
Les D  Jezus en Zijn dorpsgenoten 
 

Hoofdthema Rondom Jezus  

Lesthema  Jezus en Zijn dorpsgenoten: Jezus verworpen in Nazareth    

Bijbelgedeelte  Lukas 4:14-31   

Te leren tekst  Mar. 1:17: “En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der 

mensen zult worden.”   

Kernwaarheid Jezus is door God aangewezen als Verlosser. Als je Hem verwerpt kun je niet zalig 

worden.  

Bijlagen  NT01D.01 – Werkje boekrol 

 

Tijdsduur Activiteit Tips en bijzonderheden 

Binnenkomst 

5 min. Welkom  Persoonlijk welkom, eventueel naamsticker, registreer aanwezigheid. 

Opening 

5 min. 

Zingen  Lied kiezen of kinderen laten kiezen. 

Bidden 

 Vertellen wat bidden is.  

 Handen vouwen/ogen sluiten, of (moslims) vragen stil en eerbiedig te zijn. 

 Vragen of er dingen zijn waar de kinderen voor willen bidden. 

Bijbelles 

10 min. Introles  Spel 

15 min. Bijbelles  

 Vertelling over verwerping van Jezus in Nazareth 

 Tijdens de vertelling telkens de toepassing maken naar leven van de kinderen, 

vragen stellen, niet bang zijn voor interactie. 

 Zoek zelf illustraties of maak gebruik van een flanelbord. 

15 min. 
Tekst 1 op 
melodie 

 Mar. 1:17: “En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers 

der mensen zult worden.”  

 Uitleg + nog een keer zingen + overhoren. 

Activiteit 

35 min. 

Pauze  Drinken met wat lekkers. 

Quiz  Kies of je deze week wel of niet de quiz doet. 

Werkje 

 Boekrol maken. 

 Doorpraten met de kinderen / verduidelijken / leefwereld leren kennen. 

 Opletten of iemand een persoonlijk gesprekje wil/nodig heeft. 

Sluiting 

5 min. 

Zingen  Tekst op melodie nog een keer herhalen. 

Danken  Vragen aan de kinderen of er dingen zijn waarvoor je kunt bidden/danken. 

 Danken en bidden n.a.v. de vertelling en gesprekjes met de kinderen.  

 
 Zie Toerusting deel 3 hoofdstuk 1-9 voor verdere uitleg van het programma. 
 



1. Achtergronden 
1.1 Exegese van Lukas 4:16-30 
Verband Na de verzoeking in de woestijn begint de Heere Jezus met Zijn prediking. In het 

voorgaande vers lezen we dat Hij door iedereen wordt geprezen. Dat wordt anders als 

Hij in Nazareth komt. De mensen daar ergeren zich aan de boodschap van Jezus. 

Vers 16 Jezus is opgegroeid in Nazareth. Hij is op dit moment ongeveer 33 jaar en heeft al die 

tijd in Nazareth gewoond. Iedereen daar kent Hem dus goed. Zoals Hij jarenlang gewend 

was gaat Jezus op de sabbat naar de synagoge. Gebruikelijk is dat een van de aanwezige 

mannen een deel uit het Oude Testament leest en hier vervolgens wat over zegt. De 

aanwezige mannen zitten op banken langs de wand en luisteren. Ditmaal staat Jezus op 

om te lezen. 

Vers 17-19 Jezus krijgt de boekrol van Jesaja, Hij zoekt een passage op en begint te lezen. Hij kiest 

een gedeelte uit Jesaja 61. In dat gedeelte gaat het over de goede en rijke tijd die 

aanbreekt als de Verlosser komt. Iedereen in de synagoge verlangt naar die tijd. Dan 

zullen de Romeinen weggejaagd worden en zal er rust en vrede zijn.  

