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Bijbeltijd
Vertrouwen leer je door met Jezus in gesprek
te gaan.
28 Tomas reageert met een geloofsbelijdenis:
‘Mijn Heer, mijn God’. Het mijn krijgt nadruk.
Tomas zegt tegen Jezus: U erken ik als
opgestane Heer, als levende God (en die
belijdenis is precies de bedoeling van het
evangelie, vs.31).
29 Jezus aanvaardt (vertrouwt) de belijdenis
van Tomas. Dan volgt een felicitatie aan het
adres van mensen die Jezus vertrouwen
zonder bewijzen. Jezus keurt daarmee het
geloof van Tomas niet af, maar maakt duidelijk
hoe het zal gaan, als Hij van de aarde is
vertrokken. Wereldwijd geloven miljarden
christenen in Jezus zonder bewijzen. De twaalf
hebben gezien en beleden (wij hebben de
Heer gezien), dat Jezus is opgestaan en ‘de
kerk’ (christendom) vertrouwt dat getuigenis
van deze twaalf en belijdt op haar beurt haar
geloof in de opgestane Heer onder andere met
de bedoeling dat ook anderen (kinderen) het
getuigenis van ‘de kerk’ (van ons, leiding)
vertrouwen.
30 In aansluiting op dit verhaal richt de
evangelist zich tot de lezer. Het evangelie is
geen geschiedenisboek waar het slechts gaat
om namen en feiten, maar een passende,
doelgerichte selectie van alles wat Jezus heeft
gedaan...
31… met de bedoeling de lezer te laten
geloven, dat Jezus de Messias is, de Zoon van
God, en om de lezer te laten leven door geloof
(vertrouwen). Dat is de reden waarom mensen
verhalen van Jezus vertellen aan anderen,
namelijk om hen te leren geloven in Jezus, te
leren vertrouwen op God. Het is wonderlijk,
maar zo werkt het! Zo leren andere mensen
leven met (de naam van) Jezus. Ook tijdens de
VBW.

Johannes 20:24-31
écht waar!

Vooraf
Bij de lezing van het evangelie naar Johannes
is het goed te beseffen, dat Johannes een
eigen en een duidelijk doel heeft. Alle dingen
die je in zijn evangelie leest, zijn bedoeld om te
geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van
God (zie vooral Joh. 20:31).
Tekst voor tekst
24 Jezus is opgestaan uit de dood. Daarna is
Hij aan Zijn leerlingen verschenen. Kennelijk
was Tomas (bijnaam Didymus= tweeling) er
toen niet bij. Waarom weten we niet. We weten
alleen, dat hij wel vaker moeite had met het
vertrouwen in Jezus (11:16; 14:5). De twaalf
(symbolisch: de twaalf stammen = heel Israël)
is een vaste aanduiding, want het waren er
natuurlijk nog maar elf vanwege de
afwezigheid van Judas. De discipelen
vertegenwoordigen (symbolisch) de latere
kerk.
25 De andere leerlingen vertellen met
stelligheid dat Jezus is opgestaan. Ze hebben
Hem zelf gezien. Tomas kan hen niet geloven
(= vertrouwen op hun woorden), want hij heeft
Jezus niet gezien. Hij gelooft alleen, wat hij wel
gezien heeft: Jezus is gestorven aan het kruis.
Als Tomas geen zichtbare en tastbare
bewijzen (voorwaarden om te geloven) heeft,
gelooft hij stellig niet.
26 Een week later is er weer een vergadering
van de leerlingen van Jezus, nu mét Tomas.
Ook deze keer verschijnt Jezus onverwacht,
op zondag (twee) en dwars door gesloten
deuren (uit angst, vs.19). En weer verdrijft
Jezus de vrees met Zijn vrede. En met recht,
want Zijn sjaloom is werkelijkheid geworden.
27 Jezus richt zich nu direct en zonder verwijt
(!) tot Tomas. Jezus (God) weet kennelijk wat
er speelt.
Hij kent ieder mens en komt het zwakke geloof
(= vertrouwen) tegemoet. Tomas krijgt wat hij
als voorwaarde heeft gesteld: bewijzen dat
Jezus is opgestaan. Jezus brengt Tomas stap
voor stap (= proces) tot zijn geloofsbelijdenis,
inclusief een duidelijke opdracht: wees niet
ongelovig (niet doen), maar geloof, vertrouw
(wel doen). Vertrouwen is ook een kwestie van
gehoorzaamheid, van doen wat Jezus zegt.
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 Vertrouw erop dat Jezus leeft.
 Als Jezus werkelijk leeft en de Redder is
die God heeft gezonden, zal Hij ons dat
zeker laten merken als we daarom bidden.

