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Jezus in Nazaret

1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de derde 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 4:14-22 
centraal: Jezus leest in de synagoge 
van Nazaret een tekst uit het bijbelboek 
Jesaja voor. Hij zegt dat die tekst op dat 
moment werkelijkheid is geworden.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten 
we ons op Jezus die door God is 
gestuurd om mensen die het moeilijk 
hebben, te helpen.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten 
we ons op Jezus’ uitspraak dat de 
woorden uit het 
bijbelboek Jesaja 
werkelijkheid zijn 
geworden.

2.  CONTEXT VAN DE 

BIJBELTEKST

Het verhaal van vandaag 
speelt zich af in Nazaret, de stad waar 
Jezus is opgegroeid. Het volgt op het 
verhaal over Jezus en de duivel in de 
woestijn. Het staat helemaal aan het 
begin van Jezus’ optreden in Galilea. 
Dat is niet toevallig: wat Jezus in dit 
verhaal zegt en doet, laat in het kort  
zien waarom hij volgens Lucas naar 
de aarde gekomen is. Net als in de 
discussie tussen Jezus en de duivel 
(Bijbel Basics, zondag 66) spelen 
woorden uit het Oude Testament  
daarbij een belangrijke rol: Jezus  
leest een stuk voor uit het bijbelboek 
Jesaja (Jesaja 61:1-2) en zegt daarna 
dat die woorden op dat moment 
werkelijkheid zijn geworden. 
Direct na het verhaal van vandaag 
raakt Jezus in conflict met de mensen 
die naar hem geluisterd hebben. Dat 
thema keert steeds weer terug in het 
evangelie volgens Lucas: veel mensen 
zijn onder de indruk van Jezus, maar 
steeds roepen zijn woorden en daden 
ook onbegrip en zelfs woede op.

3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Aan het begin van het verhaal van vandaag bevestigt Lucas 
nog eens wat ook al tijdens de doop van Jezus zichtbaar 
was geworden: de kracht van de heilige Geest is in Jezus. 
Aangedreven door die kracht begint hij overal in Galilea over God te 
vertellen. In Nazaret doet hij dat op een speciale manier: Als Jezus op  
sabbat in de synagoge uit de heilige boeken leest, kiest hij een tekst uit  
het bijbelboek Jesaja over Gods dienaar die de mensen zal bevrijden  
(Jesaja 61:1-2). Ook over die dienaar wordt gezegd dat God zijn geest aan 
hem gegeven heeft. Hij zal arme mensen, gevangenen en zieken laten 
merken dat er een nieuwe tijd is aangebroken: God ziet weer naar hen om. 
In de tekst uit Jesaja gaat het ook over een speciaal jaar: het jaar waarin God 
de mensen vergeeft. Dat doet denken aan de regels over het sabbatsjaar 
en het jubeljaar: momenten waarop de grond rust moet krijgen, schulden 
worden vergeven en mensen in moeilijkheden weer nieuwe kansen krijgen.
Jezus leest tot en met de eerste regel van Jesaja 61:2: ‘Ik maak bekend: er 
begint een nieuwe tijd.’ Daarna zegt hij dat die woorden nu werkelijkheid 
zijn geworden: hij is de dienaar waarover Jesaja spreekt. De bevrijding die 
hij brengt, heeft verschillende kanten. Aan de ene kant is het de concrete 
bevrijding uit een moeilijke situatie: gevangenen komen vrij, blinden 
kunnen weer zien en arme mensen horen het goede nieuws. Tegelijk zit er 
ook een meer figuurlijke kant aan de bevrijding die Jezus brengt: er breekt 
een nieuwe tijd aan, een tijd van vergeving en herstel van de relatie tussen 
God en mensen. 
De mensen in Nazaret vinden dat moeilijk te begrijpen. De grote woorden 
over Gods dienaar passen volgens hen niet bij de timmermanszoon die 
zij hebben zien opgroeien. En uit het vervolg van het verhaal blijkt dat ze 
moeite hebben met het idee dat de redding die Jezus biedt, voor iedereen 
geldt, en niet alleen voor mensen die er volgens hen bij horen. 
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 
Voor de jongste kinderen is er een kaartje 
met de tekst van Lucas 4:18.