Vers 20-21 Jezus doet de boekrol dicht en begint te spreken. De hele inhoud van Zijn preek kennen 

we niet. Het belangrijkste is dat Jezus leert dat die rijke tijd nu is aangebroken. Jezus 

zegt daarmee dat Hij de langverwachte Verlosser is, Die vrede zal brengen. In het 

onderwijs van Jezus heeft ‘vrede’ wel een andere betekenis dan de Joden dachten. 

Geen verlossing van de Romeinen, maar verlossing van de zonde die scheiding maakt 

tussen God en mens.  

Vers 22 De uitleg van Jezus is heel anders dan zij gewend waren. Zijn woorden zijn aangenaam, 

maar de menigte verbaast zich er ook over. Hoe kan nu de zoon van Jozef, die ze al 

jarenlang kennen, de Verlosser zijn? Men kan niet geloven dat Jezus de Verlosser is. De 

Verlosser moest er toch veel machtiger uitzien dan die eenvoudige zoon van Jozef? 

Vers 23 De Heere Jezus merkt hun ongeloof. De mensen zouden het liefst een spectaculair 

wonder zien, zoals Jezus eerder had gedaan. Misschien dat ze dan wel willen geloven. 

“Medicijnmeester, genees uzelf” was waarschijnlijk een spreekwoord waarmee men 

allerlei wonderdokters afwees. Laat het eerst maar eens zien … Dat willen ze ook van 

Jezus. Willen wij ook eerst een wonder zien, voor we in Hem geloven? 

Vers 24 De Heere Jezus geeft niet toe aan de wens om Zichzelf met een wonder te bewijzen. In 

plaats daarvan geeft Hij nog een ander spreekwoord: “Een profeet wordt in zijn eigen 

vaderland niet geëerd.” Helaas blijkt maar al te vaak dat juist de mensen die Jezus het 

best zouden moeten kennen, toch niet in Hem geloven. Velen in de kerk gaan verloren, 

terwijl mensen die ver bij God vandaan leven tot geloof komen.  

Vers 25-27 Als antwoord brengt Jezus twee geschiedenissen uit het Oude Testament in 

herinnering. In beide geschiedenissen werd iemand van buiten Israël door God gered. 

Vele weduwen in Israël leefden in armoede, maar God zond Elia naar een vrouw van 

buiten Israël. Terwijl de Joden dicht bij God mochten leven, bad er geen enkele melaatse 

om genezing. Een buitenlander deed het wel, en werd genezen. Jezus laat hiermee zien 

dat God Zijn eigen weg gaat. De Joden dacht dat zij meer recht hadden op Gods genade. 

Jezus laat zien dat dit niet zo is. Ook blijkt hieruit het ongeloof van de Joden, die beter 

hadden moeten weten.  



 Vers 28-29 Dit onderwijs van Jezus wekt enorme ergernis op. De Joden willen niet horen dat God 

mensen uit genade zalig maakt, zonder te kijken naar hun werken. Ze worden zo 

woedend dat ze op Hem afstormen en Hem naar buiten slepen en van een berg af willen 

gooien. Een poging tot moord op hun dorpsgenoot!  

Vers 30 De moordpoging lukt niet. Jezus gaat met grote kracht midden tussen hen door en 

verdwijnt. De manier waarop het er staat duidt op een wonder van God. Het laat zien 

dat Jezus nog niet klaar is om te sterven. 

 

1.2 Kernwaarheid 
Jezus is door God aangewezen als Verlosser. Als je Hem verwerpt kun je niet zalig worden.  

Deze geschiedenis kent veel aspecten. Jezus openbaart Zich als de Verlosser. Ook leert Hij dat God op 

een andere manier werkt dan de Joden denken. Ten eerste leert Jezus dat God verlossing brengt door 

Iemand Die er niet uitziet als een Verlosser. Ten tweede wijst Jezus op de vrijmacht van God om genade 

te geven aan wie Hij wil. Ten derde wijst Hij op hun ongeloof, toen en nu. Vanwege hun ongeloof gaat 

God hun voorbij. Als toepassing richting de kinderen focussen we op het feit dat God door Jezus van 

Nazareth verlossing brengt. Zonder Jezus zijn we arm, gebroken en ziek. Jezus is door God aangewezen 

als Verlosser. Als je Hem verwerpt kun je niet zalig worden.  