Kruisiging
De koran ontkent dat Jezus gekruisigd werd. In
soera 4:157 staat dat het erop leek.
Moslimkinderen leren in de moskee of thuis dat
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er iemand anders in zijn plaats werd
gekruisigd.
Sommigen
noemen
Judas,
anderen Simon van Cyrene. Dat is een oude
leugen. Volgens moslims heeft God Jezus vlak
voordat ze Hem wilden kruisigen naar een van
de hemelen genomen, waar Hij nu zou zijn.
Volgens de islam is het oneervol dat een
profeet op die manier zou sterven en is het
onrechtvaardig dat een ander voor jouw
zonden sterft. Je moet zelf je best doen om
goed te leven en zelf verantwoording voor je
zonden afleggen.
Het is goed om over de kruisiging te vertellen
vanuit de opstanding en daarmee te
benadrukken dat Jezus de dood heeft
overwonnen. Het was dus geen nederlaag
voor Jezus. Hij heeft er ons juist hoop door
gegeven!
Mijn Heer en God
De uitdrukking Heer en God is volgens
moslims volstrekt ongepast voor Jezus. Jezus
is volgens hen gewoon mens en er is maar
één God. De VBW is geen plaats om hier
uitgebreid op in te gaan. Wel kun je de
kinderen vertellen dat Tomas en de andere
leerlingen merkten dat Jezus van God kwam,
dat je in alles merkte dat Hij bij God hoorde.
Dat Hij met de kracht en het gezag van God
alles deed. Door Jezus ontdekte je hoe God
eigenlijk was: niet alleen groot en machtig,
maar ook liefdevol en barmhartig. Het kan zijn
dat moslimkinderen toch erg stellig en heftig
blijven beweren dat Jezus niet is gekruisigd.
Blijf daar rustig over en zeg dat Jezus
terugkomt. Dan zullen we zelf zien en van Hem
horen of het waar is dat Hij op die manier de
dood heeft overwonnen.
Niet zien, toch geloven
Veel moslims die tot geloof in Christus
gekomen zijn, hebben in een droom of visioen
Jezus gezien. Daarvoor mogen we ook bidden
bij de moslimkinderen. We mogen hen ook
zeggen: Je hoort allerlei dingen over Jezus
zeggen. Sommige mensen geloven in Hem,
andere mensen niet. Sommige mensen
zeggen dat Hij gekruisigd is en opgestaan uit
de dood, anderen niet. Maar als Hij werkelijk
leeft en de Redder is die God heeft gezonden,
dan zal Hij ons dat zeker wel laten merken als
we daarom bidden!
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Vertel-tijd
ergens tegenop laat lopen. Jullie moeten elkaar
echt vertrouwen!’
De kinderen vinden het best spannend en
moeilijk om door de school te lopen zonder dat
ze iets kunnen zien, maar nu leren ze allemaal
wat ‘vertrouwen’ is. Als je niets kunt zien, moet
je de ander vertrouwen, moet je geloven dat de
ander je niet laat vallen of je ergens aan laat
stoten. 1

Ik zie, ik zie…
Nodig: appel, schilmesje.
Vertel en laat de kinderen zien wat je bij je hebt.
Vervolgens kun je aan de hand van deze
voorwerpen het volgende laten zien:

‘Tomas, moet je horen! We hebben Jezus
gezien, Tomas. Jezus is niet meer dood! Hij
leeft weer! Hij kwam bij ons! Wij hebben Hem
met onze eigen ogen gezien. Het is alleen
jammer dat jij er niet bij was, Tomas.’
Maar Tomas kijkt niet blij wanneer hij het
geweldige nieuws hoort dat zijn vrienden hem
vertellen. Tomas blijft verdrietig en ook een
beetje boos kijken.
‘Ik geloof jullie niet’, zegt hij. ‘Hoe kan Jezus
weer levend zijn? Hij is toch dood en Hij ligt
toch in een graf? Pas als ik Jezus met mijn
eigen ogen zie en in Zijn handen de littekens
van de spijkers zie, waarmee Hij aan het kruis
was gespijkerd en pas als ik die littekens kan
aanraken met mijn eigen vingers, dan pas
geloof ik jullie!’

 Snijd de appel doormidden.
 Neem de ene helft bij je en stop de andere
helft in je jaszak op de gang of in je tas, die
elders in de ruimte staat.
 Laat de kinderen de ene helft zien en vraag
waar de andere helft is. De appel is immers
niet compleet, niet heel. Laat de kinderen
raden.
 Vertel waar de andere helft is.
 Laat een van de kinderen deze halve appel
ophalen.
 Leg uit: De ene helft van de appel zag je.
Dat is alles wat we kunnen zien: onze
wereld, we zien onszelf, andere mensen, de
natuur, enz. En alles wat we zien, is er
gewoon. Maar zou er nu ook iets kunnen
zijn wat we niet zien, maar wat er wel is? Ja,
dat is God en de wereld van God. Die
kunnen we niet zien, maar die is er wel. In
God kunnen we geloven. Want als we de
wereld van God kennen, dan is alles pas
compleet. Dan heb je pas een hele appel.

Nu kijken de vrienden van Tomas ook niet meer
blij. Hoe kunnen ze Tomas toch uitleggen dat
ze Jezus écht gezien hebben? Hoe kunnen ze
ervoor zorgen dat Tomas ook weer blij wordt?
‘Tomas wij zijn toch beste vrienden? Wij
kunnen elkaar toch altijd vertrouwen? Waar zijn
we anders beste vrienden voor?’
Maar Tomas luistert niet naar zijn beste
vrienden. Hij draait zich om en loopt met
gebogen schouders weg. Hij zegt niet eens ‘tot
ziens’.

In de Bijbel staat het verhaal van een man die
moeilijk ‘in die andere helft van de appel’, die
andere wereld, kon geloven. Daarin gebeuren
dingen die wel heel lastig te geloven zijn…
Maar dan ontdekt hij dat die andere wereld van
God er écht is!

Tomas vindt het zo moeilijk om zijn vrienden te
geloven. Hij vindt het soms zo moeilijk om zijn
vrienden te vertrouwen.
Tomas vindt het zo moeilijk om Jezus te
geloven. Hij vindt het soms moeilijk om Jezus te
vertrouwen.
Hij denkt terug aan de laatste keer dat ze
samen met Jezus hadden gegeten. Toen had
Jezus gezegd: ‘Ik ga op reis naar de hemel om
daar voor jullie een huis klaar te maken.’

In de groep van juf Miranda gaat het vandaag
over ‘vertrouwen’. Juf Miranda vindt het moeilijk
om dat aan de kinderen uit te leggen, daarom
heeft ze een spelletje bedacht. Ze zegt: ‘Jullie
moeten groepjes van twee maken. Daarna
krijgen jullie van mij een blinddoek. Eén uit het
groepje doet de blinddoek om en dan gaan
jullie met z’n tweeën door de school lopen. Als
je de blinddoek op hebt, moet je vertrouwen dat
de ander, die wel kan zien, je niet ‘per ongeluk’
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Dit inleidende verhaaltje kan niet alleen verteld, maar ook
in praktijk gebracht worden (wanneer de omstandigheden
dat toelaten). De kinderen zullen dan nog beter begrijpen
wat het thema wil zeggen.
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Tomas kijkt naar Jezus, dan naar zijn vrienden
en dan weer naar Jezus. Hij doet zijn mond
open om wat aan Jezus te vragen, maar daar
krijgt hij de kans niet voor, want Jezus wenkt
hem en zegt: ‘Tomas, kom eens bij Me. Kijk
eens goed naar mijn handen. Zie je de littekens
van de spijkers? Kom maar dicht bij Me staan,
Tomas. Pak mijn handen maar vast en voel de
littekens met je eigen vingers.’
Hij komt dicht bij Jezus staan, kijkt naar zijn
handen en naar de littekens. Maar de handen
van Tomas bewegen niet. Alleen zijn mond
beweegt, wanneer hij zegt: ‘Mijn Heer, mijn
God!’ Meer weet Tomas niet te zeggen. Meer
hoeft hij niet te zeggen.

