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1.  INLEIDING BIJ HET VEERTIGDAGENPROJECT

Een spoor van liefde. Dat is het thema van het project 

waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. Iedere zondag 

staat daarbij een tekst uit het laatste deel van het 

Johannes-evangelie centraal. Jezus bereidt zichzelf en 

zijn leerlingen voor op zijn dood en opstanding, en vooral 

op de tijd daarna.

De andere evangelisten schrijven over een laatste maaltijd 

waarbij Jezus brood en wijn met zijn leerlingen deelt. Maar 

Johannes legt de nadruk op iets anders: de volgelingen 

van Jezus zullen het niet altijd gemakkelijk hebben, maar 

toch hoeven ze niet bang te zijn. Jezus legt nog een keer 

uit hoe speciaal de verbondenheid tussen Hem en God de 

Vader is. Door de heilige Geest blijven ook de leerlingen 

altijd met God en Jezus verbonden. En door Jezus’ 

voorbeeld weten ze hoe ze met elkaar moeten omgaan. 

Een sleutelwoord in Jezus’ afscheidsrede is ‘liefde’: Jezus 

geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan 

zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te 

hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten 

in de wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn 

voetstappen treden, en daarbij zal Hij hen nooit alleen 

laten.

Tijdens dit project lezen we de volgende 

teksten uit het Johannes-evangelie:

-  Maria giet olie over Jezus’ voeten 

(Johannes 12:1-8)

-  Jezus wast de voeten van de leerlingen  

(Johannes 13:1-5, 12-17)

-  Jezus is de weg naar de Vader (Johannes 14:1-7)

-  Jezus belooft zijn vrede (Johannes 14:15-17, 25-28)

-  Jezus houdt van de leerlingen (Johannes 15:9-17)

-  Jezus wordt gevangengenomen (Johannes 18:1-14)

-  Maria ontmoet Jezus (Johannes 20:1-18)

Voor het moment in de kerk is er iedere zondag een 

filmpje en een lied. In de filmpjes is elke zondag een 

verteller te zien en te horen die de kinderen op een 

creatieve manier steeds meer en meer meeneemt richting 

de kern van Pasen: De liefde van Jezus. 

In de kinderdienst (of thuis) kunnen de kinderen aan 

de slag met een poster met luikjes en een bijbehorend 

boekje met opdrachten. Iedere zondag openen de 

kinderen een luikje van de poster, waardoor ze steeds 

meer de liefde van Jezus op het spoor komen.

Het filmpje en het lied kunnen gratis gedownload worden. 

De poster met luikjes en het bijbehorende boekje zijn te 

bestellen via https://shop.bijbelgenootschap.nl.

2. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de vierde van een blok met 

zeven teksten over Jezus’ laatste week 

volgens het Johannes-evangelie.

Op deze zondag staat Johannes 14:15-17, 

25-28 centraal: Jezus belooft dat de heilige 

Geest de leerlingen zal helpen en dat Jezus’ 

vrede altijd bij hen zal blijven.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we 

ons op de heilige Geest, die de leerlingen 

zal herinneren aan alles wat Jezus tegen hen 

gezegd heeft.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons 

op de vrede die Jezus aan zijn leerlingen geeft.
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3.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Vandaag lezen we verder in de redevoering 

waarin Jezus zijn leerlingen voorbereidt 

op zijn dood en opstanding, en vooral op de 

tijd daarna. Vorige week lazen we dat Jezus de 

weg naar de Vader is, en dat Hij een plek voor 

de gelovigen zal voorbereiden in Gods huis. De 

leerlingen vinden dat moeilijk te begrijpen. Ze 

zien nog steeds niet hoe nauw Jezus en de Vader 

verbonden zijn, en hoe nauw zij op hun beurt 

verbonden zijn met Jezus. ‘Laat ons de Vader zien,’ 

zegt Filippus. Jezus antwoordt dat ze de Vader 

allang gezien hebben, in en door Hem. In de tekst 

van vandaag belooft Jezus dat de heilige Geest de 

gelovigen zal helpen om die waarheid te begrijpen.

4.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

In zijn uitleg maakt Jezus steeds duidelijk verschil tussen 

de mensen die bij Hem horen en ‘de mensen van deze 

wereld’. Dat denken in tegenstellingen kom je vaker 

tegen in het Johannes-evangelie. Meteen in Johannes 1 lees 

je al over Jezus als licht, dat naar de wereld is gekomen en 

het van het donker heeft gewonnen. Wie in Jezus gelooft, 

heeft de overstap gemaakt van donker naar licht. Dat geeft 

een ander perspectief op de werkelijkheid. Maar het is niet 

gemakkelijk om steeds vanuit dat perspectief te kijken en 

te leven. Daarom belooft Jezus in de tekst van vandaag een 

helper aan de leerlingen en aan alle gelovigen die daarna 

komen: de heilige Geest. Door Hem zullen ze de waarheid 

over Jezus en God steeds beter begrijpen.

De belofte van vrede die voor altijd bij de leerlingen blijft, 

hangt daar nauw mee samen. Jezus belooft niet dat de 

gelovigen altijd in vredige omstandigheden zullen leven – in 

de tijd waarin Johannes zijn evangelie schreef, hadden ze 

te maken met veel vijandigheid vanuit joodse en Romeinse 

kringen, en ook nu kunnen christenen nog niet overal openlijk 

hun geloof belijden. Maar doordat ze de waarheid kennen, 

namelijk dat Jezus door God de Vader is gestuurd, dat Hij van 

Hem alle macht heeft gekregen en dat ze voor altijd bij Hem 

horen, hebben ze een innerlijke vrede die niemand van hen 

kan afpakken.
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5. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Johannes 14:26.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Johannes 14:27.

6. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 

In de kerkdienst

-  een beamer om het filmpje te 

laten zien

4-8 jaar 

Om te doen: Mooie herinnering!

Per kind:

-   een wasknijper

En verder:

-   zelfhardende klei

-   eventueel verf en verfkwasten

-   eventueel een mobiele telefoon

Om te doen: Herinnering in 

viervoud

Per kind:

-   een vel papier

En verder:

-   kleurpotloden of viltstiften

6-8 jaar 

Om te doen: Woorden van Jezus

Per team:

-   de afzonderlijke letters van 

de woorden: heilige Geest, 

uitgeknipt uit papier

En verder:

-  een vel papier met het cijfer  

1 erop

-  een vel papier met het cijfer  

2 erop

-  eventueel plakband

-  de twaalf meerkeuzevragen

8-12 jaar 
Bijbeltekst

-   een bijbel

Om te doen: Vrede zwart op wit

Per kind:

-   een zwart vel papier

En verder:

-   witte vingerverf

-   gele verf voor de snavel

-   zwarte verf voor het oog

-   kwasten

-   stiften

Om te doen: Dubbele vrede

Per groepje:

-   twee vellen A3-papier

-   wasco of viltstiften

Om te doen: Vrede voor altijd

-   een diepe doorzichtige bak 

(zoals een diepvriesla)

-   water

-   een blikje koolzuurhoudende 

limonade

-   een blikje koolzuurhoudende 

light limonade

De heilige Geest zal jullie herinneren aan 
alles wat ik tegen jullie gezegd heb. En hij zal 

ervoor zorgen dat jullie het begrijpen.

JOHANNES 14:26
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Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die 
deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort. 

Maar mijn vrede blijft altijd bij jullie. 

JOHANNES 14:27
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