 

1.3 Voor moslims 
Jezus als profeet 

Dit verhaal komt niet voor in de Koran. In de Koran komen bijna geen verhalen voor zoals in de Bijbel. 

Vaak zijn het korte flarden van verhalen, helemaal door elkaar in één lange soera. Deze verhalen zijn 

voor moslims met name bekend uit het Oude en Nieuwe Testament, maar worden dan verdraaid. Over 

Jezus persoonlijk staat er bijna niets in de Koran. Wel wordt er vaak herhaald dat Jezus slechts een 

profeet is, en geen God. Wel staat er in de Koran, in soera 2:87: “Wij hebben aan Moesa (Mozes) het 

boek gegeven en Wij hebben na hem de gezanten laten navolgen en Wij hebben 'Isa, de zoon van 

Marjam, de duidelijke bewijzen gegeven en hem gesterkt met de heilige geest. Maar telkens als er een 

gezant tot jullie komt met iets wat jullie niet zint, zijn jullie dan niet hoogmoedig? Dan betichten jullie 

sommigen van leugens en anderen doden jullie.” Dat profeten dus vervolgd en vermoord werden is wel 

bekend in de islam. Moslims zullen waarschijnlijk denken dat het feit dat Jezus in Zijn eigen woonplaats 

in de synagoge gaat preken, nog meer Zijn profeetschap ondersteunt, en zullen dit zien als bevestiging 

van hun standpunt dat hij “slechts een profeet is”. Een moslim zegt altijd: “Ik geloof ook in Jezus, ik 

geloof dat Hij een profeet is!” Ze verstaan hieronder dat zij weten dat Hij bestaan heeft, dat Hij de islam 

gepredikt heeft op aarde. Moslims geloven niet dat Jezus is gekruisigd. 

 
 

  



2. Introles 
 

2.1 Doel 
Door het vertellen van een verhaal willen we de kernwaarheid ‘Jezus is door God aangewezen als 

Verlosser. Als je Hem verwerpt kun je niet zalig worden’ aan de kinderen duidelijk maken, voordat we 

het Bijbelverhaal gaan vertellen. De nadruk ligt in dit verhaal op Jezus als Redder in de nood.  

 

2.2 Voorbereiding 
 Schrijf op een groot vel: ‘Jezus is Redder’. 

 Neem een reddingsboei mee of eventueel een plaatje van een reddingsboei. 

 Lees het verhaal een paar keer door. 

 

2.3 Werkwijze 
 Laat de reddingsboei zien. Vraag aan de kinderen waar deze voor gebruikt wordt.  

 Vertel op beeldende wijze het onderstaande verhaal. 

 Spreek daarna met de kinderen over wat ze gehoord hebben. 

o Zonder reddingsboei zou John verdronken zijn. Ook jij moet gered worden. 

o Alleen de Heere Jezus kan jou redden. 

 

“Kijk eens, daar ligt iemand in de rivier, alleen zijn hoofd is nog net boven water! Nu gaat-ie weer onder. O, het is 

John. Vlug, opschieten, ga hulp halen. De stroming is hier heel sterk!” Al snel komen er steeds meer mensen naar 

de rivier toegesneld. “We moeten iets doen, hij kan zichzelf nooit redden uit deze vieze rivier.” “Kijk, hij wordt nu 

al meegezogen door de stroming!” roept een ander. “Help! Helluuuup!” klinkt het vanuit het water. “Help 

alsjeblieft, ik verdrink … Help!” De mensen kijken elkaar aan. “Wie kan er helpen?” Maar niemand durft. De rivier 

is veel te gevaarlijk, de stroming te sterk. “Probeer hierheen te zwemmen”, roept de een. “Houd vol!” roept de 

ander. Maar de mensen zien wel dat het niet lukt. Is er dan niemand die kan helpen? 

