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Vertelling 4–7 jaar

Introductie: Vorige week hoorden we het verhaal over de man bij het bad van Betzata. Haal dit 
verhaal met de kinderen op. Het verhaal gaat vandaag verder.

Een feestdag voor iedereen
Er staat een groepje mensen, zomaar midden op straat.
Er is een man bij met een mat onder zijn arm.

‘Dit is hem nou’, vertelt hij aan de anderen. Hij wijst naar Jezus. ‘Dit is Jezus, de man 
die mij beter heeft gemaakt.
Achtendertig jaar was ik ziek. Ik zat bij het water en ik hoopte dat ik ooit een keer weer 
beter zou worden. Toen kwam Jezus voorbij en kijk! Ik ben zo gezond als een vis.’
Iemand anders in het groepje kijkt streng.

‘Ja ja’, zegt hij. ‘Het zal allemaal best. Maar vandaag is het rustdag en jij loopt met 
een mat onder je arm. Dat mag dus niet!’ Met zijn strenge gezicht kijkt hij naar Jezus. 

‘En wat u doet, mag al helemaal niet’, zegt hij. ‘Iemand beter maken… Noemt u dat 
uitrusten? Nou, ik niet!’
En dan begint Jezus te vertellen.
Tegen de strenge meneer, tegen de man met de mat onder zijn arm en tegen alle 
nieuwsgierige mensen die erbij komen staan. 
Jezus zegt: ‘Wat ik doe is anders. Het is anders dan wat je gewend bent, anders dan 
wat je verwacht. Dat komt omdat ik bij God hoor. Ik doe niet wat ik zelf bedenk; ik doe 
wat Gód bedenkt!’

De man met de mat onder zijn arm knikt. ‘Dat geloof ik best!’ roept hij. ‘Want ik ben 
beter. Hoera voor Jezus!’
Maar de man met het strenge gezicht roept geen hoera. (Dat mag zeker ook al niet op 
de rustdag.)
En dus vertelt Jezus verder.

‘Gods werk gaat altijd door. Hij laat mensen opstaan: deze man hier met zijn mat, en 
ook alle andere mensen. Zelfs mensen die al dood zijn gegaan, zullen op een dag weer 
opstaan.’

‘Echt waar?’ vraagt de man met het strenge gezicht.
‘Echt waar’, zegt Jezus. ‘Geloof mij maar. En als u mij niet gelooft, geloof dan Johannes 
de Doper maar. Hij is een beroemde profeet, u kent hem vast wel. Johannes heeft toch 
ook gezegd dat ik de Zoon van God ben?’
De man met het strenge gezicht heeft nu een nadenkend gezicht. ‘Maar de rustdag 
dan?’ wil hij toch nog weten.
 Jezus lacht. ‘Vandaag is het een feestdag’, zegt hij. ‘Een feestdag voor iedereen!’

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Wat Jezus doet, wie heeft 

dat bedacht? Wat zegt Jezus daarover 

in het verhaal?

p
Spel: ‘Wie heeft het bedacht?’ Als je 

iets doet, kan het zijn dat je het zelf 

bedacht hebt óf iemand heeft het voor 

jou bedacht (bijvoorbeeld je vader of moeder). 

Noem verschillende voorbeelden op. Bij elk 

voorbeeld bedenken de kinderen: heeft diege-

ne het zelf bedacht? Of heeft iemand het voor 

hem of haar bedacht? (NB: Bij elk voorbeeld 

kunnen beide antwoorden goed zijn! De kinde-

ren mogen er hun eigen invulling aan geven.) 

Als de kinderen denken ‘zelf bedacht’, gaan 

ze staan. Als ze denken ‘door iemand anders 

bedacht’, blijven ze zitten. Laat hen uitleggen 

waarom ze dit denken. 

 

Voorbeelden: 

- Rozemarijn gaat vanavond lekker vroeg  

  naar bed. 

- Tijn gaat met de lego spelen. 

- Jesse pakt iets lekkers uit de koelkast. 

- Emma gaat naar Eurodisney. 

- Maartje heeft een nieuwe jurk.

 

Bespreek daarna met de kinderen wat leuker 

is: als iemand iets voor jou bedenkt, of als je 

het zelf bedenkt. Of maakt het geen verschil?

s
Knutselen: Maak een happertje  

waar leuke activiteiten op staan.  

