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Vertelling 8–12 jaar

Is het boek echt af?
Johannes buigt zich over zijn stapel papieren. De afgelopen dagen is hij druk geweest 
met schrijven. ‘In het begin was het Woord…’ staat er op de eerste bladzijde en daarna 
volgen nog veel meer woorden. Woorden over Jezus en woorden die Jezus zelf gezegd 
heeft. Hij bladert de stapel papieren nog even door. Zijn boek over Jezus is bijna af. 
Nog een laatste verhaal.
Johannes pakt zijn ganzenveer en doopt hem in de inkt. Hij begint aan zijn laatste 
verhaal.

‘Jezus zit met zijn leerlingen aan de oever van het meer. Ze eten brood en bakken een 
vers gevangen visje op een vuurtje. Petrus kijkt de kring rond. Het lijkt net als vroeger, 
maar toch is alles anders. Petrus zucht en denkt terug aan die ene avond. De donkerste 
avond die hij ooit heeft meegemaakt. De nacht dat Jezus gevangen werd genomen. 
Soldaten namen Jezus mee. En toen ze vroegen of hij bij Jezus hoorde… schudde hij 
zijn hoofd. Ja, hij loog! Petrus krijgt pijn in zijn buik als hij daaraan denkt… De dag 
nadat Jezus gevangen werd genomen, stierf hij. Dat was de donkerste dag die Petrus 
ooit mee had gemaakt. Het leek erop dat Jezus voor altijd zou zwijgen. En toch zitten 
ze weer samen en eten ze brood en vis. Het is haast niet te begrijpen. Jezus stierf, 
maar hij is ook weer opgestaan, hij leeft. Maar hoe zal het verder gaan. Gaan ze weer 
rondtrekken, van dorp naar dorp?
“Petrus?” Petrus schrikt op en kijkt naar Jezus. “Petrus, houd jij van mij?” Jezus kijkt 
hem doordringend aan.
“Heer, U weet toch dat ik van U houd?” 
Jezus knikt. Hij weet het. Maar toch vraagt Jezus het nog een keer. ‘Petrus, houd je van 
mij?’ 
“Heer, U weet toch dat ik van U houd?” Dan vraagt Jezus het voor de derde keer. 
Petrus wordt er verdrietig van. Nu weet hij waarom Jezus drie keer die vraag stelt. 
Op de avond, de donkerste avond van zijn leven… de avond dat Jezus gevangen werd 
genomen, vroeg iemand hem: “Hoor je bij Jezus?” Toen zei Petrus: “Nee, natuurlijk 
niet!” Stel dat ze hem ook gevangen zouden nemen! Maar daarna kreeg hij nog een 
keer die vraag en nog een keer… En drie keer zei hij: “Nee, natuurlijk niet!” Drie keer 
loog hij.
Nu mag Petrus drie keer tegen Jezus zeggen dat hij van hem houdt. En dat is drie keer 
de waarheid.
Petrus kijkt Jezus aan. Jezus glimlacht. “Petrus, zorg voor de mensen die bij mij willen 
horen!”’

Johannes schuift zijn stoel naar achteren. Het laatste verhaal is geschreven. Maar is 
het boek echt af ? Johannes begint te twijfelen. Hij denkt aan al die wonderen en al die 
wonderlijke woorden die hij niet geschreven heeft. Er is nog zo veel meer te vertellen 
over Jezus! Maar dan zou hij nog wel uren, weken, maanden, jaren door kunnen gaan. 
Johannes schudt zijn hoofd. Nee, het belangrijkste heeft hij opgeschreven. Het boek is 
af. Of…
Johannes pakt zijn ganzenveer weer op en doopt hem in de inkt. Hij schrijft nog een 
zin: ‘Jezus heeft nog veel meer dingen gedaan, maar als je alles een voor een op zou 
schrijven, zou de wereld te klein zijn voor al de boeken die je dan moet schrijven.’
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8-10 jaar

l
Gesprek: Het verhaal van Jezus en 

zijn leerlingen gaat ook na Pasen 

verder. Wat weten jullie allemaal 

over de gebeurtenissen na Pasen?  

Pak er een Bijbel bij en sla deze open bij 

Johannes 21. Vertel dat in dat hoofdstuk het 

verhaal van vandaag staat. Maar de Bijbel is 

nog niet uit. Er staan nog veel meer verhalen in. 

Vertel dat deze verhalen gaan over de leerlingen 

van Jezus nadat Jezus naar de hemel ging. 

s
Creatief: Vroeger gebruikte men een 

veer als pen. Zo kun je er zelf een 

maken: doop de veer met de punt 

(de kant zonder haartjes) een tijdje in warm 

water. Knip vervolgens de punt schuin af. Nu 

kun je schrijven met de veer door hem in inkt 

te dopen. Je kunt de veer ook bij de volgende 

opdracht gebruiken.

z
Schrijven: Vouw een A4’tje dubbel 

tot een boekje. Over welk verhaal 

van Jezus zou jij een boek(je) 

willen schrijven? Ontwerp een voorkant en schrijf 

het verhaal. Je kunt er ook voor kiezen om er een 

prentenboek of stripverhaal van te maken.

 11-12 jaar

l
Gesprek: Wanneer is een verhaal 

over een persoon echt afgelopen? 

Kan iemands verhaal verder gaan, 

ook al is die persoon er niet meer? Kun je 

iemands verhaal dan nog verder vertellen? 

Filosofeer hier samen over door.

z
Schrijven: Blader vanaf het 

Bijbelboek Johannes verder door 

de Bijbel. Kies een van de verha-

len en schrijf hier zelf een verhaal over. Je kunt 

er ook een tekening of stripverhaal van maken.

p
Spel: Iedereen krijgt een papier en 

schrijft hier een begin van een verhaal 

op in een of twee zinnen. Vouw dit naar 

achteren en schrijf de eerste woorden van de 

volgende zin. Schuif je papier door naar een 

ander. Hij of zij schrijft een vervolg in een 

paar zinnen. Vouw dit stuk papier weer naar 

achteren en schrijf het begin van de volgende 

zin. Schuif je papier weer door naar iemand 

anders. Herhaal dit een aantal keer. Vouw dan 

je papier open en ontdek welke verhalen jullie 

samen hebben geschreven.

Onderzoeken: Zoek uit wie de twaalf 

leerlingen van Jezus waren (zie 

Matteüs 10:2). 

Vorm duo’s en kies een of meerdere leerlingen 

uit. Ga op zoek naar wat we weten over deze 

leerling. Wie was hij? Waar kwam hij vandaan 

en wat gebeurde er met deze leerling nadat 

Jezus terug naar de hemel was?


