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1.  INLEIDING BIJ HET KERSTPROJECT

Tel je mee? Dat is het thema waarmee we dit jaar 

naar Kerst toeleven.

Mensen hebben de neiging om zichzelf en elkaar 

de maat te nemen: van groeicurven tot Cito-

scores, van aantal likes tot Top 500-ranglijsten; 

het lijkt soms alsof je overal mee moet scoren. 

Dat kan bij ons allemaal – en misschien wel in 

het bijzonder bij kinderen – de vraag oproepen: 

Tel ik eigenlijk wel mee? Doe ik ertoe, ook als ik 

niet rijk, knap, beroemd, machtig of slim ben? Als 

ik geen duizenden volgers heb op sociale media?

De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor 

God. Het verhaal over de geboorte van Jezus 

maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. 

Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en 

hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo 

liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, 

zonder macht en invloed, een speciale plek bij 

Hem hebben. In de weken van advent en Kerst 

lezen we verschillende teksten uit het Oude en 

Nieuwe Testament over personen die in de ogen 

van anderen misschien niet veel voorstelden, 

maar die van God een belangrijke taak of een 

bijzondere rol kregen. Dat zijn de volgende 

teksten:

-  Lucas 2:1-5 De volkstelling

-  Lucas 1:26-56 Het lied van Maria: God maakt 

gewone mensen belangrijk

-  Marcus 9:33-37 Wie is de belangrijkste?

-  Jesaja 53:1-6 Gods dienaar die door niemand 

werd gezien

-  Lucas 2:6-20 De geboorte van 

Jezus en het bezoek van de herders

2.  INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de tweede van een blok 

met vijf teksten over ‘kleine’ mensen die 

voor God juist heel belangrijk zijn.

Op deze zondag staat Marcus 9:33-37 

centraal: Wie de belangrijkste wil zijn, 

moet anderen juist dienen.

Voor de kinderen van 4 tot 8 jaar richten 

we ons op Jezus die zegt dat het beter is 

om andere mensen te dienen in plaats van 

zelf de belangrijkste te willen zijn.

Voor de kinderen van 8 tot 12 jaar richten 

we ons op Jezus die zegt dat je andere 

mensen juist moet dienen als je de 

belangrijkste wilt zijn.
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3.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

De afgelopen twee weken hebben we gelezen over het 

begin van Jezus’ leven, toen Maria nog van Hem in verwachting 

was. Vandaag maken we een sprong in de tijd en we landen 

ongeveer dertig jaar later. Jezus treedt op als leraar en trekt 

rond met zijn leerlingen. Een van de bijbelboeken die daarover 

vertellen, is het evangelie van Marcus.

Het Marcus-evangelie kan ingedeeld worden in twee 

hoofddelen. Het eerste hoofddeel vertelt over Jezus’ werk in 

Galilea (hoofdstuk 1-10). Het tweede hoofddeel speelt zich af in 

Jeruzalem (hoofdstuk 11-16), en gaat vooral over Jezus’ lijden, 

dood en opstanding. De tekst die we vandaag lezen staat in het 

eerste hoofddeel. Een thema dat hierin regelmatig terugkomt, 

is de navolging van Jezus: Jezus legt aan zijn leerlingen uit 

hoe ze zijn volgelingen kunnen zijn. Ook Marcus 9:34-37 gaat 

daarover. Jezus heeft zojuist aan zijn leerlingen verteld dat de 

dood Hem te wachten staat. Maar op de terugweg naar huis 

zijn de leerlingen alweer met iets heel anders bezig.

4.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Jezus' leerlingen lopen onderweg met elkaar te 

kibbelen. Ze discussiëren over de vraag wie van hen 

de belangrijkste is. Als ze bij het huis van Petrus zijn 

aangekomen, vraagt Jezus waarover ze met elkaar gesproken 

hebben. De leerlingen durven niets te zeggen. Jezus gebruikt 

deze gebeurtenis om hun iets uit te leggen over hoe je zijn 

volgeling kunt zijn. ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet zichzelf 

op de laatste plaats zetten. En hij moet alle anderen dienen,’ 

zegt Hij. Jezus keert de gewone machtsverhoudingen radicaal 

om. In het koninkrijk van God is de eerste niet degene die 

anderen in zijn macht heeft, maar degene die anderen juist 

dient. Om deze dienstbaarheid te verduidelijken, zet Jezus een 

kind in het midden van de groep. ‘Als je bij Mij hoort, dan moet 

je juist voor de minst belangrijke mensen aandacht hebben. 

Zoals voor zo’n kind.’ In de tijd van het Nieuwe Testament 

hadden kinderen een lage positie. Ze werden niet gezien als 

een aparte groep mensen, maar als onvoltooide, nog op te 

voeden volwassenen. Ze stonden totaal onder het gezag van 

hun vader, en hadden zelf niets in te brengen. Maar juist zulke 

‘onbelangrijke’ mensen, die in de samenleving nauwelijks 

meetellen, zijn belangrijk voor God! Jezus roept zijn leerlingen 

op om aandacht te hebben voor deze ‘kleine’ mensen en om 

open te staan voor hun vragen en verlangens. Want wat je voor 

hen doet, dat doe je voor Jezus zelf!
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6. WAT HEB JE NODIG?

