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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 vijfde van een blok met 

zeven teksten over Jezus’ laatste week 

volgens het Johannes-evangelie.

Op deze zondag staat Johannes 15:9-17 

centraal: Jezus houdt van de leerlingen, en 

zij mogen die liefde aan elkaar doorgeven.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten 

we ons op Jezus die de leerlingen zijn 

vrienden noemt.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we 

ons op Jezus die het grootste bewijs van 

zijn liefde laat zien: Hij wil sterven voor zijn 

vrienden.
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3.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Vandaag lezen we voor de laatste keer een stukje uit 

Jezus’ afscheidsrede aan zijn leerlingen. Jezus heeft de 

voeten van de leerlingen gewassen en gezegd dat ze dezelfde 

bescheiden en liefdevolle houding moeten aannemen tegenover 

elkaar (Bijbel Basics zondag 178). Hij heeft verteld dat Hij ze moet 

verlaten, maar dat Hij juist daardoor de weg kan vrijmaken naar 

God de Vader (Bijbel Basics zondag 179). En Hij heeft beloofd dat 

de leerlingen niet alleen achterblijven: God zal de heilige Geest 

sturen om hen te helpen (Bijbel Basics zondag 180).

Tussen die belofte en de tekst die we vandaag lezen maakt Jezus 

met een beeld nog eens extra duidelijk hoe Hij met de leerlingen 

verbonden is en blijft: Hij noemt zichzelf de stam van een 

druivenplant, waar de leerlingen als takken aan groeien (Bijbel 

Basics zondag 206). God is de tuinman, die de takken snoeit om 

zo voor een grote oogst te zorgen.

Op de tekst van vandaag volgt nog meer uitleg van Jezus over 

wat Hem en de leerlingen zal overkomen, en hoe de heilige 

Geest hen zal helpen. Jezus sluit zijn afscheidsrede af met een 

lang gebed voor de leerlingen en alle gelovigen, waarin Hij God 

vraagt om hen toe te rusten voor hun belangrijke taak: de wereld 

in trekken om Gods boodschap van liefde bekend te maken 

(Johannes 17:17). Dat kan alleen als zij de waarheid over Jezus 

kennen en verbonden blijven met God en met elkaar.

4.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Het centrale thema in de tekst van vandaag is liefde: 

Jezus’ liefde voor de leerlingen, Gods liefde voor Jezus, 

en de liefde die Jezus op zijn beurt van de leerlingen 

vraagt. ‘Houd van elkaar’ – met die woorden vat Jezus zijn 

onderwijs aan de leerlingen samen. Aan de ene kant is deze 

opdracht eeuwenoud en welbekend – de oproep om God 

en de mensen om je heen lief te hebben lezen we ook al in 

Deuteronomium 6:3-4 en Leviticus 19:18. Maar Jezus maakt 

hem in deze tekst heel persoonlijk.

Liefde heeft in deze tekst twee kanten. Aan de ene kant 

staat de emotie die ermee gepaard gaat: volmaakte vreugde. 

Jezus ervaart die vreugde in zijn relatie met de Vader, en 

wenst dit ook zijn leerlingen toe.

Aan de andere kant staat de gehoorzaamheid. Liefde is 

niet alleen een emotie, maar ook een actieve houding, die 

radicale keuzes en serieuze gevolgen met zich meebrengt. 

Het duidelijkst wordt dat in vers 13: ‘Het grootste bewijs van 

liefde is dat iemand wil sterven voor zijn vrienden.’ Jezus 

verwijst hiermee naar zijn eigen dood, maar lijkt dit ook als 

reële optie voor zijn volgelingen te zien.

Toch verlangt Jezus geen blinde gehoorzaamheid van zijn 

leerlingen – integendeel. Nadat Jezus hun voeten had 

gewassen, vroeg Hij aan hen om de rol van dienaar op zich 

te nemen. Maar nu benadrukt Hij dat ze zijn vrienden zijn, die 

alles van Hem weten. Als vrienden stuurt Hij hen de wereld in, 

om goede dingen te doen en zo iets van Gods liefde aan de 

mensen te laten zien.
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5. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Johannes 15:15.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Johannes 15:13.

6. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 

In de kerkdienst

-  een beamer om het filmpje te 

laten zien 

4-8 jaar 

Om te beginnen

Per tweetal:

-  1 vel A4-papier

-  twee potloden of viltstiften

Om te doen: Jezus houdt van 

zijn vrienden

Per kind:

-   een rood vel stevig A4-papier

-   een potlood

En verder:

-   scharen 

-   kleurpotloden of viltstiften

Om te doen: Vliegende vrienden

-   acht ballonnen

-  het werkblad

-  twee vliegenmeppers

-  een tafel

6-8 jaar 

Om te doen: Vriendenboekje 

van Jezus

Per kind:

-   de twee werkbladen 

dubbelzijdig uitgeprint

-   een pen of een potlood

En verder:

-   kleurpotloden

8-12 jaar 
Bijbeltekst

- een bijbel

Om te doen: Een kruis vol liefde

Per kind:

-  de bouwplaat van het kruis

En verder:

-  scharen

-  kleurpotloden

-  lijmstiften

Om te doen: Jezus laat zijn 

liefde zien

Per kind:

-  het werkblad

-  een pen of een potlood

En verder:

-  eventueel viltstiften of 

kleurpotloden

Om te doen: Verbonden in 

liefde

Per kind

-  een vouwblaadje

-  een schaar

En verder:

-  het instructiefilmpje

-  plakband

Jezus zei: ‘Ik noem jullie niet langer dienaren, 
maar vrienden.’ 

JOHANNES 15:15A
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Jezus zei: ‘Het grootste bewijs van liefde is dat 
iemand wil sterven voor zijn vrienden.’

JOHANNES 15:13
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