Dan ineens komt er een man aangerend. “Aan de kant”, roept hij, “ik kan helpen.” De mensen draaien zich om en 

zien dat de man een reddingsboei in zijn handen heeft. Er zit een lang touw aan. De man loopt naar de oever en 

met een enorme zwaai gooit hij de reddingsboei in het water vlak bij John. “Hier!” roept de man, “houd vast!” Met 

zijn laatste krachten grijpt John de reddingsboei vast. Langzaam trekken de mensen John aan de kant. John is 

gered! 

 

 
  



3. Bijbelles 
3.1. Doel 
In deze Bijbelles wordt de kernwaarheid ‘Jezus is door God aangewezen als Verlosser. Als je Hem 

verwerpt kun je niet zalig worden’ toegespitst op de verlossing uit je dagelijkse noden (ziekte, 

problemen) waarmee de mensen naar Jezus toekwamen. Verder wordt het uitgediept naar Jezus’ 

komst als Verlosser van de zonden. Maak de volgende toepassingen richting de kinderen: 

 Jezus vraagt om te luisteren als Hij spreekt. Hij wil jou werkelijk gelukkig maken en verlossen 

van je zonden. 

 Het is moeilijk om te geloven dat Jezus van Nazareth de door God gezonden Verlosser is. Toch 

kun je het weten, door te kijken naar Zijn wonderen. 

 Als je Jezus verwerpt en niet in Hem gelooft kun je niet echt gelukkig worden. Alleen als je Hem 

kent ben je echt gelukkig. 

 

3.2 Vertelling 
 “Heb je het al gehoord ...?” “Wat? Waar heb je het over?” “O, weet je dan nog niet wat er in 

Kapernaüm is gebeurd? Jezus is daar geweest, en Hij heeft veel zieken genezen! Nu is Hij vanuit 

Kapernaüm naar ons dorp gereisd.” “Over wie heb je het nu eigenlijk? Jezus? Bedoel je Jezus, die hier 

uit ons dorp komt? Jezus de zoon van Jozef, de timmerman?” “Ja precies, Hij is nu in Nazareth, ik heb 

het zelf gehoord.” “Hoe kan het dan dat Hij zieke mensen beter heeft gemaakt? Hij is toch gewoon de 

zoon van de timmerman?” “Ja, dat weet ik ook niet. Kom, we moeten doorlopen. Het is tijd om naar de 

synagoge te gaan. Er zijn al heel veel mensen onderweg!” 

 Als ze door de straten lopen, zien ze dat er bij hun kerk, de synagoge, ook al heel veel mensen zijn. 

Vandaag is het sabbat, dan houden alle mensen een dag rust. Op de sabbat komen de Joden naar de 

synagoge om uit de Bijbel te horen. Alle mensen zoeken een plekje in de synagoge van Nazareth. Dan 

wordt het helemaal stil.  

 Voorin staat de overste van de synagoge. Hij is de baas, en hij vertelt wat er gaat gebeuren. “Wie wil 

er vandaag uit de boekrol lezen?” vraagt hij. Zo ging dat toen. Elke week mocht iemand uit de Bijbel 

lezen en daar vervolgens wat over vertellen. Zoekend kijkt hij rond. Zou er iemand zijn? Ja hoor, kijk 

maar eens goed. Tussen al de mensen die daar staan te luisteren, loopt er iemand naar voren. “Nee 

maar”, zeggen de mensen in de synagoge tegen elkaar, “dat is toch Jezus, de zoon van de timmerman? 

Wat zou Hij aan ons te vertellen hebben?” Het wordt heel stil in de synagoge, als Jezus voor hen zit. 

