
Zorg voor elkaar       Johannes 15:9-17 

Vertelling 4–7 jaar  

9 mei 2021 

Jezus en zijn vrienden zitten aan tafel. Het is donker buiten. Binnen branden kaarsen en een vuurtje 

in de haard. En terwijl ze daar zo samen zijn, zegt Jezus: ‘Jullie zien elke dag wat ik doe. Ik help 

mensen, ik zorg voor iedereen die mij nodig heeft. Als mensen verdrietig zijn, probeer ik ze te 

troosten. Als mensen ziek zijn, maak ik ze beter. En als mensen druk zijn, maak ik ze rustig.  

Dat doe ik niet zomaar uit mezelf, God helpt mij daarbij. En ik wil dat jullie dat ook gaan doen.  

Ga naar iemand toe die hulp nodig heeft. Troost wie verdrietig is, zorg voor zieke mensen. Help 

mensen om rustig te worden als ze druk zijn. Op een dag ben ik er niet meer. Maar ik wil dat Gods 

werk dan toch doorgaat. Daarom vraag ik aan jullie om te doen wat ik ook doe. Ik weet zeker dat 

jullie dat kunnen. Want jullie zijn niet zomaar knechtjes van mij: jullie zijn mijn vrienden. Ik heb jullie 

uitgekozen om voor alle mensen te zorgen. En geloof me: steeds als je dat doet, lijk je op mij. God zal 

jullie helpen, zoals hij mij ook geholpen heeft. Zorg dus goed voor elkaar!’ 

 De vrienden luisteren goed. Ze onthouden heel goed wat Jezus zegt - ze bewaren het, zoals je iets 

bewaart dat heel veel waard is. Later, als Jezus er niet meer is, zullen ze terugdenken aan wat Jezus 

gezegd heeft. En niet alleen denken, maar ook doen! 

 

  



Liefde blijft bestaan 

Vertelling 8–12 jaar 

Johannes 15:9-17 

Jezus en zijn vrienden zitten aan tafel. Ze zijn er allemaal: Petrus, Andreas, Johannes, Judas… Ze 

praten, ze eten en drinken. Ze geven elkaar het brood door en de beker wijn. En dan gebeurt er iets. 

Jezus houdt Judas een stuk brood voor. Hij kijkt hem aan. ‘Doe maar meteen wat je van plan bent’, 

zegt hij. Judas zegt niets terug. Hij pakt het brood aan en gaat weg. Hij moet zeker nog iets kopen, 

denken de andere leerlingen. Of misschien brengt hij wat geld naar de armen, dat kan ook. Maar 

Jezus weet wat Judas gaat doen. Hij zegt: ‘Lieve vrienden, ik ben niet lang meer bij jullie. Ik heb voor 

jullie gezorgd, zo goed als ik kon. Voor jullie en voor alle andere mensen. Ik heb verdrietige mensen 

getroost en zieke mensen beter gemaakt. Ik houd van jullie, zoals de Vader van mij houdt. En ik vraag 

jullie om hetzelfde te doen. Houd van elkaar, houd van andere mensen. Blijf leven zoals ik het heb 

voorgedaan. Bewaar alles wat ik je verteld heb. Dan zul je gelukkig zijn.’ Even is het stil aan tafel.  

Dan zegt een van de leerlingen: ‘Gelukkig? Hoe kunnen wij nou gelukkig zijn als jij… als jij niet meer 

bij ons bent!’ Jezus legt een hand op zijn schouder. Hij zegt: ‘Voor jullie geef ik alles. Zelfs mijn eigen 

leven. Jullie zijn niet mijn knechten of mijn slaven - vrienden zijn jullie. Échte vrienden. Ik heb jullie 

uitgekozen om alles te doen wat ik ook gedaan heb. Zorg voor andere mensen, wees een hulp voor 

mensen die je nodig hebben. Breng liefde in de wereld. Geloof me: Elke keer dat je dat doet, ben ik 

erbij. En als je het moeilijk vindt, dan vraag je God om hulp. Hij zal je helpen om mijn liefde te laten 

voortleven.’  

Zwijgend eten de vrienden verder. Ze denken aan alles wat Jezus gezegd heeft. En een hele tijd later, 

als Jezus gestorven is en ze het lege graf hebben gezien, denken ze er nog steeds aan. Af en toe 

gebeurt het, dat Jezus na zijn opstanding weer even bij hen is. Maar ook heel vaak is hij er niet. 

 Dan vertellen de vrienden elkaar over alles wat Jezus gedaan heeft. Over wat hij zei over liefde, 

zorgen voor elkaar. En heel voorzichtig, stapje voor stapje, proberen ze te doen wat Jezus ook heeft 

gedaan. Zo blijft zijn liefde altijd bestaan.  

  



 

Hieronder de uitleg van de werkbladen: 

Werkblad 1. 

Jezus zorgde goed voor andere mensen. En hij zei tegen zijn vrienden: ‘Wat ik doe, dat kunnen jullie 

ook gaan doen.’ Deze dag hebben de kinderen misschien goed voor hun moeder gezorgd met een 

ontbijtje. ‘Zorgen’ kan ook zijn dat je iemand iets leuks geeft. Vandaag is het Moederdag; de kinderen 

knutselen een bloem met het werkblad. Tip: Gebruik glitters voor een uitbundig effect. 

 

Nodig: kleurpotloden, stiften, glitters, lijm; eventueel kleine vouwblaadjes.  

 

 

Werkblad 2. 

De vrienden van Jezus vertellen elkaar over alles wat Jezus gedaan heeft. Over wat hij zei over liefde 

en zorgen voor elkaar. Zij proberen te doen wat Jezus ook heeft gedaan. Zo blijft zijn liefde altijd 

bestaan. Zorgen voor elkaar is een manier waarop liefde zichtbaar wordt. Met het werkblad denken 

de kinderen erover na hoe en voor wie zij kunnen zorgen. Aan de linkerkant schrijven zij erover. Aan 

de rechterkant tekenen zij erover.  

 

Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen, scharen, lijm 


