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Vertelling 4–7 jaar

Een stem uit de hemel
Lang, heel lang geleden klonk er een stem. Die stem zei: ‘Let op! Daar komt iemand 
aan. Loop maar achter hem aan. Hij wijst je de weg. Let maar goed op wat hij je zegt!’ 
De iemand, die is er nu. Het is Johannes.

Kijk, daar loopt hij. Ook Johannes roept de mensen. Hij zegt: ‘Kom maar hier. Naar 
het water, naar de rivier. Laat je dopen, ga kopje onder met mij. God wast alles weg, je 
bent weer vrij!’ 
De mensen horen wat Johannes zegt. Ze lopen met hem mee. Ze gaan met Johannes 
mee het water in. Hun kleren worden nat, maar dat maakt niks uit. Ze gaan helemaal 
kopje onder. 
Johannes helpt de mensen weer rechtop. ‘Nu ben je schoon’, zegt hij tegen ze; ‘je mag 
weer opnieuw beginnen.’
Blij gaan de mensen naar huis. Of ze kijken naar de andere mensen die zich laten 
dopen. Ze praten met elkaar en lachen. ‘Wat is Johannes toch bijzonder’, zeggen ze 
tegen elkaar. ‘Ken je iemand zo speciaal als hij?’ 
Johannes hoort de mensen praten. ‘Ik ken iemand die nog specialer is dan ik’, zegt 
Johannes. ‘Hij is zo bijzonder, ik ben daar niks bij!’ Johannes heeft het over Jezus. 

‘Kijk, daar komt Jezus aan.’

Jezus gaat met Johannes mee het water in. Zijn kleren worden nat, maar dat maakt 
niks uit. Jezus gaat helemaal kopje onder. 
Als Jezus weer rechtop staat, gaat de hemel open. Uit de hemel komt een duif. De duif 
gaat op Jezus’ hoofd zitten. En er klinkt een stem. Een stem uit de hemel. De stem zegt 
tegen Jezus: ‘Jij bent mijn Zoon, jij maakt me blij.’ 

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Jezus laat zich door 

Johannes dopen, net als veel andere 

mensen. Hoe gaat het dopen hier 
in de kerk? En wat betekent het? Laat de kin-

deren vertellen over een keer dat zij helemaal 

kopje onder water gingen. Hoe voelde het? 

Hoe klonk het? Kon je nog iets zien? Misschien 
was het ook best even spannend om helemaal 

onder water te zijn.

p
Spel: Speel met de kinderen het verhaal 

na. Gebruik verkleedkleren. Iemand 

speelt Johannes. Hij doopt de mensen. 

Ook Jezus laat zich dopen. Iemand speelt de 
duif. Hij vliegt naar Jezus toe en gaat bij hem 

zitten.

o
Tekenen: Het thema is ‘de hemel 
gaat open’. Stel je voor dat er een 

deurtje in de hemel zou zitten, dat je 

open kunt doen. Wat zou je dan allemaal zien, 

denk je? Laat alle kinderen op hun rug liggen 
(het liefst buiten). Ze kijken omhoog. Wat zien 

ze allemaal? Zien ze ook het (denkbeeldige) 

deurtje van de hemel? Laat ze die openmaken. 
Ze mogen roepen wat ze allemaal achter dat 

deurtje zien. Daarna mogen ze het op een vel 

papier tekenen en het aan elkaar laten zien. 

Vertellen
De hemel gaat open
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