
Vieren
Ken je mu?

Kindermoment in de dienst
Lees het volgende gedicht:
1k loopeen rondje doorde straat
vtaagt een man mij hoe het gaat.
Hij zegt: `1k ken jou zeker we!,

jij bent er een van Karim Abdel.
Verbaasd kijk ik naar de man,

maar ik ken hem nergens van.

De man zegt: '1k heb veel over jou gehoord;
dat je op voetbal zit en heel vaak smart.
Dat je voldoende voldoendes haalt
en weinig baalt maar heel veel straalt.
Nou, ikga, groeten aan je pa!'
De man looptwe en ik denk na.
Hoe kan die man nou weten wie ik ben
terwijI ik hem toch edit niet ken?

Misschien kennen de kinderen dit we!.
Dat bijvoorbeeld een collega van je
moeder al veel over jou weet, terwij1 je die
collega nog nooit eerder hebt ontmoet.
Laat de kinderen die dat willen hier jets
over vertellen.

In het verhaal dat we gaan lezen, gaat
het eigenlijk net zo. Jezus zoekt zijn leer-
lingen op en spreekt ze aan. Hij kent ze al
voordat ze hem kennen.

Gebed
Dank U God, dat U ons kent.
U kent ons beter dan wie dan oak.
Daarom hoeven we niet alles te vertellen
of uit te leggen.
Dat isfijn.
Omdat U ons kent, weet U ook watwe nodig
hebben
Wilt U ons datgeven?

Amen

Zingen

iiiir.  

God kent jou (Kids Opwekking 77)
God kent jou
vanaf het begin

helemaal van buiten

en van binnenin.
Hij kent al je vreugde

en al je verdriet,

want Hij zietde dingen
die een ander niet ziet.
(reftein ix)
(Couplet)
Enweet je wat zo mooi is
bij Jezusvoeljeje vrij
om helemaal jezelf te zijn

want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij.
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Werkblad
De leerlingen worden bij name
geroepen door Jezus. Hij kent hen
nog voordat hi) hen heeft gezien.

Net als Natanael. Jezus weet al dat hij een
rechtvaardig mens is. De vijgenboom is
een verwijzing naar zijn rechtschapenheid.
We vragen aan de kinderen: Wat hoort
echt bij jou? Is dat te zien?

Lezen en zingen

Lezing uit het Oude Testament

Antwoordpsalm

Epistellezing

Lezing uit het Evangelic

Alternatiefleesrooster

•

• ,

Werkwijze: Teken jezelf in het lege vlak.

Herkennen de andere kinderen jou van de
tekening door wat je doet of zegt?

Tip Zorg ervoor dat je jouw
lievelingskleur net jets vaker gebruikt
dan andere kleuren. Wie ontdekt jouw
lievelingskleur? Tip 2: hoeveel vijgen
vind je?
Oplossing: io

Nodig: (kleur)potIoden.

Werkblad: zie blz. 17.

Jesaja 61:1-9

145:13-21

Korintiers 12:12-27

Lucas 4:14-25

Samuel 3:1-10
Galaten 1:11-24
Johannes 1:35-52
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Vertellen
Ken je mij?

Johannes 1:35-52 2 anuari 2022

Werkvormen
4-7 jaar

Gesprek: Wanneer kunnen de leer-

lingen in het verhaal zeggen: 'Ken je

Wanneer zou jij dat vragen?

iDrama: Speel het spel `Zakdoekje

leggen'. Het kind met het zakdoekje legt

deze neer bij iemand die hij een beetje

of heel goed kent. Na het tikken vertelt hij iets

wat hij over de ander weet. Bijvoorbeeld: 'Ik

ken jou, want ik weet dat jij graag danst.'

Tekenen: Jezus zegt tegen de

leerlingen dat ze nog veel meer

bijzondere dingen zullen zien: De

hemel die opengaat en engelen die omlaag

en omhooggaan. Laat de kinderen dit tekenen.