8-12 jaar 
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 
de tekst van Lucas 4:21.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 
In de kerkdienst
-  een weekplanner, kalender  

of agenda

4-8 jaar 
Om te beginnen
Per kind:
-  een papieren bord of  

een pittenzak

En verder:
-  muziek

Om te doen: Jezus is er voor…
Spel 1: Arme mensen krijgen 
goed nieuws
- een blikje
- een ballon
- een wollen doek of je haar

Spel 3: Blinden zien
Per kind:
- een theedoek of sjaal

En verder:
-  een bal

Spel 4: Mensen helpen die het 
moeilijk hebben
Per kind:
- een hoepel

6-8 jaar 
Om te doen: Een boekrol
Per kind:
- het werkblad

En verder:
- kleurpotloden of stiften

6-12 jaar 
Om te beginnen
Per kind:
-  een briefje met daarop vier 

vragen
 1)  Het meest opvallende aan 

mijn uiterlijk is…
 2)  Mijn grootste hobby is…
 3)  Mijn beste vrienden zijn… / 

vriend is…
 4)  Het meest bijzondere dat ik 

ooit gedaan heb, is…
- een pen

Bijbeltekst
- een bijbel

Om te doen:  
Letters in beweging
- een diep bord
-  whiteboard-stiften in 

verschillende kleuren
-  een kan water
- een rietje

Om te doen:  
Het lettervierkant
Per kind:
- een pen
- het werkblad
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6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Vaste gewoontes
Wat heb je nodig?

-  een weekplanner, kalender of agenda

Aan de slag:
-  Laat de kinderen de weekplanner zien. Een week heeft 

zeven dagen. Zondag, maandag, dinsdag, enzovoort. Op 
die dagen doen we van alles. Kunnen de kinderen iets 
noemen dat ze op één van die dagen doen en dat elke 
week weer terugkomt? Als de kinderen dit lastig vinden, 
kunnen de onderstaande vragen hierbij helpen.

-  Vraag wie van de kinderen zwemles heeft. Op welke dag 
ga je zwemmen? 

-  Vraag de kinderen wie op een sport zit. Op welke dag ga 
je sporten? Weten de kinderen ook hoe laat de sportles 
begint? Wie gaat er naar de club van de kerk? Op welke 
dag is dat?

-  Wie speelt er een muziekinstrument? Wanneer is de 
muziekles?

We hebben zo allemaal onze vaste gewoontes en dingen die 
we doen in een week. Jezus heeft ook een vaste gewoonte 
die elke week terugkomt: in het bijbelverhaal van vandaag 
staat dat Jezus zoals altijd op sabbat naar de synagoge gaat. 
Wat hij daar doet, horen de kinderen in de kinderdienst.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 
Help voor hulp
Jezus is door God gestuurd 
om mensen te helpen. In het 
volgende spelletje helpen de 
kinderen elkaar.

Wat heb je nodig?
Per kind:
-  een papieren bord of een 

pittenzak

En verder:
- muziek

Aan de slag:
-  Elk kind legt een papieren 

bord of een pittenzak op zijn 
hoofd.

-  Als de kinderen de muziek 
horen, lopen ze door de 
ruimte zonder het bord op 
hun hoofd vast te houden.

-  Als het bord van het hoofd 
valt, staat het kind stil.

-  Andere kinderen helpen 
door het gevallen bord op te 
rapen en op het hoofd van 
het stilstaande kind terug te 
leggen, zonder hun eigen 
bord te laten vallen.

-  Het kind doet weer mee en 
kan een ander kind helpen.

