
Kindernevendienst 18 april 2021 

Inleiding: (voor de ouders)                                  

(pak er een sprookjesboek bij en ga langs een paar bekende sprookjes) Jullie kennen allemaal wel 
een of meerdere sprookjes. Mooie, spannende verhalen, die altijd goed aflopen; ‘en ze leefden nog 
lang en gelukkig’. Dat zijn mooie verhalen om te lezen en als het sprookje uit is, ben je blij dat het 
goed afgelopen is.  

Maar hoe zit het dan met het verhaal over Jezus? Ook over zijn leven is een boek geschreven; de 
bijbel. Er staan heel veel verhalen over Jezus in de bijbel geschreven. Maar zijn dat alle verhalen? En 
is het boek over het leven van Jezus af? Met een gelukkig einde voor iedereen? Daarover gaat het 
volgende verhaal. 

---------------------------------------------- 

Het verhaal: 

 Johannes heeft een boek geschreven. Een boek over Jezus. Drie jaar lang reisde Jezus door het land. 
Zijn leerlingen gingen overal met hem mee. De leerlingen zagen hoe Jezus mensen hielp. Hoe hij 
zieken beter maakte. Jezus nam voor iedereen tijd. De leerlingen luisterden naar Jezus. Hij vertelde 
over hoe je goed kunt leven. Hoe je andere mensen kunt helpen. Hoe je liefde kunt geven. Johannes 
schreef zo veel mogelijk verhalen op. Hij vertelt in zijn boek ook over die ene avond, dat alles anders 
werd. Jezus werd gevangen genomen. Hij werd gedood. Maar daar hield het verhaal over Jezus niet 
op. Want Jezus werd weer levend. Hij kwam weer bij de leerlingen. En even leek het alsof er niets 
veranderd was. In het laatste verhaal zit Jezus aan de rand van het meer. Samen met zijn leerlingen. 
Ze hebben al vaak zo gezeten. Ze eten brood en bakken vis op een vuurtje. Jezus kijkt naar Petrus, 
een van de leerlingen. ‘Petrus, houd jij van mij?’ ‘Ja Heer’, antwoordt Petrus. ‘Ik houd van u en u 
weet dat.’ Jezus knikt. Hij weet het. Maar toch vraagt Jezus het nog twee keer aan Petrus. Petrus 
wordt er verdrietig van. Hij weet wel waarom Jezus drie keer die vraag stelt. Op de avond dat Jezus 
gevangen werd genomen, vroeg iemand hem: ‘Hoor je bij Jezus?’ Toen zei Petrus: ‘Nee, natuurlijk 
niet!’ Drie keer kreeg hij die vraag. Drie keer zei hij nee. Drie keer loog hij. Nu mag Petrus drie keer 
tegen Jezus zeggen dat hij van hem houdt. En dat is drie keer de waarheid. Het laatste verhaal uit het 
boek van Johannes is uit. Johannes zou nog veel meer over Jezus kunnen schrijven. Nog meer 
wonderen en wijze lessen. Maar dan zou zijn boek te dik geworden zijn. Te dik om vast te houden en 
te zwaar om op je schoot te leggen.  

 



Tekenen; 

Johannes heeft niet alle verhalen over jezus opgeschreven. Zou je een verhaal kunnen bedenken over 
Jezus en het kunnen opschrijven en/of tekenen? Denk bijvoorbeeld aan zijn verjaardag? Hoe zou hij 
dat gevierd hebben? Of heeft hij nog een ander wonder verricht? Of dat hij iets leuks deed met zijn 
ouders Jozef en Maria. Of misschien heb je zelf een leuk idee. 

 

Gebed: 

Vader in de hemel, 

Dank U wel voor mooie verhalen 

over wat U voor mensen 

heeft gedaan. 

Die verhalen vertellen ons 

dat U ook vandaag en morgen 

bij ons wilt zijn 

en voor ons wilt zorgen. 

Amen. 