Toen had Jezus ook gezegd: ‘Wanneer Ik
daarmee klaar ben, kom Ik terug om jullie op te
halen om in dat huis in de hemel te komen
wonen.’
Toen had Jezus gezegd: ‘Jullie kennen de weg
naar de hemel en jullie nieuwe huis.’
Maar Tomas was toen een beetje boos
geworden, want hij begreep niets van wat
Jezus vertelde en hij wist ook niet de weg naar
de hemel.
Tomas had dat tegen Jezus gezegd en toen
had Jezus geantwoord: ‘Ik ben de weg, de
waarheid en het leven!’ En toen… toen …
begreep Tomas er helemaal niets meer van!
Tomas vindt het zo moeilijk om Jezus te
geloven. Hij vindt het soms zo moeilijk om
Jezus te vertrouwen.

‘Je gelooft, omdat je Mij nu ziet en kan
aanraken, Tomas, maar er zullen nog heel veel
mannen en vrouwen, jongens en meisjes
geboren worden die Mij nooit hebben gezien,
en die toch van Mij houden, die toch in Mij
geloven, die Mij toch vertrouwen.’

Het is al een week geleden dat Tomas zijn
vrienden gezien heeft. Dat is best lang, vindt hij,
want vroeger zagen ze elkaar elke dag. Tomas
vindt ook dat hij wel heel vervelend tegen zijn
vrienden gedaan heeft door zomaar weg te
lopen. Hij denkt: ‘Stel je voor, dat mijn beste
vrienden Jezus echt hebben gezien! Stel je
voor, dat het echt waar is dat Jezus niet dood
is, maar dat Hij leeft! Ik ga naar mijn vrienden
toe. Wat er ook gebeurt, wij horen bij elkaar!’
Tomas staat op, pakt wat honingkoeken om zijn
vrienden te verrassen en gaat dan de deur uit.

Wanneer Jezus dit tegen Tomas heeft gezegd,
komt er een grote glimlach om zijn mond. Hij
pakt Tomas vast en drukt hem stevig tegen zich
aan.
Tomas hoort er helemaal bij, ook al twijfelt hij
wel eens en vindt hij het soms moeilijk om
Jezus te geloven.

Gelukkig, iedereen is er! En ze zijn niet boos op
Tomas. Ze zijn juist blij om hem weer te zien.
Ze hadden gehoopt en gebeden, dat hij weer
terug zou komen. Hij hoort er bij, ook al twijfelt
hij wel eens en vindt hij het soms moeilijk om
Jezus te geloven.
De vrienden praten met elkaar over alles wat ze
met elkaar en met Jezus hebben beleefd en
meegemaakt. Ze praten over de mooie en de
verdrietige momenten.

‘Kom’, zegt Jezus, ‘laten we wat eten en
drinken met elkaar.’ Dan denkt Tomas aan de
honingkoeken die hij heeft meegebracht.
Lachend legt hij ze op tafel en zegt: ‘Een
verrassing voor jullie allemaal!’
Hij is nog nooit zo blij geweest als vandaag,
want hij weet dat Jezus leeft. Voor altijd!

Terwijl ze zo met elkaar herinneringen ophalen,
staat Jezus plotseling bij hen. De deuren van
het huis zijn op slot, maar dat maakt voor Jezus
niets uit. Jezus heeft geen deur of een sleutel
nodig, wanneer Hij in het leven van mensen wil
komen om ze te helpen geloven.

Film
Over het lijdens- en opstandingsverhaal van
Jezus zijn voor kinderen geschikte films
uitgebracht. Je kunt fragmenten laten zien uit
‘Het verhaal van Jezus’ van de actie ‘Waarom
Pasen’, en uit ‘Overwinning’ uit de serie ‘The
Storykeepers’ ,uitg. IBB (9789032311759).

‘Vrede voor jullie allemaal. En speciaal vrede
voor jou, Tomas!’, zegt Jezus.
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Samen-tijd
Pakje papieren zakdoeken.
(Geef elk kind een zakdoekje.) Wie kan eens
voordoen hoe verdrietig Tomas was? Waarom
was hij eigenlijk verdrietig? Zijn vriend Jezus
was gestorven.
Maar zijn vrienden vertelden toch dat Jezus
weer leeft? Geloofde Tomas dan zijn vrienden
niet?
Nee, Tomas wilde…
Ga naar vak 3.

Knabbel
Heet de kinderen hartelijk welkom en vertel hen
dat je blij bent dat ze er vandaag (weer) zijn! Er
zullen vast weer nieuwe kinderen zijn.
Inventariseer maar eens. Je zou de kinderen
smiley-snoepjes kunnen geven. Zo keek Tomas
toen hij Jezus levend voor zich zag staan!
Babbel
Praat met de kinderen door over het
bijbelverhaal. Je kunt de volgende vragen als
leidraad gebruiken:
1. Waarom was Tomas verdrietig?
2. Wat vertelden de vrienden van Tomas tegen
hem?
3. Tomas kon niet geloven dat Jezus weer was
gaan leven. Wat vind jij moeilijk om te
geloven? Waarom vind je dat moeilijk?
4. Wat vind jij moeilijk om te geloven over God
en over Jezus?
5. Zou jij, net als Tomas, Jezus ook eerst
willen zien, voordat je echt in Hem zou
kunnen geloven?
6. Is het moeilijk om te geloven als je Jezus
niet kunt zien? Hoe kun je dan toch meer
over Hem te weten komen?

