Vertellen
Hoe ging het verder?
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18 april 2021

Johannes 21:15-24

Vertelling 4–7 jaar

Werkvormen
4-7 jaar

Het laatste verhaal

Gesprek: Het boek van Johannes
is af. Hij heeft het laatste verhaal
geschreven. Maar stopt hier ook het
verhaal van Jezus en zijn leerlingen?
Bekijk samen een aantal kinderbijbels, zoals
de Kijkbijbel (NBG) of de Prentenbijbel (NBG).
Zoek het verhaal van Pasen op en blader
verder. Welke verhalen komen jullie allemaal
nog tegen?

Johannes heeft een boek geschreven. Een boek over Jezus. Drie jaar lang reisde Jezus
door het land. Zijn leerlingen gingen overal met hem mee. De leerlingen zagen hoe
Jezus mensen hielp. Hoe hij zieken beter maakte. Jezus nam voor iedereen tijd.
De leerlingen luisterden naar Jezus. Hij vertelde over hoe je goed kunt leven. Hoe je
andere mensen kunt helpen. Hoe je liefde kunt geven.
Johannes schreef zo veel mogelijk verhalen op. Hij vertelt in zijn boek ook over die ene
avond, dat alles anders werd. Jezus werd gevangen genomen. Hij werd gedood. Maar
daar hield het verhaal over Jezus niet op. Want Jezus werd weer levend. Hij kwam weer
bij de leerlingen. En even leek het alsof er niets veranderd was.
In het laatste verhaal zit Jezus aan de rand van het meer. Samen met zijn leerlingen. Ze
hebben al vaak zo gezeten. Ze eten brood en bakken vis op een vuurtje.
Jezus kijkt naar Petrus, een van de leerlingen. ‘Petrus, houd jij van mij?’
‘Ja Heer’, antwoordt Petrus. ‘Ik houd van u en u weet dat.’
Jezus knikt. Hij weet het. Maar toch vraagt Jezus het nog twee keer aan Petrus. Petrus
wordt er verdrietig van. Hij weet wel waarom Jezus drie keer die vraag stelt. Op de
avond dat Jezus gevangen werd genomen, vroeg iemand hem: ‘Hoor je bij Jezus?’ Toen
zei Petrus: ‘Nee, natuurlijk niet!’ Drie keer kreeg hij die vraag. Drie keer zei hij nee.
Drie keer loog hij.
Nu mag Petrus drie keer tegen Jezus zeggen dat hij van hem houdt. En dat is drie keer
de waarheid.
Het laatste verhaal uit het boek van Johannes is uit. Johannes zou nog veel meer over
Jezus kunnen schrijven. Nog meer wonderen en wijze lessen. Maar dan zou zijn boek
te dik geworden zijn. Te dik om vast te houden en te zwaar om op je schoot te leggen.
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Doen: Verder vertellen. Begin
een fantasieverhaal. Schrijf het
verhaal in de lucht met een
pen. Stop na een paar zinnen en geef de pen
door. Wie wil het verhaal verder vertellen?
Tekenen: Johannes heeft niet alle
verhalen opgeschreven. Kun je een
verhaal verzinnen dat Johannes niet
heeft geschreven? Maak hier een tekening van
en vertel erover.
Om de kinderen op weg te helpen: denk aan
Jezus’ verjaardag, een wandeling langs het
meer met Petrus, Jezus die een paar kinderen
helpt.

