Vertellen
Wat kies jij?
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Johannes 6:60-71

Gesprek: Die mensen die besloten

l
p

om weer weg te gaan, hoorden die

echt bij Jezus? Waarom denk je dat?
En Petrus, Johannes en de anderen?
Wie horen er bij jou? Hoe weet je dat?
Spel: Speel buiten met een bal. Gooi
(of rol) elkaar de bal toe, in het midden
staat een tikker. De tikker mag alleen

iemand tikken die de bal in handen heeft. Als
je de bal hebt, moet je snel de naam van een
vriend of vriendin noemen; daarna mag je hem
pas weer weggooien. De tikker probeert ook
de bal te vangen.
Creatief: Maak een T-shirt of badge

s

waarop staat dat jij bij Jezus hoort.

Vertelling 4–7 jaar
Bij Jezus horen
In het stadje Kafarnaüm vertelt Jezus verhalen. Vlakbij hem zitten zijn vrienden: Petrus,
Johannes, Andreas en de anderen. Zij gaan al een tijd met Jezus mee.
Achter die vrienden staan nog veel meer mensen. Sommige gaan ook al een tijd met
Jezus mee. Maar vandaag zijn er ook veel nieuwe mensen gekomen.
‘Wij willen ook bij Jezus horen’, zeggen die mensen. En ze zeggen erachteraan: ‘Maar
Jezus moet wel eerst een wonder doen. Dan weten we tenminste zeker dat hij echt
bijzonder is.’
Jezus glimlacht. Dan zegt hij: ‘Ik ben geen tovenaar die zomaar wonderen doet! Ik
ben gekomen om jullie te redden. Daar heb ik alles voor over, zelfs mijn eigen leven.
Geloof je dat echt?’
‘Eh…’
De nieuwe vrienden van Jezus denken even na. Moeten zij gered worden? En moet
Jezus daar zijn leven voor over hebben?
‘Ik vind het wel een beetje gek’, zegt iemand.
‘Ik ook’, zegt een ander.
‘Ik vind het een apart verhaal’, vertelt een derde. ‘Heel apart.’
‘Ik ga naar huis’, zegt iemand.
Daar gaat hij. En nog iemand, en nog iemand… Heel veel mensen gaan weer naar huis.
Ze willen toch maar niet bij Jezus horen.
‘En jullie?’ vraagt Jezus aan Petrus en Johannes en Andreas en de anderen. ‘Willen jullie
soms ook liever naar huis gaan?’
Petrus schudt zijn hoofd. ‘Natuurlijk niet!’ roept hij. ‘Wij willen alleen bij jou zijn.
Want jij komt van God.’
Jezus legt een hand op Petrus’ schouder. ‘Ik heb jullie uitgekozen’, zegt hij. ‘Alle twaalf.
Jullie horen echt bij mij. Maar ik weet dat een van jullie mij zal verraden.’
De vrienden van Jezus weten niet wie hij bedoelt. Maar Jezus bedoelt Judas. Over een
tijd zal hij Jezus verraden.
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