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1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de laatste van een 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 5:27-39 centraal: Als de 
wetsleraren aan Jezus vragen waarom zijn leerlingen 
niet vasten (zoals toen gebruikelijk was), vertelt hij 
verschillende voorbeeldverhalen. Die verhalen maken 
duidelijk dat zijn boodschap niet altijd past bij oude 
gewoontes.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het 
verhaal van de gasten op een bruiloft, die niet vasten 
zolang de bruidegom bij hen is.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op het 
verhaal van de oude jas die je niet met een nieuw  
stukje stof kunt repareren.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Jezus is inmiddels een bekende figuur in Galilea. 
Hij heeft al op veel plaatsen uitleg gegeven over 
Gods nieuwe wereld, hij heeft veel zieke mensen beter gemaakt, 
en hij heeft een aantal leerlingen die altijd met hem meegaan. 
De mensen zijn onder de indruk van hem, maar wat hij zegt en 
doet, roept ook weerstand op. Het verhaal van vandaag maakt 
deel uit van een serie verhalen over conflicten tussen Jezus en 
de wetsleraren.

Aan het begin van dit verhaal gaat het over de vraag met wie je 
als gelovige Jood mag omgaan. Jezus roept de tollenaar Levi op 
om hem te volgen en daarna eet hij bij Levi thuis. De farizeeën 
en wetsleraren vinden dat niet goed: tollenaren werkten samen 
met de Romeinen en buitten de andere Joden uit. Met zo 
iemand moet je niet samen eten, vinden de farizeeën. In Lucas 
19:1-10 (Bijbel Basics zondag 91) staat nog een ander bekend 
verhaal over Jezus en een tollenaar: Zacheüs. 

In het verhaal dat op dat van vandaag volgt, zijn Jezus en de 
wetsleraren het niet eens over wat je wel of niet mag doen op 
sabbat. Aan het eind van dat verhaal beginnen de wetsleraren 
en farizeeën plannen te bedenken om Jezus uit de weg te 
ruimen.
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3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Het verhaal van vandaag begint met de 
ontmoeting tussen Jezus en de tollenaar 
Levi. Levi reageert meteen enthousiast als 
Jezus hem uitnodigt om hem te volgen, 
en hij maakt een feestmaal voor Jezus 
klaar. Op dat feestmaal zijn behalve 
de vrienden en collega’s van Levi ook 
farizeeën en wetsleraren aanwezig. 
Zij hebben er kritiek op dat Jezus met 
tollenaars en slechte mensen omgaat. 
Nadat Jezus heeft uitgelegd dat hij juist 
voor deze mensen is gekomen, stellen de 
wetsleraren een concrete vraag: Waarom 
vasten de leerlingen van Jezus niet, 
zoals de leerlingen van Johannes en van 
de farizeeën dat wel doen? Jezus geeft 
antwoord door middel van een voorbeeld: 
bruiloftsgasten vasten ook niet zolang de 

bruidegom nog bij hen is. 
In Lucas 4:14-19 had Jezus verkondigd dat 
er met hem een nieuwe, vreugdevolle tijd 
aanbreekt. De inwoners van Jeruzalem, 
voor wie deze woorden oorspronkelijk 
bedoeld waren, moeten hun rouwkleren 
uitdoen en vrolijk zijn (Jesaja 61:3). 
Waarom zouden de leerlingen van Jezus 
dan moeten vasten? Jezus’ woorden laten 
zien dat vasten voor hem een andere 
betekenis heeft dan voor de wetsleraren: 
het is geen gewoonte die je regelmatig 
uitvoert en die los staat van wat je op 
dat moment meemaakt. Vasten is voor 
Jezus een teken dat je oprecht spijt of 
verdriet hebt. Je kunt hier een verband 
met Matteüs 6:16-18 in zien: als je vast, 
doe dat dan uit eerbied voor God, en zorg 
dan dat de mensen om je heen er niets 
van merken.