Vertelling 4-7 jaar

Jezus roept zijn leerlingen
Daar is Johannes. Hij heeft de mensen al veel over Jezus verteld. 'Jezus is de redder',
zegt hij. 'Bij hem moet je wezen.' Veel mensen luisteren naar Johannes. Ze geloven wat
hij zegt. Andreas gelooft het ook. En hij is elke dag dicht in de buurt van Johannes te
vinden. Hij is een leerling van Johannes en wil alles horen en weten. Ook vandaag staat
hij weer bij Johannes. Samen met zijn vriend. Ze letten goed op wat hij doet. Johannes
wijst. Hij wijst naar een man die aan komt lopen. Tat is hem non!' zegt hij. Tat is nou
Jezus!'
Andreas en zijn vriend stoten elkaar aan. 'Korn', zeggen ze; gaten we Jezus volgen.' Ze
lopen achter Jezus aan. Ms Jezus een paar stappen zet, dan doen zij het ook. Ms Jezus
stil staat, dan staan zij net zo stil.
Jezus draait zich om. `Zijn jullie ergens naar op zoek?'
Andreas weet niet zo goed wat hij moet zeggen. 'We zijn gewoon benieuwd meester',
zegt hij dan. `Gewoon, waar u heen gaat en waar u logeert en zo.'
Jezus wenkt met zijn hand. 'Korn maar mee', zegt hij. 'Dan laat ik het jullie zien.'
Ze gaan met Jezus mee. Ze blijven de hele dag bij hem. Dan gaan ze weer naar huis.
Onderweg komt Andreas zijn broer Simon tegen. 'Simon', zegt hij. 'Ik heb Jezus de
redder gevonden. Kom mee, dan laat ik hem zien!'
Simon gaat met Andreas mee. Terug naar het huis waar Jezus is. Jezus ziet ze al
aankomen. Hij wijst naar Simon. 'Ik ken je wel hoor', zegt hij. ‘Jij bent Simon. Maar
vanaf nu zul je Petrus heten. Dat betekent rots.'
Eerst is Simon verbaasd. Hoe weet Jezus zijn naam? Dan denkt hij aan de naam die
Jezus hem geeft. Petrus betekent rots. Wat een mooie, sterke naam!

De volgende dag gaat Jezus op weg. Hij komt Filippus tegen. Hij zegt: `Ga met mij trim!'
Filippus gaat met Jezus mee. Onderweg ziet Filippus zijn vriend Natanael. Hij stoot
Natanael aan en wijst naar Jezus. `Dit is hem nou! Dit is Jezus onze redder. We hebben
al zoveel verhalen over hem gelezen. En hier is hij dan!'
Natanael kijkt naar Jezus. Het lijkt maar een gewone man. Zou dat een redder
zijn? Dan zegt Jezus tegen hem: 'Dag Natanael, ik ken jou we!. Ik heb je onder de
vijgenboom zien zitten.' Natanael is verbaasd. Hoe kan Jezus weten dat hij onder die
boom zat? Hij was daar helemaal niet bij. Dan moet hij wel de beloofde redder zijn!
Jezus ziet de verbaasde ogen van de leerlingen. Hij zegt: `Jullie gaan nog veel meer
dingen zien waar je grote ogen van krijgt. Jullie zullen de hemel open zien gaan.
Engelen komen naar beneden en gaan weer omhoog. Stel je eens voor!'

Jolanda van der Mare!
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Vertelling 8-12 jam

