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De twaalfjarige Jezus in de tempel

1. INLEIDING BIJ  

DEZE ZONDAG

Deze zondag is de eerste 
van een eerste blok met vier 
verhalen over Jezus uit het 
Lucas-evangelie. Deze verhalen vertellen  
hoe Jezus opgroeit en begint aan zijn werk  
in Galilea.

Op deze zondag staat Lucas 2:41-52 centraal: 
de twaalfjarige Jezus in de tempel.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons 
op Jezus die iedereen verbaast omdat hij 
zulke verstandige dingen zegt.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we 
ons op de uitleg die Jezus aan Maria en Jozef 
geeft: hij moet doen wat zijn Vader bepaald 
heeft.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

We lezen dit jaar in Bijbel Basics drie blokken 
met verhalen uit het Lucas-evangelie. 
Het evangelie volgens Lucas is waarschijnlijk 
rond het jaar 90 na Christus geschreven. De 
schrijver heeft Jezus dus niet zelf gekend. 
Maar hij heeft wel veel informatie over hem 
verzameld. Waarschijnlijk kende hij het evangelie 
volgens Marcus, en nog andere teksten over het 
leven van Jezus. Die teksten heeft hij opnieuw 
geordend en uitgelegd.
In de oudste kopieën van dit boek stond er geen 
naam boven het evangelie. Vanaf de tweede 
eeuw na Christus wordt Lucas als de schrijver 
van dit evangelie genoemd. Veel mensen 
denken daarbij aan een helper van Paulus die 
arts was (Kolossenzen 4:14). 
Een belangrijk thema in het Lucas-evangelie is 
dat het goede nieuws over Jezus voor iedereen 
is: niet alleen voor mensen uit Israël, maar voor 
de hele wereld. En niet alleen voor mensen die 
goed leven of die rijk en belangrijk zijn, maar 
juist voor arme mensen, zieken, en mensen van 
wie iedereen weet dat ze slechte dingen doen. 
De wetsleraren en farizeeën vinden het verkeerd 
dat Jezus omgaat met deze mensen en met niet-

Joden. Maar voor Lucas is dit  
juist een van de dingen die  
Jezus zo bijzonder maken.

Het verhaal van vandaag 
volgt op twee verhalen over 
Jezus als baby: zijn geboorte en het moment 
waarop Maria en Jozef in de tempel het offer 
brengen dat na een geboorte gebruikelijk 
was. Het verhaal staat tussen twee teksten die 
benadrukken hoe bijzonder Jezus al was als 
kind: ‘Jezus  groeide op. Hij werd sterk en wijs, 
en God was bij hem met zijn  liefde’  
(Lucas 2:40) en ‘Jezus  groeide op, en hij 
werd steeds wijzer. God hield van hem, en de 
mensen ook’ (Lucas 2:52). Het verhaal over de 
twaalfjarige Jezus in de tempel laat die wijsheid 
van Jezus en zijn verbondenheid met God goed 
zien. In de verhalen die hierop volgen, wordt 
die verbondenheid nog eens extra bevestigd: 
wanneer Jezus gedoopt wordt door Johannes, 
klinkt Gods stem uit de hemel: ‘Jij alleen bent 
mijn Zoon. Mijn liefde voor jou is groot’  
(Lucas 3:22). En in het verhaal dat we volgende 
week lezen (Bijbel Basics zondag 66), laat Jezus 
weer zien dat niets belangrijker voor hem is dan 
te doen wat God wil (Lucas 4:1-13).
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3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Lucas is de enige evangelist die iets over 
de jeugd van Jezus vertelt. In het verhaal 
van vandaag is Jezus twaalf jaar oud. Hij 
stond daarmee op de drempel van kind naar 
volwassene. Aan het begin van het verhaal van 
vandaag lijkt Jezus een gewoon of zelfs een 
beetje een ondeugend kind: nadat hij samen 
met zijn ouders de tempel heeft bezocht, blijkt 
hij op de terugweg ineens verdwenen, en zijn 
bezorgde ouders moeten hem zoeken. Maar in 
de loop van het verhaal wordt duidelijk dat  
Jezus helemaal geen gewoon kind is. 
Het duurt drie dagen voordat zijn ouders hem 
eindelijk vinden (net zoals het drie dagen zal 
duren voordat hij opstaat uit de dood). Jezus zit 
in de tempel tussen de wetsleraren. Niet om van 
hen te leren, maar om les aan hen te geven. Als 