Hierna geeft Jezus nog twee 
voorbeelden. Je scheurt 
geen stuk uit een nieuwe jas 
om daarmee een oude jas te 
repareren. En je giet jonge 
wijn niet in oude wijnzakken, want door de 
gisting van de wijn zouden die scheuren. 
Deze voorbeelden gaan niet over een 
concreet onderwerp zoals vasten, maar 
over de boodschap van Jezus in het 
algemeen. Die boodschap is te nieuw en 
te radicaal om goed samen te gaan met 
oude gewoontes en overtuigingen. 
Jezus zegt hiermee niet dat hij de Joodse 
gebruiken en wetten wil afschaffen. Maar 
hij zegt wel dat je bereid moet zijn om je 
leven radicaal te veranderen als je hem 
wilt volgen.
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 
Voor de jongste kinderen is er een kaartje 
met de tekst van Lucas 5:34.

8-12 jaar 
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 
de tekst van Lucas 5:36.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 
In de kerkdienst
- oude gympen of schoenen
-  sjieke schoenen in een 

schoenendoos

4-8 jaar 
Om te beginnen
-  afplaktape
-  gekleurd tape of viltstiften
-  vier keer het werkblad met de 

afbeeldingen van een bruidstaart, 
trouwringen, een mooi glas en een 
hart. Knip de afbeeldingen van 
tevoren uit.

Om te doen: Feest!
Per kind:
- de tekening van de bruiloft

En verder:
- kleurpotloden

Om te doen: Een feestelijk drankje
Per kind:
- een hoog glas
-  125 ml sinaasappelsap

- 125 ml bronwater
-  1 eetlepel rode 

limonadesiroop

En verder:
- een eetlepel

8-12 jaar 
Om te beginnen
- A3-papier 
- een stift

Bijbeltekst
- een bijbel

Om te doen: Doen wat Jezus zegt
-  het werkblad met tien uitspraken 

van Jezus
-  een pen

Om te doen: Een nieuwe jas
Per kind:
-  het werkblad met de vouwinstructie
-  een A4-papier

En verder:
- potloden of stiften
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6.  MOMENT MET DE KINDEREN IN DE DIENST

Oud en nieuw
Vandaag vertelt Jezus met verschillende voorbeelden dat zijn boodschap 
te nieuw en te radicaal is om goed samen te gaan met oude gewoontes en 
overtuigingen. Wat zou hij daarmee bedoelen?

Wat heb je nodig?
-  oude gympen of schoenen
-  sjieke schoenen in een schoenendoos

Aan de slag:
-  Vertel aan de kinderen dat je nieuwe schoenen hebt gekocht voor een bruiloft. 
-  Laat de schoenen zien. Vertel dat je de schoenen even aan hebt gehad maar 

daarna weer terug gestopt hebt in de doos. Ze zitten niet lekker. Je gaat op 
oude gympen naar de bruiloft. Laat de kinderen je gympen zien die je aan hebt 
en vertel dat ze er misschien niet mooi meer uitzien, maar wel lekker zitten. 
Vraag de kinderen of je zo naar de bruiloft kunt gaan of dat zij het anders 
zouden doen. Hebben ze nog tips om ervoor te zorgen dat je wél je nieuwe 
schoenen aantrekt naar de bruiloft?

-  Zoals wij moeten wennen aan nieuwe kleren en nieuwe schoenen, zo moeten 
wij soms ook wennen aan wat Jezus zegt. Jezus’ woorden passen niet altijd 
bij wat wij gewend zijn om te doen. Vertel aan de kinderen dat ze in de 
kinderdienst nog meer voorbeeldverhalen horen over een leven met Jezus.

In de kerkdienst
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In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 
Bruiloft-sudoku
Een bruiloft is een feest! Iedereen is blij 
omdat twee mensen met elkaar trouwen, 
én je krijgt allerlei lekkere dingen.

Wat heb je nodig?
-  afplaktape
-  gekleurd tape of viltstiften
-  vier keer het werkblad met de 

afbeeldingen van een bruidstaart, 
trouwringen, een mooi glas en een hart. 
Knip de afbeeldingen van tevoren uit.

Aan de slag:
Vooraf aan de kinderdienst:
-  Plak een groot vierkant op de grond met 

tape (circa 1 vierkante meter).
-  Verdeel dit vierkant in vier kleinere 

vierkanten met gekleurd tape, of kleur het 
tape in met viltstiften.

-  Verdeel nu de vier vierkanten in vier 
kleine vakjes.

