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Vertelling 4–7 jaar

Druktemakers
Elke dag liepen ze door de straten:
de druktemakers van de stad.

‘Man, man, man,’ zeiden ze altijd.
‘Nou, nou, nou. 
Poeh, poeh, poeh.’
Ze hadden altijd haast, ze moesten altijd snel.
Gek werden ze ervan.

Een tijd geleden kwam Johannes de Doper naar ze toe.
‘Verander je leven,’ zei Johannes. ‘Houd van God.’
De mensen zuchtten, kreunden en schudden hun hoofd.

‘Nee, nee, nee,’ zeiden ze. ‘Geen tijd, te druk, helaas.’
Ze keken naar de oude kleren die Johannes droeg.
Rare man, dachten ze.

Na Johannes kwam Jezus.
Jezus ging overal een praatje maken.
Hij ging met mensen eten en vertelde over Gods koninkrijk.

‘Kom er ook bij,’ zei Jezus tegen de druktemakers.
Maar ze konden niet, ze waren veel en veel te druk.
Rustig zitten eten? dachten ze.
Zonde van de tijd.
We eten wel een boterham terwijl we werken en piekeren en druk doen.

Op een dag heeft Jezus al die druktemakers bij elkaar geroepen.
Hij zei: 

‘Iedereen die moe is.
Iedereen met een hoofd vol stress.
Iedereen die zich zorgen maakt -
die mag bij mij komen.
Bij mij krijg je rust.’

Dat heeft Jezus toen gezegd.
En vandaag zegt hij het nog een keer.
Tegen iedere druktemaker die gek wordt van zichzelf, zegt Jezus:

‘Kom maar bij mij. Hier vind je rust.’
Judith van de Wetering

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Het schooljaar is bijna 

voorbij. Wat was er leuk dit jaar? 

Waren er dingen die verdrietig 

waren? Hebben de kinderen zin in de vakantie? 

Wat gaan ze doen?

p
Spel: Maak samen zoveel mogelijk 

lawaai, totdat de leiding een rustteken 

geeft. Dan wordt iedereen zo stil als een 

muisje. Bij het lawaaiteken maakt iedereen 

weer zoveel mogelijk lawaai tot het rust-

teken. Herhaal dat zo vaak als je als leiding 

wilt. Eindig met een extra lange rust. Hoe 

fijn vinden de kinderen de rust als er net veel 

lawaai is geweest? Lukt het om helemaal stil 

te worden?

s
Creatief: Op vakantie draag je vaak 

een zonnebril. De kinderen maken 

een zonnebril, waarmee ze laten zien 

wat hun favoriete plek is om op vakantie te zijn 

en tot rust te komen. Knip uit een vel stevig 

papier een zonnebril, zie www.kindopzondag.

nl voor een patroon en een voorbeeld van de 

bril. Laat de kinderen een gekleurd vel papier 

kiezen, bijvoorbeeld blauw voor water, groen 

voor bos of wei, geel voor strand, grijs voor 

bergen en plak daar de bril op. In de glazen 

van de bril tekenen de kinderen wat ze zien, 

als ze daar zijn.

Vertellen
Hier vind je rust
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