 Kijk, daar komt al iemand aangelopen met een grote boekrol in zijn handen. In die boekrol staat een 

deel van de Bijbel. Voorzichtig geeft hij de boekrol aan Jezus. Jezus opent de boekrol en begint te lezen: 

“De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om aan de armen 

het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart; om aan de gevangenen te 

prediken loslating, en voor de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te 

prediken het aangename jaar des Heeren.” Stil en vol eerbied staan de mensen te luisteren. Ze zien hoe 

Jezus de boekrol teruggeeft en gaat zitten. Alle ogen zijn op Hem gericht. 

 Wat fijn hè, dat al die mensen zo goed luisteren. Als je stil en eerbiedig bent, kun je goed opletten. Nu 

Jezus Zelf in de synagoge is, willen de mensen precies weten wat Jezus zegt. Ze willen ook precies weten 

wie Jezus is. Dat is belangrijk! Luister jij ook goed naar de verhalen uit de Bijbel? Als er uit de Bijbel 

gelezen wordt, of als er uit de Bijbel verteld wordt, op de club? Ook nu is Jezus bij ons. Je kunt Jezus niet 

zien, maar we hebben wel de Bijbel. Luister daarom goed, wat Jezus tegen jou wil zeggen! 



 Iedereen is stil en dan spreekt Jezus: “Vandaag zijn deze woorden vervuld!” De mensen houden hun 

adem in, hun mond valt open van verbazing. Wat ze ook hadden gedacht dat Jezus zou zeggen, dit niet! 

Vol ongeloof en verbazing kijken ze de Heere Jezus aan. Wat bedoelt Hij? 

 Het gedeelte dat Jezus heeft gelezen is eeuwen geleden geschreven door Jesaja. Jesaja was een 

profeet van de Heere. Hij schreef op wat God aan hem vertelde. In het gedeelte dat Jezus heeft gelezen, 

doet Jesaja een voorzegging. “Eens”, zegt Jesaja, “zal God Iemand naar de aarde sturen Die aan alle 

mensen het Evangelie verkondigt. Hij zal de zieken beter maken, de mensen bevrijden van de vijanden. 

Hij zal komen om hen te verlossen van de zonden. Dan zal er een fijne tijd van vrede aanbreken.” De 

mensen kennen dat gedeelte wel. Ze verlangen naar die tijd. En nu staat Jezus daar en Hij zegt: “Nu gaat 

gebeuren wat Jesaja heeft beloofd. Ik ga doen wat God eeuwen eerder heeft beloofd.” De mensen 

kunnen het nauwelijks geloven, maar toch is het zo. 

 De Verlosser van Wie Jesaja al eeuwen eerder heeft gesproken, is gekomen. Het is de Heere Jezus. 

Jezus is door God gezonden, niet alleen om het Evangelie te vertellen, maar ook om te laten zien dat Hij 

de Zoon van God is. Jezus is de Verlosser. Hij is gekomen, om aan de mensen in Nazareth te vertellen dat 

ze gered kunnen worden, door in Hem te geloven. Herinner je nog wat Jezus allemaal gedaan heeft? Hij 

geneest zieken, Hij troost mensen die verdrietig zijn, Hij maakt blinde mensen weer ziende. Jezus heeft 

gedaan wat Jesaja had voorzegd. Dat betekent dat Hij geen gewoon mens is, Jezus is door God 

aangewezen als Verlosser. Hij kan de zonden van mensen vergeven. Hij wil mensen zalig maken, dat 

betekent: werkelijk gelukkig maken. 

 De mensen luisteren vol verwondering naar wat Jezus zegt. Ze kunnen het eigenlijk niet geloven. “Dit 

is toch gewoon de zoon van de timmerman Jozef? Is Hij de Verlosser?” Ze hadden een heel andere 

voorstelling van de Verlosser. Niet ‘gewoon’ de zoon van Jozef, de timmerman. 