In de kinderdienst:
-  Laat de kinderen de vier afbeeldingen 

zien die bij een bruiloft horen. 
-  Leg in de bovenste rij een afbeelding van 

een taart, een ring, een hart, een glas.
-  Met elkaar proberen de kinderen de 

andere afbeeldingen in de sudoku op de 
goede plek te leggen.

-  Elke afbeelding mag één keer voorkomen 
in de horizontale en de verticale lijn en 
één keer in elk vierkant.

8-12 jaar 
Galgje in een nieuw jasje
De kinderen spelen galgje met woorden 
die in het bijbelgedeelte van vandaag 
voorkomen.

Wat heb je nodig?
-  A3-papier 
-  een stift
-   het werkblad met de tekening  

van een jas

Aan de slag:
-  Op een groot vel papier zet je vijf stippen. 

Het woord dat de kinderen moeten raden, 
is ‘nieuw’.

-  De kinderen noemen om de beurt een 
letter. 

-  Komt de letter in het woord voor, dan 
schrijf je de geraden letter op de juiste 
stip. Komt de letter niet in het woord voor, 
dan tekent de kinderwerker een deel van 
een jas naast de stippen, volgens het 
voorbeeld op het werkblad.

-  Hebben de kinderen het 
woord ‘nieuw’ eerst 
geraden, of lukt het de 
kinderwerker om de 
jas in zijn geheel te 
tekenen? 

Tip
Kopieer de vier 

afbeeldingen op 

verschillende kleuren papier. 

De jongste kinderen kijken naar 

de kleuren in plaats van naar de 

afbeeldingen. Zo wordt de 

sudoku iets makkelijker 

op te lossen.

Tip
Heb je veel tijd? 

Speel het spel dan nog 
een keer. Je kunt dan de 
woorden ‘bruiloft’, ‘gast’, 

‘vasten’, ‘wijn’ of nog een 
ander woord uit het 

bijbelgedeelte 
gebruiken.

1
9

2
3

4

8
7

6
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8.  GEBED ALS DE KINDERDIENST BEGINT

Goede God,
Met Jezus begint een nieuwe tijd.
Iets nieuws is vaak mooi, 
maar soms moet je eraan wennen. 
Dat is niet altijd makkelijk. 
Help ons om Jezus te volgen, 
ook als we daarvoor dingen anders moeten doen dan we gewend zijn.
Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten 

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

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.
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9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 
Bij Lucas 5:27-39
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.

Aan tafel
Levi kan bijna niet geloven wat er 
vandaag is gebeurd… Vanochtend zat hij 
nog gewoon bij zijn tollenaarshuisje, en 
nu is Jezus bij hem thuis! Levi is zo blij 
dat hij bij Jezus mag horen, dat hij een 
grote feestmaaltijd klaargemaakt heeft.  
Er zijn veel mensen. Zelfs de belangrijke 
wetsleraren en farizeeën, die alles over 
de heilige boeken weten, eten mee. Levi 
kijkt trots rond, maar dan schrikt hij. Hij 
hoort de wetsleraren fluisteren.  
‘Wat moet Jezus met die Levi? Hij is een 
slecht mens. Hij werkt voor de Romeinen 
als tollenaar, hij geeft ons geld aan de 
vijanden!’ 
Levi duikt verdrietig in elkaar. Even had 
hij gehoopt dat hij er eindelijk bij zou 
horen. Maar nee, zelfs in zijn eigen huis 
praten de mensen lelijk over hem. Hij 
kijkt verdrietig naar de tafel en neemt 
snel een hap van zijn kippenbout. De 
wetsleraren beginnen alweer over iets 
anders te klagen. 
‘Jezus,’ zegt er één, ‘de leerlingen van 
Johannes, die eren God pas echt. Op 
bepaalde dagen eten en drinken ze 
helemaal niks. Dat doen ze om te laten 
zien hoe belangrijk ze God vinden.’ 

