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Vertelling 4–7 jaar

Wijze woorden
Jezus is in de synagoge. In de synagoge komen mensen om te luisteren naar woorden 
over God. Om samen te bidden en te zingen. Het lijkt wel een beetje op een kerk.
Er staat er iemand op. Een leermeester. Hij wil mensen leren over God. Hij zegt met 
een zware stem: ‘Rabbi Gamaliël zei het al. En rabbi Simeon zei het ook. En rabbi 
Jechonja trouwens ook…’ Het galmt door de synagoge. 
Als je goed luistert… hoor je mensen stiekem zuchten. Wat gebruikt de leermeester 
veel moeilijke woorden. 
Dan Jezus staat op. Hij wil ook graag vertellen over God. De mensen luisteren. Ze zijn 
verbaasd. Hij vertelt niet wat rabbi Gamaliël of rabbi Simeon gezegd heeft. Hij vertelt 
wat hij zelf weet en wat weet hij veel! Jezus kan alles goed uitleggen. 
Als Jezus weer gaat zitten, is het stil. Dan klinkt er een stem: 
‘Wat doe jij hier, Jezus!’ Er komt een man naar voren. Hij kijkt wild om zich heen. Hij 
zwaait met zijn armen. ‘Waarom zou ik naar jou luisteren, Jezus’, roept hij. De man is 
niet zichzelf. Zijn hoofd zit vol boze stemmen. De stemmen vechten in zijn hoofd. Wie 
mag als eerste iets roepen?
Maar Jezus is eerder. ‘Zwijg!’ zegt hij streng tegen de stemmen in het hoofd van de 
man. ‘Laat de man alleen. Wegwezen!’
De man draait met zijn ogen. Zijn armen zwaaien wild heen en weer. Zijn schouders 
schokken. Dan wordt de man weer rustig. Het is ook rustig in zijn hoofd. De stemmen 
zijn weg. Alleen zijn eigen stem is er nog. ‘Dank u Heer!’ zegt hij.
Het is weer stil geworden in de synagoge. De mensen zijn verbaasd. Ze weten niet wat 
ze moeten zeggen. Wie is Jezus? 

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Heb jij wel eens dat iemand 

iets vertelt en jij het niet begrijpt? 

Wat doe je dan? Heb je wel eens 

gehad dat iemand het toen voor je uitlegde? 

Hoe was dat? Zijn er dingen die jij echt niet 

begrijpt? Praat er samen over.

p
Doen: Laat de kinderen een tijdje klet-

sen. Het liefst door elkaar, zodat het 

rumoerig is. Vraag dan de kinderen om 

stil te zitten, diep adem te halen en stil te zijn. 

Hoe is het als het stil is nadat het eerst druk 

was?

p
Uitbeelden: Hoe keek de man met de 

stemmen in zijn hoofd? Hoe was zijn 

houding? Kun je nadoen hoe hij liep en 

voor Jezus ging staan? 

Jezus stuurt de boze stemmen weg. Hoe keek 

de man toen hij genezen was? Kun je uitbeel-

den hoe hij keek, liep en bewoog?

Vertellen
Wie begrijpt dit?

Marcus 1:21-28 31 januari 2021
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