De leerlingen van Jezus
Daar staat Johannes weer. Bij het water. Om de mensen te vertellen over Jezus en ze te
dopen. Johannes lijkt het nog lang niet zat te zijn. Tit is nog maar het begin', zegt hij.
`Na mij komt iemand die nog veel groter is!'
Ook de leerlingen van Johannes staan graag bij het water. En ze luisteren goed naar
alles wat Johannes zegt. Ze vragen zich af wie dat dan is, die na hem komt en meer is
dan hun meester.
Het lijkt wel ofJohannes hun vraag gehoord heeft. Hij wijst in de verte naar een man.
'War is hij, daar is de zoon van God.'
De leerlingen kijken hoe Jezus dichterbij komt en langs hen heen loopt. Ze zijn
nieuwsgierig en lopen achter Jezus aan. Na een poosje draait Jezus zich om en zegt:
`Wat zoeken jullie?'
De leerlingen zijn even stil. Dan zeggen ze: `Meester! Waar logeert u eigenlijk?'
Jezus wijst. Daar verderop. Loop maar mee.'
De leerlingen gaan met Jezus mee. Ze blijven de hele dag bij hem. Dan is het tijd om
weer te gaan. Met hun hoofd vol gedachten lopen ze naar huis. Ook Andreas. Hij blijft
maar denken aan zijn dag met Jezus. Aan hoe Jezus deed en de dingen die hij zei. Dan
hoort hij een stem: 'Dag broer!'
Andreas kijkt op. Hij glimlacht. Het is zijn broer Simon. `Wij hebben de Messias, de
verlosser gevonden!' zegt Andreas. Hij pakt Simon bij zijn arm en neemt hem mee,
terug naar Jezus toe.
Maar hij heeft geen kans om zijn broer aan Jezus voor te stellen. Want Jezus is hem
voor. bent Simon', zegt Jezus. 'En jouw vader heet Johannes. Maar vanaf nu zul je
Petrus heten.'
De volgende dag besluit Jezus naar Galilea te gaan. Daar komt hij Filippus tegen. `Ga
met me mee?' zegt hij tegen hem.
Filippus komt Natanael tegen en zegt: 'We hebben hem gevonden hoot! De man over
wie in de Bijbel al gesproken wordt. Het is Jezus uit Nazaret!'
Natanael lijkt het niet te geloven. `De zoon van God, de koning van Israel die uit
Nazaret komt? Kan er jets goeds uit Nazaret komen?' Toch gaat hij mee met Filippus
om Jezus te ontmoeten.
Voordat Filippus Natanael kan voorstellen, begint Jezus te praten. bent een eerlijk
en goed mens!'
Natanaels verbazing groeit. Vaar kent u mij van?' vraagt hij.
'Ik heb je al gezien voordat Filippus jou riep', zegt Jezus. 'Ik heb je al gezien toen je
onder de vijgenboom zat.'
Natanaels ogen worden groot. `U bent het echt!' zegt hij. bent de zoon van God, de
koning van Israel!'
Jezus zegt tegen zijn leerlingen. 'Nu zijn jullie misschien verbaasd. Maar jullie zullen
nog veel grotere dingen gaan zien. Zo zullen jullie zien dat de hemel opengaat en
engelen naar beneden komen en weer naar boven gaan. Let maar op!'

Jolanda van der Mare!

Weetje
Jezus zegt dat hij Natanael al gezien had toen hij onder de vijgenboom zat. `Onder de
vijgenboom zitten' is ook een uitdrukking. Het betekent dat er rust en veiligheid is.

To do
Maak een woordenboekje voor bij deze tekst. Schrijf daar ook de namen en hun
betekenis in.

jaar
Gesprek: Stel dat jij in de plaats

stond van Natanael. En Jezus zou

AO '  zeggen dat hij jou wet kent. Wat zou

hij dan over jou vertellen?

iSpel: Laat de kinderen een persoon in

gedachten nemen. De andere kinderen

stellen vragen die met 'ja' of 'nee'

beantwoord kunnen worden. Wie raadt als

eerste de persoon?

Tekenen: Welk beeld heb je bij

Natanael onder de vijgenboom?

Teken de vijgenboom. En zet jezelf

eronder. Wat ben je aan het doen?Teken er

iets bij dat echt bij jou past.

11-12 jaar
Gesprek: Ken jijmensen goed

zonder ze echt ontmoet te hebben?

1 1 ::W  Houd een gesprek met de kinderen

over mensen die ze volgen, bijvoorbeeld op

I nstagra m of YouTu be.

6Computer: Maak een minipaspoort

van de twaalfleerlingen. Wat kom je

over ze te weten in de Bijbel of als je

op internet zoekt? (Let op: Natanael staat ver-

der niet in de Bijbel vermeld als een van de

leerlingen. Hij wordt vaak naast Bartolomefis

gezet, die wet in het lijstje voorkomt.)
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Ken je mij?
23 januari 2022

Bijbel: Johannes 1:35-52 Kijk bijVieren uoor uitieg bij dit werkblod
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