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Vertelling 4–7 jaar

Zorg voor elkaar
Jezus en zijn vrienden zitten aan tafel.
Het is donker buiten.
Binnen branden kaarsen en een vuurtje in de haard.
En terwijl ze daar zo samen zijn, zegt Jezus:

‘Jullie zien elke dag wat ik doe.
Ik help mensen, ik zorg voor iedereen die mij nodig heeft.
Als mensen verdrietig zijn, probeer ik ze te troosten.
Als mensen ziek zijn, maak ik ze beter.
En als mensen druk zijn, maak ik ze rustig.

Dat doe ik niet zomaar uit mezelf, God helpt mij daarbij.
En ik wil dat jullie dat ook gaan doen.

Ga naar iemand toe die hulp nodig heeft. Troost wie verdrietig is, zorg voor zieke 
mensen. Help mensen om rustig te worden als ze druk zijn.
Op een dag ben ik er niet meer. Maar ik wil dat Gods werk dan toch doorgaat.
Daarom vraag ik aan jullie om te doen wat ik ook doe. Ik weet zeker dat jullie dat 
kunnen. Want jullie zijn niet zomaar knechtjes van mij: jullie zijn mijn vrienden. Ik heb 
jullie uitgekozen om voor alle mensen te zorgen.
En geloof me: steeds als je dat doet, lijk je op mij.
God zal jullie helpen, zoals hij mij ook geholpen heeft.
Zorg dus goed voor elkaar!’

De vrienden luisteren goed.
Ze onthouden heel goed wat Jezus zegt - ze bewaren het, zoals je iets bewaart dat heel 
veel waard is. Later, als Jezus er niet meer is, zullen ze terugdenken aan wat Jezus 
gezegd heeft. En niet alleen denken, maar ook doen!

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Zorgen voor elkaar… Moet 

je daar groot voor zijn? Kun je ook 

voor iemand zorgen als je nog klein 
bent? Hoe dan?

p
Spel: Als je goed kijkt, kun je zien dat 

iemand hulp nodig heeft. Hoe ziet dat er 
dan uit? Laat de kinderen om de beurt 

iemand uitbeelden die hulp nodig heeft: 

bijvoorbeeld iemand die ziek is, iemand die 
gevallen is, iemand die verdrietig is, iemand 

die heel druk is. Kunnen de andere kinderen 

raden wat er aan de hand is? En kan iemand 

laten zien hoe het eruit ziet als je gaat helpen? 
Wat doe je dan?

s
Creatief: Voor iemand zorgen, kan 

ook zijn dat je diegene iets leuks 
geeft. Vandaag is het Moederdag; de 

kinderen knutselen een mooie kaart of bloem 

en geven die aan hun moeder.

Vertellen
Om te bewaren

Johannes 15:9-17 9 mei 2021
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