‘Vasten, bedoel je?’ zegt Jezus. 
‘Ja, vasten. Dat doen uw leerlingen 
nooit!’ zegt de wetsleraar geërgerd. ‘Die 
eten en drinken altijd.’ 
Levi legt betrapt zijn kippenbout neer. Nu 
doet hij alweer iets fout.
Jezus blijft rustig.  
‘Weet je,’ begint hij tegen de wetsleraar, 
terwijl hij nog wat olijven op zijn bord 
schept, ‘mijn leerlingen lijken op gasten 
op een bruiloft. Ben jij ooit op een 
bruiloftsfeest geweest zonder lekker 
eten en drinken?’ 
De wetsleraar schudt zijn hoofd. Jezus 
legt het uit: 
‘Nou, ik ben de bruidegom. En zolang ik 
er nog ben, is het feest! En dus eten en 
drinken we met elkaar. Als ik ooit wegga, 
dan gaan mijn leerlingen wel vasten.’ 
De wetsleraren fronsen hun 
wenkbrauwen. Jezus gaat verder:  
‘En denk eens aan een oude jas met 
een gat erin. Die repareer je toch ook 
niet met een stuk stof uit een nieuwe 
jas? Een nieuw stuk stof past niet bij een 
oude jas. En bovendien gaat de nieuwe 
jas dan ook kapot!’ 

De wetsleraren snappen er niks van. Ze 
kijken elkaar verbaasd aan. Maar Levi 
begrijpt het ineens wel! Hij snapt wat 
Jezus bedoelt: Met Jezus begint er een 
nieuwe tijd. Net als de nieuwe stof van 
de jas. En bij een nieuwe tijd hoort dat 
je dingen anders gaat doen. Vroeger 
was Levi een tollenaar, en had iedereen 
een hekel aan hem. Vroeger mocht hij er 
niet bij horen, maar in de nieuwe tijd van 
Jezus hoort hij er wel bij! 
Levi gaat weer recht overeind zitten. Hij 
schaamt zich niet meer. Hij voelt zich 
ineens heel opgelucht. Als hij opkijkt, 
ziet hij dat Jezus hem aankijkt. Jezus 
houdt zijn beker met wijn in de lucht. 
Levi houdt zijn beker nu ook omhoog. 
Hij lacht. Jezus heeft gelijk. Het is feest 
omdat Jezus bij hem is. Daar moet op 
gedronken worden! 
‘Proost!’ zegt Levi. 
‘Proost!’ zegt Jezus, en ze nemen 
precies tegelijk een slok wijn. Proost!
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8-12 jaar 
Lucas 5:27-39
Jezus gaat om met slechte mensen
Jezus  ging daarna weer naar een andere plaats. 
Onderweg zag hij een  tollenaar  bij zijn tolhuis zitten. 
De man heette Levi.  Jezus  zei tegen Levi: ‘Kom, ga 
met mij mee.’ Levi stond op, liet alles achter en ging 
met  Jezus  mee.
In zijn huis maakte Levi een groot feestmaal klaar 
voor  Jezus. Er waren ook veel  tollenaars  en andere 
gasten. Ze aten samen. De  farizeeën  en wetsleraren 
klaagden daarover. Ze zeiden tegen de  leerlingen  
van  Jezus: ‘Jullie horen niet te eten met  tollenaars  
en slechte mensen.’ Toen zei  Jezus: ‘Een dokter 
is er niet voor gezonde mensen, maar voor zieke 
mensen. Met mij is het net zo. Ik ben er niet voor 
goede mensen. Ik ben juist gekomen om slechte 
mensen te vertellen dat ze een nieuw leven moeten 
beginnen.’

Gasten op een bruiloft vasten niet
De farizeeën en de wetsleraren zeiden tegen Jezus: 
‘De  leerlingen  van Johannes hebben veel speciale 

dagen om God te eren. Dan  bidden  ze en  vasten  ze. 
De  leerlingen  van de farizeeën doen dat ook. Maar 
uw  leerlingen  niet. Die eten en drinken altijd.’
Jezus  antwoordde: ‘Mijn  leerlingen  lijken op de 
gasten op een bruiloft. Op een bruiloft eten en 
drinken de gasten, zolang de bruidegom bij hen 
is. Mijn  leerlingen  doen dat ook, zolang ik bij hen 
ben. Maar er komt een tijd dat ik niet meer bij hen 
ben. Dan zullen mijn  leerlingen  op sommige dagen  
vasten.’
Jezus  gaf nog een  voorbeeld. Hij zei: ‘Je scheurt 
geen stof van een nieuwe jas om daarmee een 
oude jas te herstellen. Want dan is de nieuwe jas 
kapot, en de stof van de nieuwe jas past niet bij de 
stof van de oude jas.
En jonge  wijn  moet je niet bewaren in oude wijn-
zakken. Want oude zakken scheuren open door 
de jonge  wijn. Dan ben je de  wijnzakken  kwijt, en 
ook de  wijn. Je moet jonge  wijn  bewaren in nieuwe  
wijnzakken.
En iemand die oude  wijn  drinkt, heeft geen zin in 
jonge  wijn. Hij zegt: ‘De oude  wijn  is beter.’’
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10. OM TE WETEN