 Vind jij het ook moeilijk te geloven dat Jezus de door God gestuurde Verlosser is? Jezus was een mens 

net als wij, maar zonder zonde. Toch is Hij de Verlosser Die God heeft beloofd. Hoe kan het anders dat 

Jezus zo wijs is? Dat Hij zulke wonderen kan doen? Dat kan alleen omdat Hij de Zoon van God is. Maar 

misschien denk je wel: Eerst zien, dan geloven. Als er nu een wonder gebeurt, dan kan ik het wel geloven, 

maar nu niet. De mensen in Nazareth denken ook zo. 

 Jezus ziet dat ze het eigenlijk niet geloven. Jezus spreekt opnieuw: “Misschien denken jullie wel: 

Bewijs het eerst maar eens. Doe maar een wonder, dan geloven we het wel. Maar er zijn al zoveel 

profeten bij jullie in Nazareth geweest, hebben jullie naar hen wel geluisterd? Eeuwen geleden stuurde 

God de profeet Elia, maar jullie luisterden niet naar hem. Daarom zullen jullie Mij ook niet geloven.” 

 Wat?! Hoe kan Jezus dit zeggen? Wat is dit voor een Profeet? Jezus hoeft hier nooit meer te komen. 

Wat denkt Hij wel, denkt Hij nu echt dat ze geloven dat Hij de Verlosser is? Denkt Hij nu echt dat ze 

geloven dat deze zoon van de timmerman de Zoon van God is, de Verlosser Die hen van de vijanden zal 

verlossen?! Woedend zijn ze! Ze pakken Jezus vast, en slepen Hem de synagoge uit. Ze nemen Hem mee 

door de straten van Nazareth, naar een berg daar vlakbij. Ze lopen omhoog, tot op de top van de berg, 

vast van plan om Jezus in de afgrond te gooien. Maar dan, ineens ‘rukt’ Jezus Zich met kracht los uit het 

midden van hen. Het is een wonder. Rustig loopt Hij tussen de mensen door en gaat weg. Niemand kan 

Hem nu meer tegenhouden. Het plan van de mensen van Nazareth is mislukt. 

 Wat erg wat er gebeurt! De mensen in Nazareth verwerpen Jezus. Ze willen niet naar Hem luisteren 

en willen niet in Hem geloven. Ze proberen Hem zelfs te doden. Wat is er met hen gebeurd? Jezus heeft 

eenieder van hen aangesproken. Hij heeft verteld over het ongeloof dat in hun harten leeft. Ze weten 

en voelen dat Jezus gelijk heeft, maar dat willen ze niet toegeven. Ze sturen Jezus liever weg. Ja, ze 

willen niet in Hem geloven en verwerpen Hem. Maar, als je Hem verwerpt kun je niet zalig worden. Dan 



ben je niet verlost van je zonden. Dan kan Hij je niet troosten en verlossen. Dan kan Hij je niet zalig 

maken, dan kun je nooit echt gelukkig zijn. Daarom is het zo erg dat de mensen Jezus verwerpen.  

 Wat doe jij als Jezus spreekt? Geloof je met heel je hart in Hem? Geloof je dat Hij de Zoon van God is? 

Of verwerp je Hem, en ga je liever verder waar je mee bezig bent?! Denk je: Ik wil eerst een wonder zien 

en anders geloof ik het niet? Als je niet in Jezus gelooft, verwerp je Hem. Dan kun je niet bij Hem horen. 

Wat is dat erg, want dan zul je ook nooit echt gelukkig zijn. Als je gelooft dat Jezus de Verlosser is Die God 

heeft gestuurd, dan mag je bij Hem horen. Hij wil je echt en voor altijd gelukkig maken.  

 

3.2 Tips voor gespreksvragen 
Tijdens het vervolg van de les en tijdens het werkje kun je met de kinderen in gesprek gaan naar 

aanleiding van de les. De volgende vragen kunnen daarbij helpen: 

 Wat doe jij als er uit de Bijbel wordt gelezen, of als er op de club uit de Bijbel wordt verteld? 

