken aan de 
stam Efraïm. Ver voor de tijd van Jezus, 
na de dood van koning Salomo, viel 
Israël uiteen in twee delen. Het zuidelijke 
deel, waarin Jeruzalem lag, bestond 
uit de stammen Juda en Benjamin. Het 
noordelijke deel bestond uit de overige 
stammen, waarvan Efraïm er een was. 
Binnen dat tien-stammenrijk nam Efraïm 
zo’n belangrijke plek in, dat de naam 
Efraïm vaak gebruikt werd om het hele 
gebied mee aan te duiden (net zoals met 
Holland zowel de naam van een gewest/
provincie als de naam van een heel land 
wordt aangeduid). 
Jezus verlaat dus Jeruzalem om naar 
een stadje te gaan met een naam 
die herinneringen oproept aan het 
noordelijke rijk, het rijk dat zich 
afgekeerd had van het huis van David. 
Het goede nieuws is ver van huis.

Erik Idema
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WELK VERHAAL LEZEN WE? 
De hogepriesters en Farizeeën horen 
dat Jezus Lazarus uit de dood heeft 
opgewekt. Ze bespreken wat ze 
moeten doen: als het zo doorgaat, 
zal iedereen in Jezus gaan geloven en 
grijpen de Romeinen misschien in. 
Hogepriester Kajafas zegt dat een man 
moet sterven voor het volk.
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Vieren
En nu?

Johannes 11:45-54 27 februari 2022

3 
ju

ni
27

 fe
br

ua
ri 

20
22

Lezen en zingen

Kindermoment in de dienst
Ga zitten en steek uw vingers in uw 
haar, of leg ze op uw hoofd. Vraag de 
kinderen of ze weten wat u aan het doen 
bent. Vertel dat u met uw handen in het 
haar zit. Kunnen de kinderen dat ook? 
En de andere gemeenteleden? Dat is 
grappig; nu zitten we allemaal met onze 
handen in ons haar! Vertel dat dit ook een 
uitdrukking is. Wie weet wat het betekent 
en kan een voorbeeld noemen?

Soms zijn er van die situaties waarbij je 
met je handen in je haar zit. Je weet even 
niet wat je moet doen. Bijvoorbeeld hoe 
je de tent weer in moet klappen of wat 
je moet doen als je in de file staat terwijl 
je een belangrijke afspraak hebt over vijf 
minuten. Kennen de kinderen dat?

Geef de kinderen de volgende 
luistervraag voor in de eigen ruimte mee:

‘Wie zit er in het verhaal met zijn handen 
in het haar?’

Gebed 
Goede God,
Er zijn soms situaties waarin we even niet weten 
wat we moeten doen. 
We zitten met onze handen in het haar.
We maken ons zorgen over een ander en kunnen 
niet helpen.
We hebben zelf een verkeerde keuze gemaakt
en weten niet hoe we het op kunnen lossen.

We weten dat we niet de enige zijn.
En dat we er niet alleen voor staan.
Wilt U ons helpen op deze momenten?
Geef ons een fijne tijd vandaag hier in de kerk.
Geef dat we mogen voelen dat we het samen 
doen.
en dat U erbij bent.

Amen

Werkblad

o
De farizeeën en de 
schriftgeleerden zitten met hun 
handen in het haar zitten. Ze 

vragen zich af: ‘En nu?’ Wat moeten ze 
doen als er veel mensen in Jezus gaan 
geloven?

Werkwijze: De kinderen maken met het 
werkblad een happertje volgens de 
instructies. Achter de ‘klepjes’ schrijven 
ze een woord dat ze vinden passen bij 
het verhaal. Speel het spel en vertel aan je 
medespeler iets over het woord dat je hebt 
opgeschreven.

Nodig: (kleur)potloden en pennen. 

Werkblad: zie blz. 42.

Achtste zondag na Epifanie 
Jaar B

Lezing uit het Oude Testament Jeremia 7:1-15

Antwoordpsalm 92

Epistellezing 1 Korintiërs 15:50-58

Lezing uit het Evangelie Lucas 6:39-49

Alternatief leesrooster
Ezechiël 37:15-28
Hebreeën 9:11-15
Johannes 11:45-54
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Vertelling 4–7 jaar