Vak 3
Handschoen, bril
Tomas wil pas geloven dat Jezus echt leeft, als
hij Jezus kan zien (zet de bril op) en hem zelf
kan voelen (trek de handschoen aan).
Vind jij het wel eens moeilijk om te geloven dat
Jezus leeft, als je Hem niet kunt zien? Hoe
kunnen we dan toch weten dat het waar is dat
Jezus leeft?
Ga naar vak 4.
Vak 4
Puzzel van een groot karton in de vorm van een
hart. Op het hart staan verspreid de woorden
(of tekeningen) ‘bijbel’, ‘andere mensen’,
‘bidden’, ‘Heilige Geest’. Het karton is in een
aantal stukken geknipt.

Verrassingskleed

(Verdeel de stukken). Zullen we elkaar eens
helpen om deze puzzel te maken? Wat staat
erop?
Waar kunnen we Jezus zien? In de Bijbel. Bij
andere mensen die ons over Jezus vertellen.
Als we bidden, dan kunnen we Jezus in ons
hart voelen.
Eigenlijk kunnen we Jezus niet met onze ogen
zien, maar we kunnen Hem wel met ons hart
zien.
Zullen we Hem daarvoor danken?

Vak 1
Ansichtkaart
geadresseerd aan jezelf met als opschrift: ‘Hoi
…(naam), ik stuur je deze kaart om te vertellen
dat ik gisteren bij de koningin op de koffie ben
geweest. Groeten, …(naam van een goede
vriend).
Oh ja, deze kaart kreeg ik gisteren met de post.
Wie wil hem voorlezen? Mijn vriend is zomaar
bij de koningin op de koffie geweest. Ik kon het
haast niet geloven. Wat denken jullie, zou hij er
echt geweest zijn? (lok ‘ja’ en ‘nee’-reacties uit.)
Maar als mijn vriend iets vertelt, geloof ik het
meestal wel… Of zou hij mij in de maling
nemen? Geloof jij altijd wat je vrienden
vertellen?

Je kunt nu met de kinderen bidden: ‘Here
Jezus, soms zouden we U wel met onze ogen
willen zien. Wilt U heel dicht bij ons zijn als we
in de Bijbel lezen of als andere mensen ons
over U vertellen? Dank U wel dat we U dan met
ons hart mogen zien. Dank U dat U echt leeft.
Amen’.

Tomas, uit het verhaal, kon zijn vrienden niet
geloven…
Ga naar vak 2.

En als je weet dat Jezus leeft, dan mag je dat
aan iedereen doorvertellen.
Kijk maar in vak 5.

Vak 2
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 Toen Tomas hoorde dat Jezus, Zijn beste
vriend, was gestorven.
 Toen zijn vrienden zeiden dat Jezus weer
leeft.
 Toen hij zei: ‘Ik moet Jezus eerst zelf zien,
anders kan ik het niet geloven.’
 Toen Jezus ineens voor zijn neus stond.
 Toen Jezus zei: ‘Vrede voor jullie.’
(Denk aan: verrast, blij, angstig, enz.) Je kunt
dit ook variëren door te vragen: hoe voelde
Tomas zich, wat dacht hij op die momenten?)

Vak 5
Kaartjes met zinnen voor een doorfluisterspel,
bijvoorbeeld: écht waar, Jezus leeft; lees de
Bijbel; vertrouw op Jezus; bidden mag altijd;
God is trouw; Jezus houdt van jou.
Wie kent het spel ‘doorfluisteren’? Wij mogen
elkaar allerlei dingen over Jezus doorvertellen,
maar dan moet je natuurlijk ook goed luisteren,
anders gaat het verkeerd. (Eén kind begint en
fluistert het zinnetje door aan zijn buurman. Die
fluistert het weer door aan de volgende. Zo gaat
het de hele kring rond. De laatste mag het
hardop zeggen.)
Overige Knabbel & Babbelideeën

Lieve Heer Jezus,
Soms vinden we het heel moeilijk om in U te
geloven. Want we kunnen U niet zien. Toen U
gestorven was en daarna weer leefde, hadden
de meeste vrienden U gezien. Zij konden toen
wel geloven dat U weer leefde. Maar Tomas nog
niet. Hij wilde U eerst zien. Gelukkig, dat U naar
Hem toekwam. Wilt U ons helpen op U te
vertrouwen, ook al kunnen we U niet echt zien
en aanraken? Wilt U ook ons door de verhalen
uit de Bijbel en door Uw Geest laten merken dat
U er echt bent?
Amen.

1. Woordzoeker (werkblad 20)
De kinderen verwerken het bijbelverhaal nog
eens met deze puzzel. Wat is de oplossing?
2. Bosatlas (objectles)
Nodig: Bosatlas
Bestaat Australië? Ja, hoe weet je dat? Nou,
door in een atlas te kijken. Wie wil dit land even
opzoeken? Je weet dat Australië bestaat, ook al
ben je er nog nooit geweest. 1) je ziet het in de
atlas en 2) misschien is je oom wel eens in
Australië is geweest en kan hij er veel over
vertellen.
Bestaat God, ook al kun je Hem niet zien? Ja,
hoe weet je dat?
1. Nou, door in de Bijbel te lezen. Dat is
namelijk het Boek van God (net als in de
atlas) en
2. door naar mensen te luisteren die in de
Bijbel lezen en veel over God kunnen
vertellen (net als de oom).

De Heer is waarlijk opgestaan
(Alles wordt nieuw, 7e druk)
Jezus leeft weer, écht waar!

3. Tomas
Laat de kinderen de volgende gezichten
tekenen of ze met hun eigen gezicht maken.
Hoe keek Tomas op de verschillende
momenten?

Weet je wat ze zeggen?
(Timo, 278)
Thomas, de Heer is opgestaan!
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(Timo, 80)
Jezus spreekt Thomas toe: Geloof je ’t niet?
Kijk maar, Ik ben het.
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Speeltijd
Poppen
Mensen
Attributen
Link

Maartje en Joris en opa
Iemand van de leiding die meedoet
Touw
Vertrouw erop dat opa (net als Jezus) doet wat hij belooft.

Joris en Maartje komen op.
J&M
Dag kinderen! Alles goed met jullie?
Geef de kinderen de kans te reageren.
Joris
Maartje, Maartje, moet je horen, ik kan een trucje. Weet je wat het is? Ik kan met mijn
tong het puntje van mijn neus raken. Kijk maar. (Joris gaat nadrukkelijk voor Maartje
staan en buigt hoofd naar achteren)
Maartje
Oh maar dat kan ik ook. En jullie kinderen, kunnen jullie het ook. Doen jullie mee? Toe
maar, steek je tong maar zo ver mogelijk omhoog.
Laat de kinderen even uitproberen.
Leiding
Maar Joris en Maartje. Ik denk dat de kinderen ook een trucje kennen, dat jullie niet
kunnen doen.
Joris
Nou, dat kan niet hoor, ik kan alles.
Maartje
Wat is dat dan?
Leiding
Jullie kunnen niet zo diep buigen dat jullie neus je knieën raakt.
Maartje en Joris proberen dit, maar ze komen niet verder dan voorover buigen.
Maartje
Oh oh, nee, het lukt niet!
Joris
(kreunend) Nee, nee, mij ook niet! Hoe kan dat nou?
Leiding
(lachend) En nou gaan de kinderen het eens proberen. Laat maar zien jongens en
meisjes, of jullie met je neus je knieën aan kunnen raken.
Leiding reageert op wat de kinderen doen.
J&M
Oh wat knap, kunnen jullie nog meer knappe trucjes?
Leiding
Vast wel, hè kinderen, kunnen jullie… achter je rug in je handen klappen?
Geef de kinderen de kans om dat te doen en de poppen proberen het ook.
Laat de kinderen daarna weer zitten en rustig worden.
Maartje
Nou, ik vind die kinderen wel knap, zeg. Maar weet je wat mijn opa kan? Die kan met één
been de trap oplopen. Echt waar, dan springt hij zo van de ene tree op de andere.
Joris
Poeh, dat kan iedereen leren. Maar míjn opa, die kan tenminste iets wat niemand kan.
Maartje
Wat dan, wat kan jouw opa dan? Zeker parachutespringen of zoiets.
Joris
Ja toevallig wel, want dat heeft hij in het leger geleerd. Daar heeft hij héél veel dingen
geleerd. Mijn opa kan bijna alles!
Maartje
Nee, dat geloof ik echt niet, niemand kan bijna alles.
Joris
Oké, dat is misschien een beetje overdreven. Maar hij kan wel iets wat bijna niemand
kan. Als je hem heel goed vastbindt, dan maakt hij zichzelf in tien tellen los. Echt waar.
(knikt eigenwijs naar de kinderen)
Maartje:
Echt waar? Dat geloof ik niet. Dat wil ik dan wel eens zien.
Joris
Nou, dat is goed, dan gaan we naar mijn opa toe. Hij woont hier vlakbij. Kom maar.
Joris en Maartje gaan de poppenkast uit en het gordijn dicht. Deurbel klinkt. Gordijn gaat open. Opa,
Joris en Maartje staan in de poppenkast. Let op dat een van de spelers een hand vrij heeft om opa te
bevrijden van het touw.
Opa
(met diepe, stoere stem) Joris en Maartje, wat leuk dat jullie een keer bij opa op bezoek
komen! Jullie hebben zeker zin in iets lekkers.
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Joris
Op
Joris
Opa
Maartje
Opa

Nee, of ik bedoel ja, eh, ik heb wel zin in iets lekkers. Maar we komen eigenlijk voor iets
anders.
Vertel maar eens, wat komen jullie bij opa doen?
Nou opa, Maartje gelooft niet dat u zichzelf kunt losmaken als u vastgebonden bent.
(trots) Jawel hoor, en nog wel in tien tellen!
Echt??? Mag ik dat dan eens zien, opa van Joris?
Nou… dat kan wel, maar dan moet ik eerst even trainen, zoals in het leger.

Springt de poppenkast rond en roept stoere kreten.
Opa
Een twee drie, een twee drie! Op en neer en op en neer! Hop hop hop hop, hoog met die
knietjes!
Laat zo lang duren als je goeddunkt. Op het laatst loopt opa even de poppenkast uit.
Maartje
Wat heb jij een stoere opa, zeg!
Joris
Ja, dat zei ik toch!
Opa komt terug met een rolletje touw om zijn schouder/nek.
Opa
Zo, ik ben er klaar voor! Dan vraag ik nu iemand van de leiding om mij heel stevig en
strak vast te binden. Zo strak dat mijn spieren pijn doen! (wendt zich tot de leiding)
Mevrouw! (meneer), ga uw gang maar!
Opa houdt zijn armen zo dat ze vastgebonden kunnen worden om zijn lijf. Hij laat zich met touw
omwikkelen door de leiding, het moet strak lijken, maar gemakkelijk los kunnen.
Leiding
(puft een beetje) Zo, en nu heel strak aantrekken. Poeh, dat is zwaar. Nou, die komt niet
meer los.
Opa
En terwijl jullie tot tien tellen, zal ik mij bevrijden! Let op.
Opa worstelt en beweegt hevig. Intussen tellen de kinderen en Joris en Maartje tot tien. Opa’s touwen
gaan intussen los of worden ‘onzichtbaar’ losgemaakt. Dit vergt enige voorbereiding. Laat opa
eventueel achter het gordijn gaan om bevrijd te worden als het niet spontaan lukt.
J&M
Een twee drie vier vijf zes zeven acht negen tien!
Opa
(springt uit de touwen omhoog) Taterretaa! En hier ben ik dan, de sterkste opa van…
(woonplaats invullen). En de stoerste ook!
Maartje en Joris klappen in hun handen (leiding doet ook mee en stimuleert de kinderen mee te
klappen).
Joris
Hoera, hoera voor opa.
Maartje
Ja, heel goed hoor, opa van Joris. Hoera!
Laat de kinderen weer rustig worden.
Maartje
Nou, ik had niet gedacht dat jouw opa dat echt kon, Joris. Maar het is echt waar!
Joris
Ja, zie je wel, het is echt waar!
Opa
En dan zal ik nu iets lekkers halen, want Maartje kijkt zo hongerig.
Maartje
Dat valt wel mee, hoor. Maar ik lust wel iets lekkers.
Opa
Kom maar eens mee naar de keuken.
J&M

(lopen achter hem aan de poppenkast uit) Dag kinderen, tot morgen!
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Rollen
Link

Fleur en Flip (met z’n fietskar/bakfiets), deftige dame.
Zoals Tomas eerst niet kon geloven dat Jezus echt was opgestaan, kan Fleur niet geloven
dat haar konijn gevonden is.
Setting Park met ‘boompjes’ of struiken in potten, groen zeil/nepgras/vilt op de vloer als gras (en
daartussen bruine of zwarte paden) met bankje, prullenbak en bloembak. Leeg konijnenhok
in de hoek met een afscheiding ernaast (bijvoorbeeld van karton) die de tuin voorstelt.
Materiaal Sla, tas/mand vol groente en fruit; chique damesblad; konijn.
Fleur komt al zoekend op (eventueel nog met verband om de voet, maar hoeft niet. Mochten de
kinderen ernaar vragen, zeg dan dat het al veel beter gaat).
Fle Hè, waar zit ’ie nou? Flappie! Ik had hem net nog. Ik moest alleen even snel naar de wc… (ze
kijkt de kinderen aan) Zeg, hebben jullie Flappie, mijn konijn, soms gezien?
Kinderen reageren.
Fle Hij is bruin met van die flaporen (of wit met zwart, hangt er vanaf hoe het konijn eruit ziet),
daarom heet ’ie Flappie. Hij is heel lief en vaak luistert ’ie ook als ik hem roep. Als ik een blaadje
sla omhoog houdt, komt ’ie meteen naar me toe. Wacht, ik pak even een slablaadje, dan komt ’ie
vast wel.
Fleur pakt een blaadje sla en loopt ermee rond. Kijkt nog eens in alle hoeken en achter alle potten en
andere rommeltjes die op de grond liggen. Ondertussen roept ze ‘Flappie’.
Fle Ik denk, ik denk dat hij toch de tuin uit is gegaan. Hebben jullie hem niet gezien?
Ze begint een beetje zenuwachtig te worden en kijkt ook naast het podium. Ze kruipt over de grond en
houdt het blaadje sla omhoog. Ze ziet niet dat Flip eraan komt.
Flip ziet Fleur kruipen; hij komt zachtjes aangefietst, stapt af, gaat achter Fleur staan en roept opeens
heel hard:
Fli Boe!
Fleur springt van schrik overeind.
Fli Wat doe jij nou met je neus op de grond?
Fle Ik schrik me een hoedje. Maar gelukkig ben jij het. Wil je me alsjeblieft helpen? Flappie is weg!
Fli Flappie? Je bedoelt je konijn?
Fle Ja. Ik had hem vanmorgen even losgelaten op het gras. Kijk maar, (ze wijst naar het lege hok)
maar toen moest ik even naar de wc en nou is ’ie weg… Ik dacht dat het hek goed dicht zat, maar
misschien heeft hij hem toch opengeduwd of is hij eronderdoor gegaan.
Flip denkt even na.
Fli Wacht eens… Volgens mij zag ik toen ik net door het park naar jouw huis fietste, langs het pad
een bruin (zwart/wit) konijntje zitten. Ik dacht nog: hé, dat lijkt Flappie wel. Maar ja, er zijn vast
heel veel konijntjes die er zo uitzien…
Fle Echt waar?! Je hebt hem gezien?! Kom laten we daar gauw heengaan, kijken of hij er nog zit?!
Fli Ja, kom gauw.
Ze lopen/rijden naar de andere kant van het podium, waar Flip net vandaan kwam.
Fli Hier was het ergens…
Fleur begint meteen te zoeken en te roepen en met haar blaadje sla te zwaaien.
Fle Flappie! Kom dan! Kijk eens wat voor lekkers ik voor je heb?
Flip duikt een prullenbak in of kijkt achter de coulissen. Ondertussen is de deftige dame met een deftig
damesblad op het bankje neergestreken, de boodschappentas/mand vol groente en fruit naast zich op
de grond. Fleur draait zich om en wil onder het bankje doorkruipen. Ze komt tussen de benen van
mevrouw Van Duivenvoorde uit. Die springt, als door een wesp gestoken, op.
Dd Wat zullen we nou beleven. Help! Politie! Er zit een… (dan ziet ze Fleur) Lieve help, m’n kind,
wat doe jij daar nu toch onder de bank. Ik schrik me naar. Ik had wel een attaque kunnen krijgen!
Fle Sorry, mevrouw Van Duivenvoorde. Ik had u niet gezien. Ik zoek mijn konijn Flappie, ziet u, maar
ik kan hem nergens vinden.
Flip komt er ook bij staan en Fleur gaat van alle ellende op het bankje zitten huilen.
Fli Ze vindt het heel erg dat hij is weggelopen, mevrouw Van Duivenvoorde. Ik dacht dat ik hem net
in het park had zien zitten, vandaar dat we nu hier zoeken.
Dd Oh, ik snap het al. Is het zo’n mooi bruin (zwart/wit) konijntje met lange oren?
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Fleur en Flip tegelijk: JA!
Dd Volgens mij zag ik die daarnet nog bij de groenteboer aan wat sla knabbelen. Ik dacht nog:
Tjsoh, die groenteboer zorgt wel erg goed voor zijn konijn, dat hij zomaar van de sla mag eten.