 Vind je het belangrijk dat er uit de Bijbel wordt verteld? 

 Jezus was niet welkom bij de mensen in Nazareth. Waarom niet? 

 Vind je het moeilijk om te geloven dat Jezus door God gestuurd is? 

 Begrijp je dat jij van je zonden verlost moet worden? 

 Denk eens voor jezelf na: Geloof jij in Jezus, of verwerp je Hem? 

  



4. Tekst aanleren 
4.1 De Bijbeltekst 
In Les C-E wordt Markus 1 vers 17 aangeleerd: 

“En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden.” 

 

4.2 Voorbereiding 
Je kunt deze tekst sneller aanleren door de woorden uit de tekst visueel te maken.  

 Print NT01C.02-NT01C.05 uit en knip de symbolen uit. 

 Schrijf de Bijbeltekst op een lange strook papier. 

 Hang deze strook papier op voor in het lokaal. 

 Bevestig de afbeeldingen met knijpers over de woorden van de Bijbeltekst. 

In aanvulling op de vorige les kun je ook de gebaren uit je hoofd leren. 

 

Begrip Afbeelding Bijlage Gebaar 

Jezus pijl omhoog NT01C.02 vinger omhoog 

zeide mond NT01C.02 hand open en dicht 

volgt wenkende hand NT01C.03 wenken met de hand 

Mij pijl omhoog NT01C.03 vinger omhoog 

Ik pijl omhoog NT01C.04 vinger omhoog 

maken twee werkende handen NT01C.04 
twee vuisten op elkaar heen en weer 

bewegen 

vissers iemand die vertelt NT01C.05 hand open en dicht 

mensen mensen NT01C.05 om je heen wijzen 

 

4.3 De tekst aanleren 
 Lees de tekst vanuit de Bijbel of laat een kind de tekst opzoeken en voorlezen. 

 Je kunt de tekst nu herhalen en vervolgens telkens één of meer afbeeldingen weghalen of 

ophangen. 

 Het is ook mogelijk om de tekst uit te leggen door gebruik te maken van gebaren (zie schema). 

 Ondertussen kun je de tekst uitleggen. 

  
 >> Zie Toerusting deel 3 hoofdstuk 7 voor verdere uitleg van deze methode en voor andere 

methoden. 

 

4.4 De tekst uitleggen 
 In les B werd uitgelegd wanneer Jezus deze woorden sprak en wat het gevolg was. Deze keer 

ligt de nadruk op de vraag wat het voor de kinderen betekent om Jezus na te volgen. 



 Jezus zegt tegen de mensen en ook tegen ons dat we Hem moeten volgen. Hem volgen betekent 

dat we gehoorzaam moeten luisteren naar wat Jezus tegen ons zegt. 

 Je vertrouwt erop dat alles wat Jezus zegt waar is. Als Hij zegt dat wij veel verkeerde dingen 

doen en niet zomaar bij God kunnen komen. Als Hij zegt dat Hij al jouw zonden wil vergeven, 

als je in Hem gelooft.  

 Je probeert te leven zoals Jezus dat van je vraagt. In het Woord van God, de Bijbel, zegt Hij hoe 

wij moeten leven. Volgen is: proberen geen verkeerde dingen meer te doen. Dus geen ruzie 

maken met je broertje, eerlijk zijn op school, luisteren naar je vader en je moeder. Iemand 

anders vergeven als die jou kwaad aandoet. 

 Wij hebben een hart dat Jezus eigenlijk helemaal niet wil dienen. Het is vaak veel fijner om 

verkeerde dingen te doen dan om te doen wat Jezus vraagt. De HEERE wil jouw hart veranderen, 

daar mag je om bidden. 

 In les E wordt uitgelegd wat het betekent om ‘vissers van mensen’ te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. Werkje 
5.1 Voor jonge en oudere kinderen 
Doel 

Het doel is om een boekrol te maken, zoals de boekrol waaruit Jezus las in de 

synagoge. In de boekrol kan het verhaal worden uitgebeeld of de geleerde tekst 

worden geschreven.  