Jezus volwassen is, begrijpen de 
mensen zijn woorden vaak niet. 
Maar in dit verhaal staat iedereen 
versteld over de verstandige 
dingen die hij zegt. Het Griekse 
woord dat hier staat, betekent meer dan alleen 
‘slimheid’: het is een onderscheidingsvermogen 
dat vaak in verband wordt gebracht met 
goddelijke inspiratie. 
Wanneer zijn ouders aan hem vragen waarom 
hij weggelopen is, geeft Jezus een antwoord 
dat zij niet goed begrijpen: ‘Ik moet doen 
wat mijn Vader bepaald heeft’ (Lucas 2:49). 
Maria roept uit dat Jezus zijn ouders in de 
steek heeft gelaten. Maar volgens Jezus is 
het tegenovergestelde het geval: hij was wél 
gehoorzaam, maar dan aan zijn Vader in de 
hemel. Die Vader, en niet Jozef en Maria,  
bepaalt wie Jezus is en wat hij moet doen. 

4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 
Voor de jongste kinderen is er een kaartje 
met de tekst van Lucas 2:47.

8-12 jaar 
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 
de tekst van Lucas 2:49.
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5. WAT HEB JE NODIG?

1-12 jaar 
In de kerkdienst
- een tandenborstel
- een lepel
- een keukenhanddoek 

4-8 jaar 
Om te doen: Vol verbazing
-  een bak (liefst met een hoge rand)  

met zand of met bloem
-  een pingpongbal
-  een golfbal
-  een tennisbal
-  verschillende soorten knikkers
-  een liniaal

Om te doen: Bijbelwijs
Per kind:
-  een groen en een rood (vouw)blaadje

En verder:
-  tien vellen papier genummerd van 1 tot en met 10
-  tape of plakgum om de vellen vast te plakken
- de stellingen met de antwoorden

8-12 jaar 
Om te beginnen
Per kind:
- een knikker 

Bijbeltekst
- een bijbel

Om te doen: Verbonden
-  een stoel met poten
- een postbode-elastiek
- twee wasknijpers

Om te doen: Hexaflexagon
Per kind:
- één strook met driehoeken van het werkblad
- een schaar

En verder:
- stiften, kleurpotloden of wasco
- lijm
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6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Anders dan anders
Jezus lijkt een gewone jongen van twaalf jaar, maar hij doet ongewone 
dingen waar de mensen en zijn ouders verbaasd over staan. 

Wat heb je nodig?
-  een tandenborstel
- een lepel
- een theedoek

Aan de slag:
-  Laat de kinderen de drie voorwerpen zien. 
-  Waarvoor gebruik je een tandenborstel? Wat doe je met een lepel?  

En waarvoor gebruik je een theedoek? 
-  De kinderen proberen nu deze gewone voorwerpen iets ongewoons 

te laten doen. Ze gebruiken de voorwerpen op een andere manier 
dan waar ze normaal voor worden gebruikt. Bijvoorbeeld: Met de 
tandenborstel kriebelen ze op de rug van een ander, kammen ze hun 
haar of poetsen hun schoen. De lepel wordt een trommelstok. De 
theedoek verandert in een placemat, of je pakt er een cadeautje mee in.

In de kinderdienst horen de kinderen welke ongewone dingen de 
twaalfjarige Jezus doet.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 
Twaalf!
In het verhaal van vandaag is Jezus twaalf 
jaar. De kinderen proberen in drietallen 
zo snel mogelijk op het getal twaalf uit te 
komen.

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in drietallen.
-  De drie kinderen staan met het gezicht naar 

elkaar toe, de linkerarm op de rug en de 
rechterarm in een vuist naar voren.