4-8 jaar 

Om te beginnen

Per kind:

- een speelgoedmedaille

Om te doen: Tot je dienst!

Per kind:

-  het werkblad op stevig papier  

of karton

-  een splitpen

En verder:

-  kleurpotloden en viltstiften

-  scharen

-  prikpennen

Om te doen: Groeien in dienen

Per kind:

-  een stevig vouwblaadje van 

15 x 15 centimeter

-  een boterhamzakje

En verder:
-  een zak potgrond

-  een lepel

-  een zakje tuinkers

-  een plantenspuit met water

Om te doen: Belangrijke dienst

-  twee poppen zonder kleding 

of met kapotte kleertjes

-  twee fleecekleden

-  twee pleisters of twee 

rolletjes verband

8-12 jaar 
Bijbeltekst

- een bijbel

Om te doen: Jezus dient

Per kind:

- het werkblad

- een pen

Om te doen: Collage 

‘dienstbaarheid’

Per groepje:

- een vel A3-papier

En verder:

-  folders, tijdschriften, flyers

- scharen

- lijmstiften

Om te doen: 

Smakelijk dienen

Voor acht stukjes tosti:

-  vier sneetjes witbrood

-  zes plakjes kaas of twee 

plakken kaas uit een 

verpakking

-  één kleine rode ui

-  saus naar keuze, 

bijvoorbeeld mayonaise, 

ketchup of chilisaus

-  eventueel vier (vegetarische) 

knakworsten

-  eventueel een beetje boter

En verder:

- een tosti-ijzer

- een snijplank

- een bord

- een schilmesje

- een mes

5. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een 

kaartje met de tekst van Marcus 9:35.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Marcus 9:35.

220

debijbel.nl/bijbelbasics

‘Wie de belangrijkste wil zijn 
(...) moet anderen dienen.’

MARCUS 9:35

220

debijbel.nl/bijbelbasics

‘Wie de belangrijkste wil zijn, 
moet zichzelf op de laatste plaats zetten. 

En hij moet alle anderen dienen.’

MARCUS 9:35
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In de kinderdienst

8. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

De andere kant van de medaille

Jezus zegt dat het beter is om andere mensen te dienen 

in plaats van zelf de belangrijkste te willen zijn. De 

kinderen bedenken op welke manier ze belangrijk zijn 

en hoe ze dat kunnen gebruiken om te dienen.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  een speelgoedmedaille

Aan de slag
-  Ga met elkaar in een kring zitten.

-  Vraag ieder kind afzonderlijk waarom hij of zij 

belangrijk is.

-  Als het kind het lastig vindt om iets te noemen, 

probeer met elkaar iets te bedenken.

-  Als het kind iets heeft genoemd, krijgt het een 

medaille. Het kind mag de medaille om zijn 

nek hangen.

-  Bedenk met alle kinderen hoe ze datgene 

wat hen belangrijk maakt, kunnen inzetten en 

gebruiken om er voor iemand anders te zijn. 

7.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Tel je mee?

Lees Marcus 9:35 voor, of vraag een kind om dit 

te doen. 

Laat daarna het filmpje van deze zondag zien. 

Zing vervolgens met elkaar het projectlied. 

Je vindt het filmpje, en de tekst en muziek van het 

projectlied op debijbel.nl/bijbelbasics. 

In de kerkdienst

Wie de belangrijkste wil zijn (...) 
moet anderen dienen.’

Marcus 9:35

Tips 
- De kinderen maken zelf 

een medaille van geel karton en een lint. Op de voorkant tekenen of schrijven ze waarom ze belangrijk zijn, waar ze goed in zijn. Op de achterkant tekenen of schrijven ze hoe ze datgene wat op de voorkant staat, kunnen gebruiken om er voor andere mensen te zijn.- Je kunt deze medaille ook als 
werkvorm gebruiken, gebruik 

dan ‘belangrijke dienst’ als 
binnenkomer.
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9.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Grote God,

We vergelijken onszelf vaak

met anderen.

We willen de belangrijkste zijn,

en op de eerste plaats komen.

Maar Jezus zegt dat het beter is om te dienen.

Dát telt!

Maak ons belangrijk voor onbelangrijke mensen,

zodat we U en anderen kunnen dienen

met liefde, zorg en aandacht.

Amen. Tip 
Ga in een kring 

zitten voor dit gebed. Je 
kunt een kaars aansteken, 

of de kaars die je 
meeneemt uit de dienst 

in het midden 
zetten.

8-12 jaar 

Op handen gedragen

Jezus zegt dat wie de belangrijkste wil zijn, de ander juist 

moet dienen. Ervaren de kinderen hun rol in deze opdracht als 

dienend of voelen ze zich belangrijk?