  

Voorbereiding 

 Zorg dat alle benodigdheden aanwezig zijn. 

 Zaag de stokjes op maat en knip het behangpapier. 

 Print voor elk kind NT01.D.01 in kleur. 

 Maak thuis een voorbeeld. 

 

Werkwijze 

 Neem het stuk behangpapier. 

 Maak de twee stokjes aan de uiteinden van het behangpapier stevig vast: 

eerst met plakband, rol ze dan iets om, doe er lijm op, en rol het dan in.  

 Laat het geheel vervolgens goed drogen.  

 Maak in het midden van de rondjes een gat en schuif de rondjes over het 

uiteinde van de stokjes (zie afbeelding). 

 Tijdens het drogen kun je voor de binnenzijde aan het werk. Je kunt hier eindeloos in variëren.  

o Laat de kinderen de zes plaatjes van bijlage NT01D.01 uitknippen.  

o De zwart-wit plaatjes kunnen ingekleurd worden. 

o In het lege vak kan een tekening gemaakt worden. 

 Als het geheel klaar is, kun je dit aan de binnenzijde van de boekrol, op het behang, bevestigen. 

Zorg dat de plaatsjes in de juiste volgorde zitten. 

 Laat de binnenkant goed drogen, voordat je de boekrol helemaal oprolt, anders plakt alles aan 

elkaar vast. 

 

Bron: https://nl.pinterest.com/pmvanginkel/ 

 

 

 

  

Benodigdheden 

 Plakband 

 Lijm 

 Scharen 

 Viltstiften of 

kleurpotloden 

  

Benodigdheden per kind 

 Een stuk behangpapier 

van +/- 80x30 cm. 

 2 ronde stokjes van 

ongeveer 50 cm 

(bouwmarkt) 

 4 rondjes (bijvoorbeeld 

van karton of doppen) 

 Bijlage NT02D.01. 



6. Quizvragen 
 

1. Waar gaan de mensen van Nazareth naartoe op de sabbat? 
 Naar de synagoge. 

2. Wie spreekt er op die dag in de synagoge? 
 Jezus van Nazareth. 

3. Waar leest Jezus uit voor? 
 Uit een boekrol, de boekrol van Jesaja. 

4. Waarom is het zo stil als Jezus spreekt in de synagoge?  
De mensen luisteren goed, ze horen dingen die ze graag willen horen, ze zijn 

nieuwsgierig. 
5. Wanneer verandert de stilte in onrust? 

 Als Jezus vertelt over het ongeloof, dat ze vroeger ook al niet naar de profeten wilden 
luisteren en dat ze ook niet naar Hem zullen luisteren. 

6. Wat geloven de mensen in de synagoge niet van Jezus? 
 Ze geloven niet dat Hij de Zoon van God is, ze denken dat Hij de zoon van de timmerman 

is. 
7. Wie verwachten de mensen in Nazareth als Verlosser?  

Iemand die uit een belangrijke familie komt, en die voor vrede met de Romeinen zal 
zorgen. 

8. Wat gebeurt er dan?  
Enkele mensen staan op en slepen Jezus uit de synagoge naar buiten. Ze zijn van plan 
om Hem van de berg af te werpen. 

9. Hoe laat Jezus zien dat Hij de Zoon van God is, en dus alle macht heeft? 
 Hij rukt Zich los, niemand kan Hem tegenhouden. Hij verlaat Nazareth. 

    10. Wat betekent: Wie niet voor Jezus is, is tegen Hem? 
In je leven moet je een keuze maken: in Jezus geloven als je Verlosser (en anders verwerp 
je Hem). 

 
 
>> Zie toerusting deel 3 hoofdstuk 8 voor tips hoe je een quiz kunt vormgeven. 

 