Vasten
De schriftgeleerden in het verhaal 
vragen waarom de leerlingen van Jezus 
niet vasten. Vasten betekent dat je een 
bepaalde tijd, bijvoorbeeld een dag, niets 
eet en soms ook niets drinkt. Bij sommige 
Joodse feesten hoort een dag vasten, 
bijvoorbeeld bij Grote Verzoendag. 
Maar soms vastten mensen ook omdat 
ze verdrietig waren, of omdat ze op die 
dag extra aan God wilden denken. Joden 
vasten ook nu nog op bepaalde dagen. 
En ook sommige christenen doen dat, 
bijvoorbeeld in de weken voor Pasen: de 
veertigdagentijd. Ze eten dan bijvoorbeeld 
geen vlees of geen zoete dingen.

Wijnzakken
Wijn werd in houten vaten of in 
kruiken van klei bewaard, of in 
zakken die van dierenhuid waren 
gemaakt. Zo’n zak kon je makkelijk 
meenemen, omdat hij minder zwaar 
was en niet snel kapotging. En hij 
kon wat uitrekken als de wijn ging 
gisten. Maar als het leer oud werd, 
kon het uitdrogen en scheuren.

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 
-  Ben je weleens op een bruiloft geweest? Wat doe je daar allemaal?
-  Hoe voelen het bruidspaar, de familie en de andere gasten zich op zo’n dag?
-  Waarom is er zoveel eten, drinken en lekkers op een bruiloftsfeest?
-  Jezus zegt dat zijn leerlingen niet vasten omdat hij bij hen is. Weet jij wat vasten is? 

Waarom zou vasten niet passen bij de leerlingen van Jezus?
-  Wanneer eet en drink jij extra lekker? 

6-8 jaar 
-  Is er ook een tijd dat jij lekkere dingen zoals chips, snoep, koek, frisdrank expres 

even niet eet? Of ken je iemand die dat doet? 

8-12 jaar 
-  Heb je weleens een pak sap in de koelkast zien opzwellen? Waardoor komt dat? 
-  Weet je nog iets dat groter wordt en kan ‘uitzetten’?
-  Kun jij voorbeelden noemen van ‘krimpen’?
-  Waarom scheur je geen stof van een nieuwe jas om een oude jas daarmee te 

repareren? 
-  Wat wil Jezus met dit voorbeeld zeggen, denk je?
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12. OM TE DOEN

4-8 jaar 
Feest!
Jezus zegt dat zijn leerlingen lijken op gasten die op een 
bruiloft zijn. Ze eten, drinken en vieren feest met de bruid 
en de bruidegom. Lukt het de kinderen om in de zoekplaat 
alle voorwerpen te vinden die bij een bruiloft horen?

Wat heb je nodig?
Per kind:
- de tekening van de bruiloft

En verder:
- kleurpotloden

Aan de slag:
-  Elk kind krijgt een tekening van een bruiloft.
-  In de tekening zitten voorwerpen verstopt die de 

kinderen moeten vinden en inkleuren.
-  De kinderen gaan op zoek naar:
 1) twee trouwringen  (oranje)
 2) vijf champagneglazen (groen)
 3) negen taartjes  (roze)
 4) één sluier (geel) 
 5) acht ballonnen (paars)
 6) zeven cadeaus (blauw)
 7) zestien strikken (rood)

4-8 jaar 
Een feestelijk drankje
Bij een bruiloft hoort een feestelijk drankje. 
De kinderen maken hun eigen feestelijke drank 
en proosten met elkaar. 