8-12 jaar 
Werkelijk waar
Jezus leest in het verhaal van 
vandaag iets voor dat over 
hemzelf gaat. De kinderen 
lezen iets voor dat over één 
van de kinderen uit de groep 
gaat. Kunnen de kinderen 
raden over wie het gaat?

Wat heb je nodig?
Per kind:
-  een briefje met daarop vier 

vragen
 1)  Het meest opvallende 

aan mijn uiterlijk is…
 2) Mijn grootste hobby is…
 3)  Mijn beste vriend(en) zijn…

 4)  Het meest 
bijzondere dat ik 
ooit gedaan heb…

- een pen

Aan de slag:
-  Geef elk kind het briefje 

met vragen. De kinderen 
schrijven de antwoorden op 
zonder dat een ander ze kan 
lezen. 

-  De ingevulde briefjes 
worden ingeleverd en 
vervolgens weer uitgedeeld, 
elk kind krijgt een 
willekeurig briefje.

-  Om de beurt worden de 
briefjes voorgelezen en de 
kinderen proberen te raden 
bij wie het briefje hoort.

Tip 
Je kunt de vragen 

ook voorlezen en de 
kinderen alleen het 
antwoord op laten 

schrijven.
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Trouwe God,
Jezus gaat naar de synagoge.
Hij leert de mensen over u.
Hij leest woorden voor die de mensen al kennen,
maar ineens klinken ze toch heel nieuw.
Wij gaan naar de kerk.
We horen verhalen over u.
Wilt u ons helpen daar steeds iets nieuws in te ontdekken? 
Ook vandaag? 
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.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 
Bij Lucas 4:14-22
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 in Nazaret
Mosa heeft zin in vandaag! Hij heeft nog nooit 
zoveel mensen tegelijk in de synagoge gezien 
en juist op deze dag mag hij hier werken! Hij mag 
als dienaar straks de heilige boekrol aangeven 
aan de voorlezer, en dat is vandaag een heel 
bijzondere man. Daarom is het ook zo druk in de 
synagoge van Nazaret. Jezus komt voorlezen, 
Jezus die hier altijd heeft gewoond! Mosa woonde 
vroeger zelfs bij hem in de straat. De laatste 
tijd hoort Mosa spannende verhalen over zijn 
vroegere buurman. De mensen vertellen dat 
Jezus rondreist en aan de mensen over God 
vertelt. Ze zeggen zelfs dat hij wonderen doet en 
zieken beter maakt! 
‘Hé, Mosa,’ fluistert Jezus. 
Mosa wordt rood. Hij zit helemaal niet op te letten. 
Hij zat zo diep na te denken, dat hij helemaal niet 
had gezien dat Jezus wilde beginnen. Snel geeft 
hij de boekrol aan Jezus.  
‘Dankjewel,’ zegt Jezus. Dan zoekt hij even in 
de boekrol. Mosa is nieuwsgierig wat Jezus gaat 
voorlezen. Uit zijn ooghoeken probeert hij te zien 
welke tekst het wordt. Het is een tekst van de 
profeet Jesaja, dat weet hij al wel.  
‘God heeft mij uitgekozen. Daarom is zijn Geest  
bij mij,’ leest Jezus voor. 
Dat stuk kent Mosa! Het is één van zijn 
lievelingsstukken uit Jesaja. Hij kijkt blij naar 
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de andere mensen in de synagoge, maar 
die kijken niet echt blij. Ze lijken eerder 
verbaasd. 
‘Wat leest hij het raar voor,’ hoort Mosa een 
man vooraan fluisteren. ‘Het lijkt net alsof hij 
bedoelt dat die tekst over hem gaat!’  
‘God heeft mij gestuurd om aan arme 
mensen het goede nieuws te vertellen,’ gaat 
Jezus verder, ‘en om tegen mensen die 
gevangen zitten te zeggen dat ze weer vrij 
zijn. Om aan blinde mensen te vertellen dat 
ze weer zullen zien. En om mensen die het 
moeilijk hebben, te helpen.’ 
Mosa kijkt trots naar Jezus. Dat is zijn 
buurman die daar staat te vertellen!  
Jezus gaat verder: ‘Ik maak bekend dat er 
een nieuwe tijd begint!’ 
Het is helemaal stil geworden in de 
synagoge. Alle mensen staren naar Jezus. 
Die geeft rustig de boekrol terug aan Mosa 
en gaat zitten. Dan begint hij weer te praten. 
‘Wat ik jullie net heb voorgelezen, is 
vandaag begonnen.’ 
De mensen fluisteren met elkaar: 
‘Dat is toch gewoon de zoon van Jozef, de 
timmerman?’ 