-  Met zijn drieën tellen de kinderen tegelijk 
af: één, twee, drie, twaalf.

-  Bij twaalf verandert hun vuist in een getal 
gemaakt van hun vingers: twee vingers is 
het getal twee, vier vingers het getal vier, 
enzovoort.

-  De drie kinderen tellen zo snel mogelijk alle 
uitgestoken vingers bij elkaar op. 

-  Hoe vaak lukt het ze om met elkaar op 
twaalf uit te komen?

8-12 jaar 
Eén of twee?
Jezus doet op aarde wat zijn 
Vader in de hemel wil, zonder dat dit voor de 
mensen om Jezus heen direct te zien is. Net 
als in het volgende proefje. Er is één knikker, 
of toch niet?

Wat heb je nodig?
Per kind:
-  een knikker

Aan de slag:
-  De kinderen kruisen hun wijsvinger en 

middelvinger.
-  Ieder kind krijgt een knikker.
-  De kinderen rollen de knikker op tafel 

onder hun gekruiste vingers van voor naar 
achter.

-  Wat voelen ze?

Uitleg:
Als je de knikker onder je gekruiste vingers 
doorrolt,  voelt het of er niet één maar twee 
knikkers zijn.
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9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 
Bij Lucas 2:41-52
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal 
met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen 
om goed te kijken en te vertellen wat ze zien. Je kunt 
eventueel de weetjes uit het bovenbouwmateriaal 
gebruiken om wat meer uit te leggen.

Jezus is kwijt
‘Jezus!’ roept Maria door de straten. ‘Jé-zús!’ 
Maria is zo bang! Jezus is zoek. Al drie dagen. En hij 
is nog maar twaalf jaar oud. 
Ze waren op de terugweg van het Paasfeest in 
Jeruzalem toen het gebeurde. Jozef en zij dachten 
dat Jezus bij zijn neefjes of vriendjes liep. Maar 
toen ze hem ’s avonds wilden ophalen, was hij er 
niet! Jezus is vast achtergebleven in de grote stad 
Jeruzalem, helemaal alleen… Maria is nog nooit zo 
bezorgd geweest. Waar kan hij toch zitten? 
Achter haar praat Jozef met mensen op straat.  
‘Heeft u een jongen gezien zonder zijn vader en 
moeder? Ongeveer zo groot? Hij heet Jezus.’ 
Maria gaat alle plekken na waar Jezus nog kan zijn, 
maar ze zijn overal al geweest. Bij de heuvels waar 
hij altijd speelt met zijn vrienden, bij de markt waar 
ook altijd veel kinderen zijn, bij het huis van zijn 
tante…  
‘Maria!’ roept Jozef. Maria kijkt om. Jozef staat met 
iemand te praten, een belangrijke man. Het is een 
farizeeër, iemand die veel weet over de heilige 
boeken.  
‘Ik heb hem gezien, denk ik,’ zegt de farizeeër 
enthousiast. ‘In de tempel! Het is echt ongelofelijk 
wat die jongen allemaal weet over God. Geweldig!’ 
Maria hoort maar één woord van wat de man zegt: 
tempel. Jezus is in het huis van God! Maria pakt 
Jozefs hand.  

8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,
Vandaag horen we over Jezus als kind.
Hij is een kind zoals wij, 
maar tegelijk ook heel bijzonder.
Jezus groeit op, 
hij wordt steeds verstandiger en wijzer.
Zo wijs dat hij de leraren in de tempel les geeft.
Iedereen is er verbaasd over. 
Iedereen leert van hem nieuwe dingen over God.
Help ons vandaag ook iets nieuws over u te leren. 
Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je mee neemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.
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‘Kom!’, en met grote stappen haasten ze zich naar de tempel. 
Maria’s hart bonst in haar keel. Zou Jezus echt in de tempel zijn? 
O, ze hoopt het zo! Het laatste stukje laat ze Jozefs hand los. Ze 
rent vooruit, het eerste tempelplein op, daarna via een trap naar 
het tweede plein en… daar zit Jezus! 
Maria blijft stokstijf staan, zo verbaasd is ze over wat ze ziet! Jozef 
komt naast haar staan. Ook zijn mond valt open van verbazing. 
Hun zoon zit op de trappen aan het einde van het plein. Overal 
om hem heen zitten wetsleraren en farizeeën. Dat zijn mannen 
die alles weten over de heilige boeken. Eerst denkt Maria nog dat 
Jezus les van hen krijgt, maar dan ziet ze dat het andersom is. De 
leraren luisteren naar Jezus!  
‘Zou hij echt pas twaalf jaar zijn?’ hoort Maria één van hen zeggen. 
‘Hij stelt zulke goede vragen over God! Ik zou wel uren naar hem 
kunnen luisteren.’ 
Maria loopt naar voren. Ineens komt alle angst van de afgelopen 
dagen weer terug.  
‘Mijn jongen!’ 
Jezus kijkt rustig op. Hij schrikt niet. Alsof het de gewoonste zaak 
van de wereld is dat hij drie dagen weg is geweest.  
‘Hoe kon je dit nu doen?,’ zegt Maria. ‘Je vader en ik waren zo 
ongerust. We hebben je overal gezocht!’ 
‘Maar mama,’ zegt Jezus, ‘waarom hebben jullie me gezocht? Ik 
moet in het huis van God, mijn Vader, zijn. Dat weten jullie toch?’ 
Maria en Jozef kijken elkaar aan. Ze weten niet wat ze moeten 
zeggen. Eén ding is zeker, Jezus is een bijzonder kind. Dit moet ik 
onthouden, denkt Maria. 
Dan rent ze op Jezus af en neemt hem in haar armen. Wat is ze blij 
dat haar kind weer terug is! 

8-12 jaar 
Lucas 2:41-52
Jezus gaat mee naar Jeruzalem
Elk jaar gingen Jozef en Maria naar Jeruzalem om het Joodse 
Paasfeest te vieren. Op een keer ging Jezus met zijn ouders mee. 
Hij was toen twaalf jaar.
Na het feest gingen Jozef en Maria naar huis. Maar Jezus bleef in 
Jeruzalem, zonder dat zijn ouders dat wisten. Ze dachten dat hun 
zoon met familie of vrienden meeliep. Pas ’s avonds gingen ze 
hem zoeken. Maar ze konden hem nergens vinden. Toen gingen 
Jozef en Maria terug naar Jeruzalem, om Jezus daar te zoeken.

Jezus is in de tempel
Jozef en Maria vonden Jezus  na drie dagen. Hij zat in de tempel bij 
de leraren die daar waren. Hij luisterde naar hen en stelde vragen. 
Iedereen die hem hoorde praten, was verbaasd. Want hij zei heel 
verstandige dingen.
Toen zijn ouders Jezus vonden, waren ze onder de indruk. Maria 
zei: ‘Jongen, waarom heb je dat gedaan? Je vader en ik waren 
ongerust. We hebben je overal gezocht.’ Jezus antwoordde: 
‘Waarom hebben jullie mij gezocht? Ik moet doen wat mijn 
Vader bepaald heeft. Dat weten jullie toch?’ Maar Jozef en Maria 
begrepen niet wat hij bedoelde.
Toen ging Jezus met zijn ouders mee terug naar Nazaret, en hij 
was hun gehoorzaam. Toch bleef zijn moeder nadenken over alles 
wat er gebeurd was.
Jezus groeide op, en hij werd steeds wijzer. God hield van hem, en 
de mensen ook.
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10. OM TE WETEN

Het Joodse Paasfeest
Jezus is met zijn ouders in Jeruzalem om het Paasfeest te 
vieren. Dat feest vieren Joden nog steeds elk jaar, maar het 
is niet het feest van de opstanding dat christenen vieren. 
De Joden denken dan terug aan de tijd dat ze slaven 
waren in Egypte, en vieren dat God hen toen bevrijdde. Het 
belangrijkste moment is de paasmaaltijd. De hele familie 
zit dan bij elkaar, en er staan bijzondere gerechten op tafel 
die te maken hebben met het verhaal van de bevrijding uit 
Egypte.

De tempel in Jeruzalem
Maria en Jozef vinden Jezus in de tempel, het belangrijkste 
gebouw voor Joden in die tijd. De tempel was erg groot, en 
prachtig versierd. In sommige delen mocht iedereen komen, 
maar in andere alleen Joden, mannen of priesters. In de 
tempel werkten veel priesters en hulppriesters om offers 
te brengen, muziek te maken en te bidden. En mensen 
kwamen er bij elkaar om over God en de heilige boeken te 
praten.

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: 
‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen kun 
je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de denkvragen kun je  
met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar 
- Jozef en Maria zijn ongerust. Weet jij hoe dat komt?
-  Zijn jouw ouders of een andere volwassene jou wel eens kwijtgeraakt? Waar was 

dat? Was jij je ouders toen ook kwijt, of wist je helemaal niet dat ze jou zochten? 
-  Waar vinden Jozef en Maria Jezus? Wat doet hij daar?
-  De mensen zijn verbaasd over Jezus. Weet jij waarom?

8-12 jaar 
-  Jezus is twaalf jaar. Hoe oud ben jij? Wat kan en mag een twaalfjarig kind 

allemaal? 
-  Als je vader of moeder jou zoeken, waar ben je dan vaak te vinden?  

Waar vinden Jozef en Maria Jezus?
-  Jezus snapt niet waarom Jozef en Maria hem zijn gaan zoeken.  

Hij weet iets dat Jozef en Maria nog moeten leren. Wat is dat?
-  Wat betekent de zin: ‘Ik moet doen wat mijn Vader bepaald heeft,’ denk jij?

10-12 jaar
-  Is het voor Jezus moeilijker of makkelijker dan voor ons om naar zijn ouders  

te luisteren?
-  Jozef en Maria zijn ongerust  omdat Jezus is weggelopen, en ze begrijpen er 

niets van. Zijn er in jouw leven dingen die een ander niet begrijpt, omdat je  
doet wat God wil?
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12. OM TE DOEN

4-8 jaar 
Onder de indruk
Als Jezus praat, zijn de mensen onder de indruk. Jezus zegt heel 
verstandige dingen. Net zoals de woorden van Jezus iets doen met 
de mensen, doet een knikker of een bal iets met het zand waarin je 
hem laat vallen. De kinderen ontdekken dat in het volgende proefje.

Wat heb je nodig?
-  een bak (liefst met een hoge rand) met zand of een bak met bloem
-  een pingpongbal
-  een golfbal
-  een tennisbal
-  verschillende soorten knikkers
-  een liniaal

Aan de slag:
-  Zet de bak met zand neer en strijk het zand of de bloem  

aan de bovenkant glad met een liniaal.
-  Een kind pakt een knikker en laat deze vanaf ongeveer  

20 centimeter hoogte in de bak vallen.
-  Wat gebeurt er met het zand?
-  Een ander kind pakt nu een ander soort bal of en laat deze ook 

van 20 centimeter hoogte vallen.
-  Is er een verschil tussen de vallende knikker of de bal in het zand?
-  Wat gebeurt er als je de knikker of de bal van 

vijftig centimeter hoogte laat vallen?
-  Maakt het nog uit welke knikker of bal de 

kinderen gebruiken?
-  Wat gebeurt er als je knikkers of ballen 

hard in het zand gooit?

Tip
In plaats van 

een bak kun je 
ook een emmer 

gebruiken.

4-8 jaar 
Bijbelwijs
Jezus is heel verstandig en weet veel over God. 
Wat weten de kinderen al over God en de Bijbel? 
Doe de quiz en ontdek het samen. 

Wat heb je nodig?
Per kind:
- een groen en een rood (vouw)blaadje

En verder:
-  tien vellen papier, genummerd van 1 tot en met 10
-  tape of plakgum om de vellen vast te plakken
-  de stellingen met de antwoorden:
 1)  David vecht tegen de reus Goliat en wint. 

(goed)
 2)  Noach krijgt van God de opdracht om een 

hele grote boot te bouwen. (goed)
 3)  Jezus heeft twaalf leerlingen. (goed)
 4)  Abram en Sara zijn heel jong als hun zoon 

Isaak geboren wordt. (fout: ze zijn oud)
 5)  Jozef geeft zijn broers een mooie jas cadeau, 

omdat ze zo lief voor hem zijn. (fout; hij krijgt 
als enige een jas van zijn vader)

 6) Jakob en Esau zijn een tweeling. (goed)
 7) David speelt veel op zijn gitaar. (fout: harp)
 8)  Jona zat drie dagen in de buik van een leeuw. 

(fout: een grote vis)
 9)  Daniel wordt in de leeuwenkuil gegooid 

omdat hij bidt tot God. 
(goed)

 10)  De moeder van Jezus 
heet Marian. (fout: 
Maria)

Aan de slag:
-  Plak de vellen papier met de nummers op 

volgorde in de ruimte aan de muur. Zorg dat er 
genoeg ruimte tussen de vellen zit.

-  Elk kind krijgt een rood en een groen blaadje.
-  De kinderen luisteren naar de eerste stelling. Als 

ze denken dat de zin klopt, steken ze het groene 
blaadje omhoog. Denken ze dat de zin niet klopt, 
dan steken ze het rode blaadje omhoog.

-  De kinderen die de goede kleur in de lucht hebben 
gehouden, mogen doorschuiven naar het papier 
met het cijfer 1. De andere kinderen blijven staan.

-  De kinderen luisteren naar een nieuwe stelling 
over de Bijbel. Hebben ze het antwoord goed, 
dan schuiven ze een plekje op, hebben ze het 
antwoord fout, dan blijven ze staan.

-  Het kind of de kinderen die het eerst bij het cijfer 
10 staan, vinden daar de Bijbel Basics box of een 
ander doosje met het bijbelkaartje erin. 

-  Ze mogen het doosje openen en voorlezen welke 
verstandige tekst er op het bijbelkaartje van 
vandaag staat. Als het kind nog niet kan lezen, 
mag het vertellen wat het op het plaatje ziet.

Tip
Je kunt de vragen 

aanpassen aan het 
niveau van je 
eigen groep.
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Wat heb je nodig?
* een stoelpoot  * een postbode-elastiek  * twee wasknijpers

Span een postbode-elastiek strak
tussen de poten van een stoel.

Hang er twee
wasknijpers aan.

1
Geef een tik tegen

één wasknijper.

32

Wat
gebeurt
er nu?

8-12 jaar 
Verbonden
Jezus en zijn Vader zijn verbonden met 
elkaar. Jezus wil doen wat zijn Vader wil. 
In het volgende proefje ontdekken de kinderen dit.

Wat heb je nodig?
- een stoel met poten
- een postbode-elastiek
- twee wasknijpers

Aan de slag:
-  Span een postbode-elastiek strak tussen twee poten van 

een stoel.
-  Hang er twee wasknijpers aan.
-  Geef een tik tegen één wasknijper.
-  Wat gebeurt er?

Uitleg:
Wasknijpers aan een elastiek nemen elkaars beweging over, 

ongeacht het aantal wasknijpers dat je aan het 
elastiek hangt. 

8-12 jaar 
Hexaflexagon
Jezus moet doen wat zijn Vader in de hemel 
wil, maar ook luisteren naar Jozef en Maria. 
De kinderen maken hun eigen hexaflexagon. 
Ontdekken ze dat dit bijzondere vouwsel drie 
kanten heeft? Eentje is steeds verborgen, maar 
allemaal hangen ze met elkaar samen. Dat 
kun je vergelijken met Jezus die met Maria en 
Jozef verbonden is, maar ook met zijn Vader in 
de hemel.

Wat heb je nodig?
Per kind:
-  één strook met driehoeken van het 

werkblad

En verder:
- stiften, kleurpotloden of wasco
- een schaar
- lijm

Aan de slag:
Geef de kinderen een strook papier met tien 
driehoeken en laat ze met de volgende uitleg 
een hexaflexagon vouwen:
-  Vouw de stippellijnen van de tien driehoeken 

steeds beide kanten op.

-  Leg de strook op tafel met de stippellijnen 
naar boven.

-  Vouw drie driehoekjes aan de linkerkant naar 
boven. Zorg dat de het langste einde van de 
strook bovenop ligt.

-  Vouw nu vier driehoekjes aan de rechterkant 
bovenlangs omhoog.

-  Steek het uiteinde van de rechterkant nu 
onder het uiteinde van de linkerkant. 

-  Je hebt een cirkel gemaakt met bovenaan 
nog één driehoek over.

-  Smeer wat lijm op de bovenste driehoek en 
vouw hem om.

-  Kleur alle driehoekjes in of maak een patroon 
op de driehoekjes (cirkels, strepen, bloemen).

-  De hexaflexagon is klaar! Je kunt hem nu 
omklappen.

-  Vouw twee punten naar elkaar toe. 
-  Houd de twee driehoekjes vast tussen duim 

en wijsvinger. 
-  Klap de overkant naar binnen zodat er een 

soort piramide ontstaat. Maak de bovenkant 
open en klap hem om. Als het goed is, zie je 
een ander patroon. 

BOVEN

plak
strip

onder
1 2

3 4 5 6

Tip
Tijd over? Wat gebeurt 

er als de wasknijpers dichter 

bij elkaar of verder uit elkaar 

hangen? Wat gebeurt er als de 

kinderen de wasknijper wat 

zwaarder maken door een 

andere wasknijper aan de 

eerste vast te maken?
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13. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. Dat is een 
wens die vaak aan het einde van de kerkdienst wordt 
uitgesproken. En die zegenwens zeggen wij hier ook 
tegen elkaar: 

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Melanie van de Peut

Illustratie: NBG/De Boer illustraties

Strip en werktekeningen: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en  
jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn 
en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie 

denken en jullie vrede geven.’ 

Numeri 6:24-25

Tips 
- Ga in een kring staan en 

houd elkaars handen vast.
- Laat drie kinderen elk een 

zin uitspreken, of spreek 
alles samen uit.
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Wat heb je nodig?
* een stoelpoot  * een postbode-elastiek  * twee wasknijpers

Span een postbode-elastiek strak
tussen de poten van een stoel.

Hang er twee
wasknijpers aan.

1
Geef een tik tegen

één wasknijper.

32

Wat
gebeurt
er nu?

VERBONDEN

Jezus doet wat zijn 
Vader in de hemel 
wil. Ze zijn heel nauw met 
elkaar verbonden, ook al zie 
je dat niet direct. Net als bij de 
wasknijpers in dit proefje! 

HET JOODSE PAASFEEST

Jezus is met zijn ouders in Jeruzalem om het 
Paasfeest te vieren. Dat feest vieren Joden nog steeds 
elk jaar, maar het is niet het feest van de opstanding 
dat christenen vieren. De Joden denken dan terug 
aan de tijd dat ze slaven waren in Egypte, en vieren 
dat God hen toen bevrijdde. Het belangrijkste moment 
is de paasmaaltijd. De hele familie zit dan bij elkaar, en 
er staan bijzondere gerechten op tafel die te maken 
hebben met het verhaal van de bevrijding uit Egypte.

DE TEMPEL IN JERUZALEM

Maria en Jozef vinden Jezus in de tempel, het 
belangrijkste gebouw voor Joden in die tijd. De 
tempel was erg groot, en prachtig versierd. In 
sommige delen mocht iedereen komen, maar in 
andere alleen Joden, mannen of priesters. In de 
tempel werkten veel priesters en hulppriesters 
om offers te brengen, muziek te maken en te 
bidden. En mensen kwamen er bij elkaar om 
over God en de heilige boeken te praten.

Jezus antwoordde:  
‘Waarom hebben jullie  
mij gezocht? Ik moet  
doen wat mijn Vader  

bepaald heeft.’

Lucas 2:49
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BOVEN

plak
strip

onder
1 2

3 4 5 6
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