Wat heb je nodig?
Per kind:
- een hoog glas
- 125 ml sinaasappelsap
- 125 ml water met prik
- 1 eetlepel rode limonadesiroop

En verder:
- een eetlepel

Aan de slag:
-  Schenk het sinaasappelsap 

in een hoog glas.
-  Giet het water bij het sinaasappelsap.
-  Voeg één eetlepel limonadesiroop toe en 

wacht even tot de siroop naar de bodem zinkt.
-  Maak het drankje af met een feestelijk rietje 

en proost met elkaar op de kerk, op God of op 
elkaar.

Tip
Je kunt ook elk kind 
iets laten noemen 

waar het blij mee is 
en waar het op wil 

proosten. 

Tip
Heb je veel tijd? 
Laat ze dan ook 

alle gasten 
inkleuren!
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8-12 jaar 
Doen wat Jezus zegt
Jezus’ woorden passen niet altijd bij wat wij 
willen of wat we gewend zijn. Welke woorden 
van Jezus vinden de kinderen moeilijk om te doen?  

Wat heb je nodig?
Per kind:
-  het werkblad met tien uitspraken van Jezus
-  een pen

Aan de slag:
-  De kinderen vullen het werkblad in.  

Welke uitspraken van Jezus vinden ze lastig om te doen?
-  Laat de kinderen in tweetallen praten over hun reacties  

op de stellingen.

8-12 jaar 
Een nieuwe jas
De woorden van Jezus lijken op een nieuwe jas. 
De kinderen vouwen een jas en schrijven hier  
een uitspraak van Jezus op die zij de komende  
tijd extra aandacht willen geven.

Wat heb je nodig?
Per kind:
-  het werkblad met de vouwinstructie
- een A4-papier

En verder:
- potloden of stiften

Aan de slag:
-  Geef de kinderen een A4-papier en het werkblad 

met de vouwinstructie.
-  De kinderen vouwen de jas. Doe elke 

vouw aan de kinderen voor.
-  De kinderen versieren de jas 

en schrijven een uitspraak 
van Jezus op die ze de 
komende tijd extra veel 
aandacht willen geven.

Tip
Kinderen die goed 
kunnen vouwen, 

helpen de kinderen 
die het moeilijk 

vinden.

Wat heb je nodig?
* het werkblad met de vouwinstructie  * een A4 papier  * potloden en stiften

De woorden van Jezus lijken op een nieuwe jas.

Vouw je eigen jas en schrijf daar een uitspraak van Jezus op

waar je de komende tijd extra op wil letten.
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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 en kleurplaat 4-8 jaar: NBG/De Boer Illustraties

Werkblad 4-8 jaar: NBG/Bart den Heeten

Strip en werktekening 8-12 jaar: 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?
* het werkblad met de vouwinstructie  * een A4 papier  * potloden en stiften

De woorden van Jezus lijken op een nieuwe jas.
Vouw je eigen jas en schrijf daar een uitspraak van Jezus op

waar je de komende tijd extra op wil letten.

EEN NIEUWE JAS

VASTEN

De schriftgeleerden in het verhaal vragen waarom de 
leerlingen van Jezus niet vasten. Vasten betekent dat 
je een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een dag, niets eet en 
soms ook niets drinkt. Bij sommige Joodse feesten hoort 
een dag vasten, bijvoorbeeld bij Grote Verzoendag. 
Maar soms vastten mensen ook omdat ze verdrietig 
waren, of omdat ze op die dag extra aan God wilden 
denken. Joden vasten ook nu nog op bepaalde dagen. 
En ook sommige christenen doen dat, bijvoorbeeld in 
de weken voor Pasen: de veertigdagentijd. Ze eten dan 
bijvoorbeeld geen vlees of geen zoete dingen.

WIJNZAKKEN

Wijn werd in houten vaten of in 
kruiken van klei bewaard, of in 
zakken die van dierenhuid waren 
gemaakt. Zo’n zak kon je makkelijk 
meenemen, omdat hij minder zwaar 
was en niet snel kapotging. En hij 
kon wat uitrekken als de wijn ging 
gisten. Maar als het leer oud werd, 
kon het uitdrogen en scheuren.

Jezus  gaf nog een  voorbeeld. 
Hij zei: ‘Je scheurt geen 

stof van een nieuwe jas om 
daarmee een oude jas te 
herstellen. Want dan is de 

nieuwe jas kapot, en de stof 
van de nieuwe jas past niet bij 

de stof van de oude jas.’

Lucas 5:36
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