
Kinder Woord Dienst van Oase 

Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, 

Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! 

 

 

 

 

Wie is Jezus voor jou? 

Zaterdag 13 januari 2018 

 

Jezus als het Lam van God.  

 

 



Navertelling Johannes 1,35-42 

Johannes wijst de weg naar Jezus 

Terwijl Johannes mensen doopte aan de oever van de Jordaan 

vertelde hij verhalen over God aan de mensen die bij hem 

kwamen. Zo vertelde hij ook over Jezus en dat die heel bijzonder 

was. “Ik doop jullie met water”, zei Johannes, “maar Jezus zal de 

mensen dopen met de heilige Geest. Want Hij is de Zoon van 

God!”.  

De leerlingen van Johannes snapten het niet helemaal maar ze 

werden wel nieuwsgierig.  

 

De volgende dag stond Johannes met twee leerlingen te praten, 

toen Jezus voorbij kwam. Johannes wees naar Jezus en zei: “Kijk, 

het Lam van God”. Toen die leerlingen dat hoorden gingen zij 

achter Jezus aan. Jezus draaide zich om toen hij zag dat de 

leerlingen met Hem meeliepen en zei: “Wat willen jullie?” “Wij 

willen weten waar U logeert, Rabbi” (dat betekent Meester), 

antwoordden ze. “Kom dan maar mee”, zei Jezus.  

De ene leerling was Andreas, de broer van Simon Petrus. Later 

kwam Andreas zijn broer tegen en vertelde hem enthousiast: 

“Wij hebben de Messias, de Zoon van God, gezien. Kom maar mee, 

dan kan jij Hem ook zien.” En zo kwam ook Petrus bij Jezus. Het 

leek net of Jezus Petrus al kende. “Dag Petrus”, zei Jezus, ‘”Jij 

bent de zoon van Johannes. Maar ik geef je een andere naam. Ik 

zal je Kefas noemen. Dat betekent rots.” Vanaf toen bleven 

Andreas en Petrus bij Jezus. 

Dit is het Woord van God 

Kinderen: Wij danken God 



 

 

 

 

 

Gebed om Jezus te leren kennen 

Goede God, 

vandaag zijn wij weer bij elkaar voor de kinderwoorddienst. 

Wij horen over twee broers, Andreas en Petrus,  

die graag willen weten wie Jezus is. 

Zij lopen achter Jezus aan. 

Zij mogen met Hem meekomen en zullen bij Hem blijven. 

 

God, wij willen ook weten wie Jezus voor ons is. 

Helpt U ons om Jezus te leren kennen? 

Daarom luisteren wij  

naar de verhalen uit de Bijbel over Hem. 

 

Het zijn echt mooie en spannende verhalen! 

En, heel gek, het lijkt wel of zij ook iets over ons vertellen!! 

Dank U daarvoor, God. 

Amen 

 



 

 

 

 

 

Goede God,  

Wij kijken uit naar uw Geest, 

waar we kennis mee maakten 

toen we gedoopt werden. 

Het was een nieuw begin van ons leven. 

U vraagt ons steeds weer 

om blij uw richting te kiezen 

als we iets nieuws willen beginnen, 

Als u ons roept 

Wilt u ons daarbij helpen? 

Laat ons het enthousiasme 

en de vrolijkheid doorgeven, 

die we ontvingen van uw Geest. 

Helpt U ons om Jezus te leren kennen? 

Amen 

 

 



 
Wie is Jezus voor Johannes ?  

Johannes geeft Jezus een bepaalde naam. (Lam van God)  
Johannes wijst naar Jezus. Johannes is daarmee een wegwijzer naar Jezus, maar ook naar 

een bepaalde rol van Jezus, namelijk Jezus als de Messias, als de redder van de mensen, als 
het Lam van God. 

Wie is Jezus voor jou? 
Vertel in je eigen woorden. 

Wie is Jezus voor mij? Een aantal voorbeelden: Denk aan Jezus als redder, als kracht, als 

vriend, als Lam van God, als voorbeeld, oneindig en toch dichtbij; mens en ook God; 
vertrouwenspersoon, altijd dicht bij je, maatje, enzovoort.  

Vertel zelf wat betekend Jezus voor jou?  Johannes wees de weg naar Jezus, Jezus is voor de 

mensen van nu ook een wegwijzer . 
Zet jou woorden en beelden die je zelf verteld hebt op je eigen wegwijzer .  

Dat kun je schrijven , of misschien ook wel een tekening van maken.  

Hiermee ontdek je welke rol Jezus in je leven kan spelen. 



 

 

 

 



Spelletje: Achter iemand aan lopen 

 

 

 