Aan de slag
-  De kinderen verdelen zich in groepjes van drie aan één kant 

van de ruimte.

-  Vertel de kinderen dat twee kinderen elkaar kruislings de 

handen geven en elkaars handen stevig moeten vasthouden. 

Het derde kind gaat op de handen zitten en wordt op deze 

handenstoel naar de overkant gebracht.

-  De kinderen overleggen onderling wie wordt gedragen en wie 

gaan dienen als een draagstoel.

-  De kinderen dragen elkaar naar de andere kant van de ruimte.

-  Vraag de kinderen waarom ze kozen voor het kind dat werd 

gedragen en voor de kinderen die het kind droegen. Was er 

een speciale reden voor? Voelden de kinderen die mochten 

zitten zich belangrijker dan de kinderen die moesten lopen? 

Of voelden de kinderen zich juist belangrijk als ze het kind 

mochten dragen?

-  Doe de opdracht eventueel nog twee keer, zodat alle 

kinderen een keer zijn gedragen.

In de kinderdienst (vervolg)
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10. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Marcus 9:33-37

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal 

met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen 

om goed te kijken en te vertellen wat ze zien. Je kunt 

eventueel de weetjes uit het bovenbouwmateriaal 

gebruiken om wat meer uit te leggen.

Wie is de belangrijkste?

Jezus en zijn vrienden maken een wandeling. Een lange 

wandeling. Dat doen ze vaak. Tijdens het wandelen 

vertelt Jezus dan van alles aan zijn vrienden. Hij lijkt wel 

een meester die les geeft aan een klas met kinderen.

Maar wat Jezus nu vertelt…

‘Over een poosje zal ik gevangengenomen worden,’ 

zegt Hij. ‘De mensen zullen me doden. Maar drie dagen 

later sta Ik weer op uit de dood.’

Jezus’ vrienden kijken elkaar aan. Horen ze het goed? 

Denkt Jezus echt dat de mensen Hem gevangen gaan 

nemen? Dat het verkeerd gaat aflopen? Dat kan niet, 

hoor.

Daar willen ze niet over praten. Ze willen er niet eens 

over nadenken, over zulke erge dingen. Ze denken 

liever aan iets anders.

Bijvoorbeeld aan eh… wie van hen het belangrijkste is!

Want dat is goed om te weten, voor als Jezus koning 

wordt. Dat je dan weet wie het belangrijkste is, en wie 

Jezus mag helpen met regeren.

‘Ik ben Jezus’ beste vriend,’ zegt Johannes. ‘Dus ik ben 

het belangrijkste.’

‘Maar ik durf altijd alles,’ zegt Petrus. ‘Ik ben voor 

niemand bang. Ik was niet eens bang met die erge 

storm, toen de boot bijna ging zinken. Ik denk dat Jezus 

mij belangrijker vindt dan jou, Johannes.’

‘Pff,’ zegt Judas. ‘Maar ik ben nog veel belangrijker. Ik 

zorg ervoor dat we genoeg geld hebben om eten te 

kopen.’

‘Maar ik ben de allerbelangrijkste,’ zegt Tomas. ‘Want ik 

denk altijd goed na.’

Jezus’ vrienden krijgen er bijna ruzie over. Wie is er nou 

het belangrijkste?

‘Hé, jongens,’ zegt Jezus, als ze thuis zijn. ‘Waar hadden 

jullie het nou over, zonet? Ik hoorde jullie zo druk praten 

met elkaar.’

Petrus en Johannes kijken elkaar aan. Maar ze zeggen 

niets. En Judas en Tomas zeggen ook niks. Ze voelen 

zich ineens een beetje dom dat ze er ruzie over 

gemaakt hebben.

‘Kom eens allemaal bij Me,’ zegt Jezus, en Hij gaat 

midden op de markt op een steen zitten. ‘Ik wil jullie 

wat vertellen. Iets wat je moet weten als je mijn leerling 

bent. Wil je de belangrijkste zijn? Dan moet je beginnen 

met je zelf níet belangrijk vinden. Je moet andere 

mensen juist belangrijk vinden. Je moet andere mensen 

helpen. Iedereen.’

Het is druk op de markt. Er komt een moeder langs met 

een klein meisje. Een peutertje dat nog maar net kan 

lopen. Ze loopt recht op Jezus af, haar 

armpjes wijd. Ze valt bijna, maar 

ze grijpt zich nog nét op tijd 

vast aan Jezus' been.

Petrus zucht. O nee, denkt 

hij. Daar komt weer zo’n 

lastig kind. Hij wil het 

meisje al aan de kant 

duwen. Want kinderen zijn 

best wel lief, hoor. Maar 

Tip 
Vertel de kinderen 

voordat je begint met 
voorlezen dat het verhaal van 
vorige week over de tijd ging 
toen Jezus nog niet geboren 

was. Het verhaal van vandaag 
speelt zich een tijdje later 

af, als Jezus al een 
man is.
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ze zijn niet belangrijk. