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8-10 jaar

l
Gesprek: Wanneer willen de kinde-

ren wel eens rust? Wat doen ze dan? 

Moeten ze wel eens rustig zijn van 

hun ouders? Wat doen ze dan? Lukt het altijd 

om rustig te worden? In de kerk willen de men-

sen vaak ook dat je rustig bent, lukt dat?

p
Spel: Tot rust kom je vaak het beste door 

iets te doen dat je leuk vindt. Welk spel 

(van afgelopen schooljaar of in het alge-

meen) is favoriet bij de kinderen? Speel dat 

vandaag nog een keer. Als je genoeg tijd hebt, 

doe je nog een ander spel, voor als de groep 

niet goed kan kiezen welk spel favoriet is.

s
Creatief: Maak een ansichtkaart van 

de plaats waar de kinderen in de 

vakantie de school het meeste ver-

geten, waar ze er even helemaal uit zijn. Dat 

kan met een tekening, knipsels uit (vakantie)

folders, afbeeldingen van internet. Schrijf erbij 

‘Groeten uit...’ en vul in waar de kinderen zijn 

als ze school even helemaal uit hun hoofd heb-

ben gezet. Aan wie zouden ze de kaart willen 

sturen? Waarom juist aan die persoon?

 11-12 jaar

l
Gesprek: Wie gaat er na de vakantie 

naar een andere school? Hoe was 

het afscheid van groep acht? Wat 

hebben de kinderen gedaan? Gaan ze nog wat 

doen, een eindmusical bijvoorbeeld? Hebben 

de kinderen zin in de nieuwe school of is het 

spannend?

o
Tekenen: Je merkt het meestal niet, 

maar je hebt in de afgelopen jaren 

ook veel geleerd waar je geen cijfer 

voor hebt gekregen en geen (CITO of andere) 

toetsen voor hebt gemaakt. Denk samen 

eens na welke dingen dat zijn. Laat ieder kind 

daar een ‘les’ uit kiezen. Schrijf die les op een 

blad papier, bijvoorbeeld in Handlettering. 

Misschien past er een voorwerp of een sym-

bool bij, dan kun je dat symbool tekenen. Is 

er iemand die je wilt bedanken voor deze les? 

Geef dan je tekst of tekening aan die persoon.

Computer: Zoek samen muziek op 

waar je rustig van wordt en ga er lek-

ker naar zitten luisteren. Zoek een lek-

kere comfortabele ‘rust’houding. Of ga met 

zijn allen juist (hard) meezingen, daar kun je 

ook rustig van worden.

Vertelling 8–12 jaar

Gepieker
De mensen in het land van Jezus vinden het maar ingewikkeld. Ergens geloven ze het 
wel hoor: dat God mensen stuurt om over hem te vertellen. Maar hoe weet je hoe die 
mensen eruit zien? Hoe weet je of iemand écht van God komt? Ze piekeren wat af, over 
alles wat er gebeurt.

Eerst kwam Johannes de Doper bij ze. Johannes droeg een jas van kamelenhaar. Hij at 
bijna niks, hij dronk bijna niks. Vreemd, vonden de mensen. Johannes leek een soort 
kluizenaar. Zou dat echt een man van God zijn? Als God écht iemand naar de aarde zou 
sturen, zou het dan zo’n rare kerel zijn? Nee, dachten veel mensen, dat kan haast niet. 
Daar geloofden ze niks van.
Daarna kwam Jezus. Jezus trok van stad naar stad. Hij ging aan tafel met tollenaars en 
andere foute types. Hij dronk wel eens een glas wijn, net zoals andere mensen. Zou dat 
een man van God zijn? dachten de mensen. Iemand die zo vrolijk was? Nee, bedachten 
ze. Dat kan haast niet. Ze geloofden er niks van.

‘Ik begrijp jullie niet,’ zegt Jezus tegen die mensen. ‘Jullie geloofden Johannes niet 
omdat hij zo weinig at en dronk. Ik eet en drink wel, maar mij geloof je ook niet. Wat 
geloven jullie dan wel? Weet je waar jullie op lijken? Jullie lijken op iemand die wel 
muziek hoort, maar toch niet gaat dansen. Waarom doen jullie niet mee met het feest 
van God?’
De mensen geven geen antwoord. Ze kijken nadenkend voor zich uit. ‘Tja…’ zegt 
iemand bedachtzaam. En dan begint Jezus te bidden. Zomaar ineens, midden tussen 
die mensen. ‘Dank u wel, Vader,’ zegt hij. ‘U bent de Heer van de hemel en aarde. 
U hebt laten merken wie u bent. Niet aan superslimme, verstandige types. Niet aan 
mensen die piekeren en twijfelen. U hebt uzelf bekend gemaakt aan kleine mensen. 
Aan kinderen, aan mensen die zichzelf niet te groot en belangrijk vinden. Die mensen 
horen bij uw koninkrijk. Dank u wel, Vader.’

Als Jezus zijn ogen weer open doet, kijkt hij de kring rond. ‘Kom toch bij mij,’ zegt hij 
zacht. ‘Als je moe bent. Als je hoofd vol stress zit, als je je zorgen maakt. Kom bij mij. 
Wat ik je geef is niet zwaar of ingewikkeld. Het is niet iets om over te piekeren en te 
twijfelen. Bij mij kom je tot rust. Geloof me nou maar.’ 

Die avond gaan de mensen weer terug naar huis. Zouden ze zich rustiger voelen? Ik 
hoop het maar. Want Jezus nodigt hen niet zomaar uit!

Mattijs Weegenaar
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