Fle Zou dat hem echt zijn, Flip? Of was het toch de groenteboers eigen konijn?
Fli Wanneer zag u hem daar, mevrouw Van Duivenvoorde?
Dd Laat eens kijken… Ik kom er net vandaan, ben hier naartoe gelopen, dus het zal iets van tien
minuten geleden zijn. Ga maar gauw kijken, misschien zit hij er nog!
Fli Kom op Fleur, we gaan er snel naartoe! (Springt achterop.)
Fle Goed dan, hopelijk is het echt mijn Flappie …
Flip en Fleur stappen op de fiets van Flip en gaan af. Mevrouw Van Duivenvoorde gaat weer zitten.
Dd Wat een vervelende geschiedenis, zo’n huisdier dat kwijt is. Echt naar voor dat lieve meisje.
Opeens hipt er een konijntje het podium op (wordt van achter de coulissen neergezet) en begint aan
de sla/wortel in de tas/mand van de deftige dame te knabbelen (zo niet, dan zelf smakgeluiden maken
achter coulissen). Misschien beginnen de kinderen te roepen, maar daar reageert de deftige dame
niet op, ze is weer verdiept in haar damesblad, dat ze opeens laat zakken.
Dd Wat hoor ik toch? Het lijkt wel of ik iemand hoor smakken. Bah, wat onsmakelijk. Wie zit er hier
nu met zijn mond open te eten, dat is toch echt heel onbehoorlijk.
Mevrouw Van Duivenvoorde kijkt om zich heen, dan ziet ze het konijn.
Dd Nee maar! Kijk nu toch eens! Daar zit me dat lieve konijntje weer. Die is vast van dat lieve meisje
Fleur en die aardige jongen Flip. Och, nu hoop ik maar dat ze zo weer hierheen komen, anders
moet ik ze nog op gaan zoeken. Zeg kinderen, kunnen jullie Fleur en Flip niet even roepen? Maar
nog niks vertellen. Dan is het een verrassing.
Mevrouw Van Duivenvoorde neemt het konijn op schoot en verstopt het achter het damesblad. De
kinderen roepen. Flip en Fleur komen weer op met de fiets. Fleur nog meer in tranen en verdrietig.
Flip heeft zijn arm om haar heen.
Fli Wat is er? Hebben jullie Flappie soms gevonden?
Kinderen reageren. ’t Is even afwachten of ze ook zeggen dat de deftige dame hem heeft. Zo ja, dan
kan Flip reageren met iets als:
Fli Ja, ze had hem bij de groenteboer gezien, maar daar was hij al niet meer.
Fle De groenteboer had Flappie weggejaagd omdat ‘ie van z’n sla zat te eten en hij was boos. En nu
vind ik Flappie vast nooit meer terug, boehoe. (begint nog harder te huilen)
Fli Stil maar, Fleur, we vinden hem heus wel!
Mevrouw Van Duivenvoorde zit te glimmen op de bank. Flip en Fleur ploffen ernaast. Fleur, met haar
hoofd in haar handen, ziet of merkt niets meer op, zo verdrietig is ze.
Fli Hij was al weg, mevrouw Van Duivenvoorde… We hebben hem niet meer gevonden.
Dd Maar ik heb hem toch?
Fli Hoe bedoelt u??
Dd Ik heb hem toch? Kijk zelf maar! (ze legt het damesblad aan de kant)
Fli Echt waar? Is dat Flappie?
Flip stoot Fleur aan.
Fli Fleur, kijkt dan. Hij zit hier! Bij mevrouw Van Duivenvoorde op schoot!
Fleur kijkt niet eens op.
Fle Nee, dat kan toch helemaal niet, hij is weg. Zit me niet te plagen.
Fli Echt waar! Kijk dan!
De deftige dame staat op en zet Flappie bij Fleur op schoot.
Fle Flappie? Ben jij het echt?
Dd Hij is het, ECHT WAAR! Ik hoorde net iemand aan mijn sla knabbelen en daar zat je konijntje,
Flappie, zomaar achter m’n tas/mand! Is het niet geweldig?!
Fleur springt overeind en maakt een rondedansje met Flappie.
Fle Flappie! Je bent er weer! Oh (knuffelt hem). Ik heb je zo gemist. Ik dacht dat ik je voor altijd kwijt
was, maar gelukkig heeft mevrouw Van Duivenvoorde je gevonden! Oh, wat ben ik blij!
Dd Weten jullie wat? Ga maar even met mij mee naar huis, dan krijgen jullie een glaasje ranja voor
de schrik. En misschien wil Flip mijn zware boodschappentas/mand wel even in zijn kar naar mijn
huis brengen. Dan krijgt Flappie nog een extra blaadje sla.
Fli Natuurlijk, mevrouw Van Duivenvoorde! We zijn zo blij dat u Flappie hebt gevonden.
Dd Ach, het was niets. Hij kwam gewoon aangelopen.
Fli En ik laat Flappie niet meer los! Ik ben zo blij dat ik hem weer terugheb!
Samen gaan ze af.
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dat onder het doek een voorwerp mag voelen.
Kan het raden wat het is? Herhaal dit een
aantal keren, zodat zoveel mogelijk kinderen
aan de beurt komen.
Eerst voelen, dan geloven…
Nodig: groot doek of een deken, verschillende
voorwerpen met duidelijke structuren.

Variant: Je kunt ook een kind blinddoeken, het
een voorwerp geven (dat de andere kinderen
dus wel kunnen zien) en het dan laten raden.
.

De kinderen zitten in een kring. In het midden
leg je een groot doek neer. Onder het doek leg
je een aantal voorwerpen. Je kiest een kind uit

Doe-Het-Zelf-tijd
Gereedschap
 Pen
Kleurplaat

Materiaal
 Werkblad 21

werkblad 20

Gereedschap
 Viltstiften en/of kleurpotloden

Werkwijze
 De bijbel vertelt het verhaal van Jezus die
Tomas opzoekt en hem Zijn wonden laat
zien en voelen. Een aantal woorden uit dit
verhaal is verstopt in de woordzoeker.
 Zoek de woorden van boven naar beneden,
van beneden naar boven, van links naar
rechts en van rechts naar links.
 Streep de letters weg met een pen.
 De overgebleven letters vormen de
oplossing.

Materiaal
 Werkblad 20
Werkwijze
 Kleur de kleurplaat.
Om van een tekening iets extra’s te maken een
aantal tips:
 Plak de tekening op een iets groter vel
(gekleurd) papier. Je kunt deze rand
eventueel versieren met:
o Macaroni
o Luciferstokjes
o Plakfiguurtjes
o Gekleurde stukjes papier
o Wasco
o Kleurpotloden en/of stiften
 Maak van een tekening een raamhanger
door het in te kleuren met watervaste stiften
en daarna te ‘lakken’ met zonnebloemolie.
Goed laten drogen en de hanger is klaar.
 Vergroot de tekening en laat hem beplakken
met stukjes sitspapier.
 Laat de tekening kleuren met vetkrijt (of
goede wasco, van tevoren uitproberen) en
bestrijk de tekening met ecoline. Er ontstaat
een prachtig schilderij.
Woordzoeker
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Oplossing: Vertrouw op Jezus!
Jezus en Tomas
(kleuterknutsel)

werkbladen 22 en 23

Gereedschap
 Schaar
 Kleurpotloden en/of viltstiften
 Lijm
Materiaal
 Werkblad 22 en 23 (bij voorkeur op dik
papier)
 Extra strook papier
Werkwijze
 Kleur de beide platen in.
 Knip het figuur op het werkblad uit en knip
de grote plaat in op de stippellijnen.

werkblad 21
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 Plak een strook papier vast aan de
achterkant van het figuur.
 Schuif het figuur tussen de inkepingen in de
grote plaat.
 Door het figuur met de strook heen en weer
te bewegen, kan Jezus vanuit het niets
verschijnen.

 Zet het ene poppetje op je rechterwijsvinger,
het andere op je linkerwijsvinger. En spelen
maar!
Voeldoos, niet zien en toch zeker weten

Vingerpopjes discipelen

Gereedschap
 Schaar
 Lijm
 Prikpen
 Stanleymes (niet voor de kinderen)
 Kleurpotloden of viltstiften
Materiaal
 Schoenendoos voor ieder kind
 (Foam-)stickers
 Papier om de doos te versieren (eventueel
cadeaupapier)
 Materiaal om de doos mee te vullen. Dit kan
van alles en nog wat zijn: denk aan takjes,
kastanjes, eikels, knikkers, elastiekjes,
stukje van schuurspons, wattenschijfje,
gummetje, schuurpapier, schroefjes, pasta’s
in diverse vormen, lolly, ingepakt snoepje.

Gereedschap
 Schaar
 Borduurnaald
 Lijm
 Viltstiften
 Materiaal
 Stukjes vilt
 Gekleurd borduurgaren
 Eventueel wol of touw

Werkwijze
 Prik een opening in de schoenendoos, in de
korte zijkant, zo groot dat er net een hand
doorheen kan.
 Versier de buitenkant van de doos, met
papier, stickers, stiften, etc.
 Neem een stuk papier dat ruim over de
opening heen kan en knip deze van onderen
in tot ongeveer 2 cm. van de bovenkant.


Werkwijze
 Maak 2 leerlingen van Jezus (Tomas en nog
een andere) als vingerpoppetje, waarmee je
later een gesprek kunt opvoeren.
 Knip (voor één poppetje) 2 stukjes vilt
(andere stof kan ook, maar vilt rafelt niet).
Het stukje vilt moet wat ruim om je vinger
heen passen voor het lijfje.
 Naai deze twee delen aan elkaar met kleine
festonsteekjes.
 Knip van een ander kleur vilt het haar (een
reepje ingeknipt vilt) of maak haar van wol of
touw. Lijm dit vast op het lijfje of naai het
vast met een paar kleine steekjes.
 De oogjes zijn kleine stukjes wit vilt met een
stipje van viltstift erop (pupil). Het mondje is
ook een stukje vilt. Probeer verschillende
vormen, zodat je allerlei uitdrukkingen krijgt.
(Bijvoorbeeld Petrus’ mondhoeken naar
beneden: waarom geloof je dat niet!; Tomas
een recht streepje: hij is teleurgesteld, Jezus
is dood). Plak of lijm ze op het lijfje.
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 Plak deze met de bovenste strook vast
boven de opening zodat je met je hand door
de losgeknipte flappen kunt gaan om in de
doos te voelen.
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 Vul de doos met allerlei materialen waarmee
de kinderen voelend raden wat het is. Denk
aan takjes, stukje van schuurspons,
kastanjes,
knikkers,
gummetje,
schuurpapier, pasta in diverse vormen, lolly.

 Als je het spel hebt gemaakt, kun je het
gaan spelen. Doe een blinddoek voor, leg
alle kaartjes op z´n kop, draai twee kaartjes
om en voel aan de vorm of het twee
dezelfde vormen zijn.

Tip: Je kunt er eventueel voor kiezen om voor
de jongere kinderen de opening als leiding zelf
al in de doos te maken. Dit gaat sneller met een
stanleymes.

Variant: Gebruik niet alleen rubber, maar ook
allerlei verschillend ander materiaal, zoals vilt,
wol, schuurpapier, halve knijper, en ribstof.
Verzamel dit materiaal en plak dat telkens op 2
kaartjes.

Voelmemorie

werkblad 24
Krasse prenten
Gereedschap
 Spijker,
opengemaakte
haarspeld
 Doekje of kleine oude lap
Materiaal
 Dun karton (bijvoorbeeld
cornflakes)
 Waskrijt, inclusief zwart

een

of

doos

Werkwijze
 Kleur het karton met een waskrijt in brede of
lange stroken.
 Bedek de gekleurde strepen met een zwart
waskrijt. Misschien moet je er een tweede
maal overheen gaan. Je gaat dus met zwart
over de gekleurde stroken. De kleuren zijn
nu niet meer zichtbaar.
 Kras met de spijker een tekening in het
waskrijt (een dier, de zee, een vliegtuig…).
 Wrijf licht over je tekening met een doekje.
Op deze manier wrijf je voorzichtig de
weggekraste stukjes van je tekening af.
Eventueel kan goed blazen ook helpen.
 Eerst was je tekening
niet zichtbaar, nu wel!

Gereedschap
 Lijm
 Schaar
Materiaal
 Werkblad 24
 Stevig karton
 Rubber
Werkwijze
 Maak van stevig karton kaartjes van
ongeveer 10 cm. x 10 cm.
 Trek de vormen van het werkblad over op
het rubber, knip deze uit en plak ze op de
kaartjes.
 Je kunt zoveel memoriekaartjes maken als
je wilt. Bedenk zelf eventueel nog wat
vormen.
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