‘We moeten iets doen!’
In de buurt van Jeruzalem is een wonder gebeurd. Lazarus, een man uit de buurt, was 
ziek geworden en gestorven. Hij lag vier dagen in zijn graf. Maar Jezus heeft hem 
tevoorschijn geroepen; Lazarus is opgestaan uit de dood. 
Rondom het graf staat een grote groep mensen. Ze hebben gezien wat er gebeurd 
is. ‘Dit was echt een wonder’, zeggen ze. ‘Jezus is de Zoon van God. Dat móet wel!’ 
Vanaf deze dag geloven zij in Jezus. Maar er zijn ook een paar mensen die niet zo 
vrolijk kijken. ‘Vreemd’, zeggen die mensen. ‘Heel vreemd. Dit moeten de bazen van 
Jeruzalem weten. Ik ben benieuwd wat zij ervan vinden!’ Ze gaan meteen op weg.
Even later is er een vergadering in een deftig gebouw in de stad. Er zitten Farizeeën. 
Dat zijn mensen die veel weten van de heilige boeken. Er zijn ook priesters, die werken 
in de tempel. En de mensen die niet vrolijk keken bij het graf zijn er ook. Zij vertellen 
wat er gebeurd is: ‘Jezus stond bij het graf. Hij keek omhoog en zei dat God altijd naar 
hem luisterde. Daarna riep hij: “Lazarus, kom naar buiten!” En het gebeurde. Het 
gebeurde echt!’
De Farizeeën de hogepriesters zuchten. ‘Tja’, zegt een van hen. ‘Tja, tja. Wat moeten 
we nou doen? Als het zo doorgaat, gaat iedereen in Jezus geloven. Maar wat zullen de 
Romeinen daarvan vinden? Zij zijn de baas in ons land - zouden zij het goed vinden als 
iedereen achter Jezus aanloopt?’ 

‘Vast niet’, zegt iemand anders. ‘De Romeinen willen dat alles gaat zoals het altijd gaat. 
Als iedereen in Jezus gaat geloven, zeggen ze misschien wel dat het verboden wordt 
om in God te geloven. Dan moeten wij de tempel ook sluiten!’
Nu praat iedereen door elkaar. ‘Dat mag niet gebeuren!’ roepen ze. ‘We moeten iets 
doen!’
Dan schraapt de hogepriester zijn keel. ‘Jullie begrijpen er niks van’, zegt hij. ‘We 
kúnnen niks doen. Steeds meer mensen zullen in Jezus gaan geloven. Behalve… 
behalve als hij sterft. Als híj sterft, is ons land gered.’
Er valt in de stilte in de zaal. De Farizeeën en hogepriesters knikken. Misschien is dat 
het beste, denken ze allemaal. Misschien moet Jezus sterven.
Maar Jezus is al niet meer in de buurt van Jeruzalem. Hij gaat naar een stad bij de 
woestijn, samen met zijn leerlingen. 

Jorike van de Berk

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Waarom zijn de Farizeeën 

en hogepriesters zo bezorgd? Wat 

vind je daarvan? Ze vinden dat Jezus 

maar moet sterven. Weet jij hoe dit verhaal 

verder zal gaan?

p
Spel: Welke beweging past bij ‘En nu’? 

Bedenk eerst waar deze woorden  

passen in het verhaal. Bijvoorbeeld bij  

de Farizeeën. Laat de kinderen de Farizeeën 

spelen en met elkaar overleggen wat ze met 

Jezus moeten doen.

m         
  Zingen: ‘De weg die je moet gaan’, 

Marcel en Lydia Zimmer.

Vertellen
En nu?

Johannes 11:45-54 27 februari 2022
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Vertelling 8–12 jaar

‘Dat mag niet gebeuren!’
Twee mensen zijn onderweg naar Jeruzalem. Ze zeggen niet veel. Niet dat er niet veel 
te zeggen is; er is juist veel te veel te zeggen. Zo veel, dat je niet weet waar je moet 
beginnen. Vanmorgen zijn ze naar Betanië gegaan, naar het huis van Lazarus. Een paar 
dagen geleden was Lazarus gestorven. Namens de Farizeeën en de priesters van de 
tempel gingen ze op bezoek bij de zussen van Lazarus, om hen te troosten. Maar wat 
er daarna gebeurde… Als je er niet bij geweest bent, kun je het bijna niet geloven. En 
toch zijn deze twee mensen meteen op weg gegaan om het te vertellen. Dit moeten de 
hogepriesters en Farizeeën weten!
Even later zijn ze in de buurt van de tempel. 
‘Het is ongelooflijk’, zegt de een.
‘Het kan niet, maar het is wel gebeurd’, zegt de ander.
‘Hij riep: Kom naar buiten! En toen kwam hij.’
‘Hij had de doeken nog om zijn handen en voeten.’
De Farizeeën en hogepriesters kijken verbaasd. ‘Waar hebben jullie het over?’ vragen 
ze. ‘Wie kwam naar buiten?’
‘Lazarus! Die man die overleden was. Ze hadden de steen weggerold en toen riep hij 
hem en toen…’
‘Wíe riep hem?’
‘Jezus! Jezus was daar, en hij zei dat iedereen zou gaan geloven. En toen riep hij 
Lazarus uit het graf. Het gebeurde echt! We hebben het zelf gezien!’
Met horten en stoten vertellen de twee wat er precies gebeurd is. En daarna moeten ze 
het nog eens vertellen en daarna nog eens. De Farizeeën en hogepriesters kijken elkaar 
ongerust aan. ‘Als dit echt waar is’, zeggen ze, ‘dan gaat iedereen in Jezus geloven. Als 
we hem zijn gang laten gaan, dan is straks niks meer zoals het was. Ons heilige joodse 
geloof zal veranderen in een… een zooitje ongeregeld, geleid door een rondtrekkende 
rabbi uit Nazaret.’
Even wordt het stil. Een zware, piekerende stilte. 
Dan zegt iemand: ‘En wat zullen de Romeinen daarvan vinden? Zij willen dat iedereen 
in de keizer gelooft. Alleen voor ons hebben ze een uitzondering gemaakt: wij mogen 
in God blijven geloven en hier in de tempel offers brengen, zolang we ons rustig 
houden. Maar als het niet rustig blijft… Dan is het met deze tempel ook gedaan. Dan is 
het met ons hele volk gedaan!’
Na deze woorden praat iedereen door elkaar. ‘Dat mag niet gebeuren’, wordt er 
gezegd. ‘Jezus moet worden tegengehouden! Maar hoe?’ 
Kajafas is dat jaar de hogepriester. Hij hoort wat de anderen zeggen en schudt zijn 
hoofd. ‘Jullie begrijpen er niets van’, zegt hij. ‘Snappen jullie niet dat een mens moet 
sterven? Zijn dood zal de redding zijn van ons allemaal - van het hele volk.’
Die woorden zegt Kajafas niet uit zichzelf. Omdat hij de hogepriester is, zegt hij wat er 
zal gebeuren: Jezus zal sterven om alle mensen te redden. Vanaf die dag proberen de 
hogepriesters en Farizeeën om Jezus te doden.
Maar Jezus gaat naar een plek buiten Jeruzalem. Samen met zijn leerlingen gaat hij 
naar Efraïm, een stad aan de rand van de woestijn. 

Jorike van de Berk
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Zoek op welke betekenissen gegeven worden aan de naam Efraïm.

Weetje
Efraïm is niet alleen de naam van een stad, maar ook van een deel van Israël. Het was 
het deel dat niet bij Jeruzalem hoorde. 

8-10 jaar

l
Gesprek: Welke emoties passen bij 

dit verhaal? Maak samen een woord-

veld. Waarom zou het thema van 

vandaag ‘En nu?’ zijn, denk je?

p
Spel: Laat de kinderen een toneelstuk 

bedenken waarbij de zin ‘En nu?’  

voorkomt. Bekijk en bespreek de toneel-

stukken. Vertel daarna het verhaal. Hoe  

passen die woorden daarbij?

s
Creatief: Laat de kinderen van 

papier een happertje vouwen (zie 

de instructie op het werkblad). 

Achter de ‘klepjes’ schrijven ze een woord dat 

ze vinden passen bij het verhaal. In tweetal-

len bewegen ze de happertjes een genoemd 

aantal heen en weer, openen ze het klapje dat 

de ander kiest en vertellen ze waarom ze het 

woord dat erachter staat opgeschreven  

hebben. 

Extra: achter de klepjes kan ook een opdracht 

gezet worden, bijvoorbeeld: spring drie keer 

op en neer. De ander voert de opdracht uit die 

achter het klepje staat.

11-12 jaar

l
Gesprek: Waar is Kajafas precies 

bang voor, denk je? 

Bespreek met de kinderen de 

situatie in die tijd. (Zie ook de uitleg bij 

Voorbereiden. Daar staat in beschreven hoe 

er in het Romeinse rijk uitzonderingen waren 

voor Joden. Het kan goed zijn dat men bang 

was deze uitzonderingspositie te verliezen als 

er te veel onrust was.)

Computer: Dat iets wat Jezus doet 

onrust veroorzaakt zoals in dit verhaal, 

is niet nieuw. Ga in de Bijbel op zoek 

andere gebeurtenissen met Jezus die zorgen 

voor verwarring en zelfs boosheid. 

Ook de ‘voorspelling’ die Kajafas doet, klinkt 

niet onbekend. Jezus zelf verwijst een aantal 

keer naar zijn sterven. Zoek dit op en lees 

samen wat er staat.
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Bijbel: Johannes 11:45-54 Kijk bij Vieren voor uitleg bij dit werkblad
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Het beste nieuws

-  Project voor advent en kerst 2020
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Levensweg

- Project Veertigdagentijd en Pasen
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Wat zie je aan me?- Verhalen over de opgestane Heer
- Hemelvaart en Pinksteren
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