
Kindernevendienst 31 januari 2021 

Marcus 1:21-28 

Vertelling 4–7 jaar  

Wijze woorden 

 Jezus is in de synagoge. In de synagoge komen mensen om te luisteren naar woorden over God. Om 

samen te bidden en te zingen. Het lijkt wel een beetje op een kerk. Er staat er iemand op. Een 

leermeester. Hij wil mensen leren over God. Hij zegt met een zware stem: ‘Rabbi Gamaliël zei het al. 

En rabbi Simeon zei het ook. En rabbi Jechonja trouwens ook…’ Het galmt door de synagoge. Als je 

goed luistert… hoor je mensen stiekem zuchten. Wat gebruikt de leermeester veel moeilijke 

woorden. Dan Jezus staat op. Hij wil ook graag vertellen over God. De mensen luisteren. Ze zijn 

verbaasd. Hij vertelt niet wat rabbi Gamaliël of rabbi Simeon gezegd heeft. Hij vertelt wat hij zelf 

weet en wat weet hij veel! Jezus kan alles goed uitleggen. Als Jezus weer gaat zitten, is het stil. Dan 

klinkt er een stem: ‘Wat doe jij hier, Jezus!’ Er komt een man naar voren. Hij kijkt wild om zich heen. 

Hij zwaait met zijn armen. ‘Waarom zou ik naar jou luisteren, Jezus’, roept hij. De man is niet zichzelf. 

Zijn hoofd zit vol boze stemmen. De stemmen vechten in zijn hoofd. Wie mag als eerste iets roepen? 

Maar Jezus is eerder. ‘Zwijg!’ zegt hij streng tegen de stemmen in het hoofd van de man. ‘Laat de 

man alleen. Wegwezen!’ De man draait met zijn ogen. Zijn armen zwaaien wild heen en weer. Zijn 

schouders schokken. Dan wordt de man weer rustig. Het is ook rustig in zijn hoofd. De stemmen zijn 

weg. Alleen zijn eigen stem is er nog. ‘Dank u Heer!’ zegt hij. Het is weer stil geworden in de 

synagoge. De mensen zijn verbaasd. Ze weten niet wat ze moeten zeggen. Wie is Jezus? 

 

Vertelling 8–12 jaar  

Jezus aan het woord  

Jezus gaat naar de synagoge. In de synagoge komen mensen om te luisteren naar woorden over God. 

Om samen te bidden en te zingen. Het lijkt wel een beetje op een kerk. Samen met zijn leerlingen 

zoekt Jezus een plaatsje vooraan. Een rabbi staat op. Deze leermeester wil de mensen in de synagoge 

lesgeven. Hij schraapt zijn keel en steekt van wal. ‘Beste luisteraars, vandaag wil ik jullie iets 

belangrijks vertellen. Luister naar deze wijze woorden. Rabbi Gamaliël sprak er al over. En rabbi 

Simeon zei het ook. En rabbi Jechonja trouwens ook…’ Een aantal mensen knikken bij het horen van 

die namen. Dat waren wijze mannen. Maar als je goed luistert, hoor je ook gezucht. ‘Daar gáán we 

weer’, mompelt iemand. ‘De wijze lessen van die oude rabbi’s… die hebben we eerder gehoord.’ ‘En 

nog steeds even moeilijk’, grinnikt een ander zachtjes. Als het verhaal afgelopen is, staat Jezus op. Hij 

wil ook graag iets over God vertellen. De mensen in de synagoge kijken hem vol verwachting aan. 

Welke woorden van welke rabbi zou hij willen doorgeven? Maar wat Jezus vertelt, is heel anders. Hij 

vertelt niet wat rabbi Gamaliël of rabbi Simeon gezegd heeft. Zijn woorden zijn zijn eigen woorden. 

Hij vertelt wat hij zelf weet en wat weet hij veel! En zijn verhaal is helemaal niet moeilijk. Jezus kan 

alles goed uitleggen. Als Jezus weer gaat zitten, is het stil. De mensen kijken verbaasd naar hem. 

Maar dan verbreekt een schelle stem de stilte. ‘Wat doe jij hier, Jezus!’ Er komt een man naar voren. 

Hij kijkt wild om zich heen en zwaait met zijn armen en gromt. ‘Ik weet wel wie jij bent. Jij komt van 

God. Ben je gekomen om mij te laten zwijgen?’ Jezus kijkt de man aan. Deze man is niet zichzelf. 

Wrede stemmen zijn bij hem naar binnen geslopen. De stemmen vechten in zijn hoofd. Wie het 

hardst schreeuwt, wordt gehoord en uitgesproken. En de gedachten van de man zelf… die worden 

niet meer gehoord. ‘Zwijg!’ zegt Jezus streng tegen de stemmen in het hoofd van de man. ‘Laat de 



man alleen. Verdwijn uit zijn gedachten, uit zijn hoofd. Wegwezen!’ De man draait met zijn ogen. Zijn 

armen zwaaien wild heen en weer. Zijn schouders schokken. De mensen in de synagoge houden hun 

adem in… Dan wordt de man weer rustig. Het is ook rustig in zijn hoofd. Zijn eigen gedachten worden 

weer gehoord. De stemmen zijn weg. Alleen zijn eigen stem is er nog. ‘Dank u Heer!’ zegt hij. Het is 

weer stil geworden in de synagoge. De mensen zijn verbaasd. Ze weten niet wat ze moeten zeggen. 

Wie is Jezus? 