Het happertje laat zien wat je kunt 

gaan doen! 

Vertellen
Ik doe het niet uit mezelf

Johannes 5:19-36a 11 juli 2021
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8-10 jaar

l
Gesprek: De mensen op straat  

wisten niet of God echt in Jezus aan 

het werk was. Waarom zouden ze 

daaraan twijfelen, denk je?

p
Spel: Speel een rechtszaak. De ‘strenge 

man’ uit het verhaal vindt dat Jezus zijn 

eigen gang gaat. Verschillende getuigen 

zeggen dat Jezus bijzondere dingen doet die 

van God komen. Laat als getuigen opkomen: 

de man met de mat, Johannes de Doper, 

Nikodemus (Johannes 3; zie verhaal 30 mei), 

de vrouw bij de bron (Johannes 4; zie verhaal 

13 juni). Wat kunnen zij over Jezus vertellen?

s
Creatief: Ontwerp een poster met de 

tekst: ‘Getuigen gezocht! Wie kan 

meer vertellen over Jezus? Wij komen 

graag met u in contact.’

 11-12 jaar

l
Gesprek: Kan God ook in andere 

mensen aan het werk zijn? Hoe ziet 

dat eruit?

b
Onderzoek: Stel je voor: de 

‘strenge mensen’ uit het ver-

haal zijn op zoek naar getuigen 

die iets over Jezus kunnen vertellen. Maak 

verschillende groepjes, elk groepje krijgt een 

hoofdstuk uit het evangelie van Johannes. 

Welke getuige kom je tegen in dat hoofdstuk 

en wat zou diegene over Jezus kunnen vertellen?

Vertelling 8–12 jaar

Omdat God het wil
Er staat een groepje mensen om Jezus heen. Het worden er steeds meer. Nieuwsgierige 
voorbijgangers blijven staan, mensen die in de buurt zijn, worden opgehaald door hun 
vrienden. Ze worden fluisterend bijgepraat door de mensen die er al waren: ‘Zie je die 
man met dat matje onder zijn arm? Hij was heel lang ziek. Maar nu heeft Jezus hem 
beter gemaakt.’
‘Echt?’ reageren de nieuwkomers.
‘Ja, echt. Maar het is vandaag gebeurd. Op de sabbat, de rustdag! Daarom zijn de 
joodse leiders boos, kijk maar.’
Er staan inderdaad een paar boze mensen in het groepje. Een man zwaait met zijn 
vinger en roept: ‘Je moet je aan de regels houden, Jezus! De sabbat is geen dag om 
mensen beter te maken!’
En dan begint Jezus te vertellen:
‘Lieve mensen, man met je mat, man met je geheven vingertje, nieuwsgierige 
voorbijgangers:
Wat ik doe, bedenk ik niet zelf.
Ik doe wat God doet, elke dag opnieuw.
God laat mensen opstaan.
Als ze ziek zijn, als ze verdrietig zijn - ik help ze overeind.
Op een dag zal ik zelfs de doden vragen om op te staan.
Niet omdat ik het wil, maar omdat God het wil.’

Even wordt het stil. Dan vraagt Jezus aan de man met het geheven vingertje: ‘Ik weet 
dat jullie naar Johannes de Doper zijn gegaan. Jullie vonden hem een goede profeet, je 
geloofde hem. Daarom ben je naar hem toe gegaan. Je hebt hem gevraagd wat hij van 
mij vond. Toch? Waar of niet?’ 
De man met het geheven vingertje stopt snel zijn hand in zijn zak. Hij knikt.
‘Johannes is mijn getuige’, gaat Jezus verder. ‘Hij heeft gezegd dat ik de Messias ben. 
Ik heb geen getuige nodig, maar jullie blijkbaar wel. Luister dan naar Johannes. Of kijk 
gewoon naar wat ik doe. Dan zie je zelf dat God in mij aan het werk is.’
Daar moeten de mensen op straat even over nadenken. Is het echt God zelf die hier aan 
het werk is? Op de sabbat? Er is in ieder geval een man die er niet aan twijfelt. Hij loopt 
vrolijk fluitend met zijn mat onder zijn arm naar huis.
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