‘Ik wist niet dat hij zo wijs kon praten, zeg.’ 
‘Al snap ik niks van wat hij bedoelt.’ 
Mosa schudt met zijn hoofd. Hoe kunnen 
ze dit nou niet begrijpen? Hij kijkt trots 
naar zijn buurman. Er gaat een nieuwe tijd 
beginnen, zei Jezus. En Mosa is de grootste 
geluksvogel van Nazaret. Want hij mocht 
de boekrol aangeven toen Jezus dat voor 
het eerst vertelde! Een nieuwe tijd! Eindelijk 
komt er hulp voor de mensen die het 
moeilijk hebben. Jezus gaat ze helpen! 

8-12 jaar 
Lucas 4:14-22
Jezus vertelt het goede nieuws in Nazaret
De kracht van de heilige Geest was nu in 
Jezus, en hij ging terug naar Galilea. Daar 
gaf hij uitleg over God in de synagogen. 
Het nieuws over Jezus werd overal 
in de omgeving bekend, en iedereen 
bewonderde hem.
Jezus ging ook naar Nazaret, de stad 
waar hij opgegroeid was. Op sabbat ging 
hij zoals altijd naar de synagoge. Toen hij 
opstond om voor te lezen, gaf een dienaar 
hem het boek van de profeet Jesaja. Jezus 

opende het boek en zocht naar het stuk 
dat hij wilde voorlezen. Hij las: «God heeft 
mij uitgekozen. Daarom is zijn Geest bij 
mij. God heeft mij gestuurd om aan arme 
mensen het goede nieuws te vertellen. En 
om tegen gevangenen te zeggen dat ze 
weer vrij zijn. Om blinden te vertellen dat 
ze weer zullen zien. En om mensen die het 
moeilijk hebben, te helpen. Ik maak bekend: 
Er begint een nieuwe tijd.»

Jezus legt de woorden van Jesaja uit
Toen deed  Jezus  het  boek  dicht. Hij gaf 
het aan de dienaar terug en ging zitten. 
Iedereen in de  synagoge  keek naar hem.  
En  Jezus  zei: ‘Wat ik jullie net voorgelezen 
heb, is vandaag werkelijkheid geworden.’
Alle mensen waren verrast over de 
bijzondere dingen die  Jezus  zei. Ze waren 
onder de indruk en zeiden: ‘Dat is toch de 
zoon van  Jozef?’
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10. OM TE WETEN

Synagoge
Jezus gaat op sabbat altijd naar de synagoge. Synagoge is een 
Grieks woord, en het betekent: plaats om samen te komen. Joden 
kwamen er bij elkaar om samen te bidden, te eten en uit de heilige 
boeken te lezen. Dat zijn de boeken die wij nu het Oude Testament 
noemen. De mannen mochten om beurten een stukje voorlezen. 
Daarna gingen ze praten over wat de tekst volgens hen betekende. 
Ook nu zijn er nog veel synagogen. En joden komen er nog steeds 
samen om elkaar te ontmoeten en over God te leren.

Jesaja 
Jesaja was een belangrijke profeet in Jeruzalem. Hij leefde zo’n 
zevenhonderd jaar vóór Jezus. Zijn naam staat boven het op 
één na langste boek van de Bijbel: het boek Jesaja. Als profeet 
waarschuwde Jesaja de mensen als zij verkeerde dingen deden. 
Maar er staan ook mooie beloftes in het boek: God zal een 
nieuwe leider naar de mensen sturen, die zorgt voor vrede en 
recht. Christenen geloven dat die belofte over Jezus gaat.

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 
-  Wat heeft Mosa allemaal al over Jezus 

gehoord?
-  Jezus leest voor uit een boekrol. Weet 

jij wat een boekrol is?
-  Jezus leest voor dat God hem naar de 

mensen gestuurd heeft. Heb je ook 
onthouden waarom?

-  Aan wie wil Jezus het goede nieuws 
vertellen? Welke mensen zullen weer 
zien?

- Wie komen er vrij?

6-8 jaar 
-  Jezus helpt mensen 

die het moeilijk 
hebben. Heeft Jezus 
jou weleens geholpen? Hoe?

8-12 jaar 
-  Jezus gaat naar Nazaret, een stad waar 

iedereen hem kent. Weet jij waarom 
iedereen hem daar kent?

-  Jezus leest niet zomaar iets voor, hij 
zoekt in het boek naar een stuk dat hij 
graag wil voorlezen. Welk stuk leest 
Jezus aan de mensen voor? Waarom 
kiest hij dit stuk uit, denk je? 

-  Wat bedoelt Jezus met de zin: ‘Wat 
ik jullie heb voorgelezen, is vandaag 
werkelijkheid geworden?’ Wat vind je 
daarvan?

10-12 jaar 
-  Lees jij ook weleens in de Bijbel? Sla je 

hem ergens open, lees je hem van het 
begin tot het einde, heb je een bijbels 
dagboekje of heb je nog een andere 
manier om de Bijbel te lezen? En welk 
verhaal vind je echt verrassend?
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12. OM TE DOEN

4-8 jaar 
Jezus is er voor…
Jezus brengt voor arme mensen goed 
nieuws, hij bevrijdt gevangenen, blinden 
kunnen zien en mensen in moeilijkheden 
helpt hij. De kinderen spelen een spel 
dat past bij één van de stukjes uit het 
verhaal.

Wat heb je nodig?
Spel 1: Arme mensen krijgen goed 
nieuws 
- een blikje
- een ballon
- een wollen doek of je haar

Spel 3: Blinden zien
Per kind:
- een theedoek of sjaal

En verder:
-  een bal

Spel 4: Mensen helpen die het  
moeilijk hebben
Per kind:
- een hoepel

Aan de slag:
Spel 1: Arme mensen krijgen  
goed nieuws
-  Vertel aan de kinderen dat het lege 

blikje de arme mensen voorstelt.
-  Blaas de ballon op en leg er een knoop 

in. De ballon is het goede nieuws.
-  Wrijf met de ballon over droog haar 

of gebruik een wollen doek. Dit is de 
kracht die van Jezus’ woorden uitgaat.

-  Leg het blikje op z’n kant. Wat gebeurt 
er als je de ballon bij het blikje houdt? 
Wat gebeurt er met de arme mensen als 
ze het goede nieuws van Jezus horen?

Uitleg:
Het blikje komt in beweging en gaat 
rollen.

Spel 2: Gevangenen worden bevrijd
-  De kinderen staan in een kring en 

houden elkaars handen vast.
-  Twee kinderen staan in het midden van 

de kring en moeten proberen zich uit 
de kring te bevrijden.

-  Als dit lukt, mogen er twee andere 
kinderen in het midden van de kring 
staan.

- Lukt het ook met drie of vier kinderen?

Spel 3: Blinden zien
-  De kinderen zitten in een kring op 

de grond en doen een sjaal of een 
theedoek voor de ogen.

-  Een kind krijgt een bal en zegt: ‘Ik ben 
…, en ik rol de bal naar ….’ (het kind 
noemt de naam van een ander kind).

-  Het kind dat zijn naam hoort, zegt: ‘Ik 
zit hier.’

-  Het kind met de bal rolt op gehoor de 
bal naar het andere 
kind.

-  Doe dit een 
paar keer. Lukt 
het om de 
bal naar het 
juiste kind te 
rollen?

-  Speel het spel opnieuw, maar nu 
zonder blinddoek om.

- Deel de ervaringen met elkaar.

Spel 4: Mensen helpen die het  
moeilijk hebben
-  De kinderen staan in een kring en 

houden elkaars handen vast.
-  Een kind krijgt een hoepel om 

de nek en probeert deze 
door te geven aan 
het volgende kind, 
zonder de hand 
van de andere 
kinderen los te 
laten. 

-  Lukt het de 
kinderen om de 
hoepel de kring rond 
te laten gaan?

Algemene tip: 
Als er genoeg kinderwerkers zijn, 

kun je de vier spellen ook in 
circuitvorm aanbieden.

Tip
Op www.bijbel-genootschap.nl zijn foto’s en filmpjes van mensen te zien die voor het eerst een eigen bijbel krijgen, of een bijbel in hun eigen taal. Dat is altijd een feest!

Tip 
Sommige kinderen 

vinden het heel spannend 

om geblinddoekt te 

worden. Laat die kinderen 

hun ogen sluiten als ze 

dat wel durven.

Tip 
Als er veel kinderen zijn, maak je meerdere kringen. Je hebt dan wel meer hoepels 

nodig.

http://www.bijbelgenootschap.nl
http://www.bijbelgenootschap.nl
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6-8 jaar 
Een boekrol
Jezus las in de synagoge uit 
een boekrol voor. De kinderen 
ontdekken hoe een boekrol eruitziet, door de 
cijfers met elkaar te verbinden. In het midden 
maken ze een tekening van een bijbelverhaal.

Wat heb je nodig?
Per kind:
- het werkblad

En verder:
- kleurpotloden of stiften

Aan de slag:
-  Deel het werkblad uit.
-  De kinderen trekken met potlood of stift een lijn 

van 1 naar 2, van 2 naar 3, enzovoort.
-  De boekrol is af als alle cijfers met elkaar 

verbonden zijn.
-  In het midden van de boekrol maken de kinderen 

een tekening van een bijbelverhaal, bijvoorbeeld 
een verhaal dat ze echt verrassend vinden.

-  Kinderen die kunnen schrijven, schrijven op de 
boekrol woorden uit het verhaal van vandaag.

8-12 jaar 
Letters in beweging
De letters en woorden uit het boek Jesaja zijn niet 
zomaar woorden. De woorden komen tot leven in 
Jezus. In het volgende proefje brengen de kinderen 
letters in beweging.

Wat heb je nodig?
- een diep bord
- whiteboard-stiften in verschillende kleuren
- een kan water
- een rietje

Aan de slag:
-  Schrijf een letter op het diepe bord. Trek de letter 

twee keer over met de stift, zodat het een ‘dikke’ 
letter wordt. 

-  Doe dit met al je stiften tot het bord gevuld is met 
vrolijk gekleurde letters.

-  Giet heel voorzichtig een laagje water in het bord. 
Wat gebeurt er?

-  Blaas voorzichtig boven het bord door een rietje. 
Wat gebeurt er nu?

Uitleg:
De kleuren in een whiteboard-stift zijn niet oplosbaar 
in water zoals bij een gewone stift. De kleurstoffen 
drijven op het water, net als olie. Het blazen door het 
rietje zorgt ervoor dat de letters gaan bewegen.

Wat heb je nodig?
* een diep bord  * whiteboard stiften in verschillende kleuren  * een kan water  * een rietje

Schrijf een letter op het diepe bord.

Trek de letter twee keer over, zodat

het een ‘dikke’ letter wordt.

1
Doe dit met al je stiften tot het bord

gevuld is met vrolijk gekleurde letters.

2
Giet heel voorzichtig een

laagje water in het bord.

3
Blaas voorzichtig boven

het bord door een rietje.

4

Wat
gebeurt
er nu?

Wat
gebeurt

er?

8-12 jaar 
Het lettervierkant
Jezus zoekt naar een stuk in de Bijbel dat hij de 
mensen graag wil voorlezen. In de volgende opdracht 
gaan de kinderen op zoek naar letters om woorden 
te vinden uit het verhaal.

Wat heb je nodig?
- een pen
- het werkblad

Aan de slag:
-  Verdeel de groep in tweetallen.
-  Samen gaan de kinderen in het 

lettervierkant op zoek naar de volgende woorden:  
1) JEZUS 2) JESAJA 3) NIEUWS 4) SABBAT  
5) NAZARET 6) ZIEN 7) BOEK 8) UITLEG 

-  Alle letters van het woord moeten elkaar raken, 
horizontaal, verticaal of diagonaal.

-  Bij elk woord mag elke letter maar één keer 
gebruikt worden. 
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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

Werkblad 4-8 jaar: NBG/Bart den Heeten

Strip: 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 diep bord  * whiteboard stiften in verschillende kleuren  * een kan water  * een rietje

Schrijf een letter op het diepe bord.
Trek de letter twee keer over, zodat

het een ‘dikke’ letter wordt.

1
Doe dit met al je stiften tot het bord

gevuld is met vrolijk gekleurde letters.

2
Giet heel voorzichtig een
laagje water in het bord.

3
Blaas voorzichtig boven
het bord door een rietje.

4

Wat
gebeurt
er nu?

Wat
gebeurt

er?

LETTERS IN BEWEGING

De letters en woorden uit het 
boek Jesaja zijn niet zomaar 
woorden. De woorden komen tot 
leven in Jezus. Kun jij ook letters  
in beweging brengen?

SYNAGOGE

Jezus gaat op sabbat altijd naar de synagoge. Synagoge 
is een Grieks woord, en het betekent: plaats om samen te 
komen. Joden kwamen er bij elkaar om samen te bidden, te 
eten en uit de heilige boeken te lezen. Dat zijn de boeken 
die wij nu het Oude Testament noemen. De mannen 
mochten om beurten een stukje voorlezen. Daarna gingen 
ze praten over wat de tekst volgens hen betekende. 
Ook nu zijn er nog veel synagogen. En joden komen er 
nog steeds samen om elkaar te ontmoeten en over God te 
leren.

JESAJA 

Jesaja was een belangrijke profeet in 
Jeruzalem. Hij leefde zo’n zevenhonderd jaar 
vóór Jezus. Zijn naam staat boven het op 
één na langste boek van de Bijbel: het boek 
Jesaja. Als profeet waarschuwde Jesaja de 
mensen als zij verkeerde dingen deden. Maar 
er staan ook mooie beloftes in het boek: God 
zal een nieuwe leider naar de mensen sturen, 
die zorgt voor vrede en recht. Christenen 
geloven dat die belofte over Jezus gaat.

Jezus  zei: ‘Wat ik jullie  
net voorgelezen heb,  

is vandaag werkelijkheid 
geworden.’

Lucas 4:21
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HET LETTERVIERKANT

Jezus zoekt naar een stuk in 
de Bijbel dat hij de mensen 
graag wil voorlezen. In dit 
vierkant kun jij op zoek gaan naar 
letters om woorden te vinden uit het 
verhaal. De letters hoeven niet op 
volgorde te staan, maar ze moeten 
elkaar wel raken: verticaal, diagonaal,  
of horizontaal. En je mag een letter 
maar één keer per woord gebruiken.

Dit zijn de woorden:
1) JEZUS 
2) JESAJA 
3) NIEUWS 
4) SABBAT 
5) NAZARET 
6) ZIEN 
7) BOEK 
8) UITLEG 
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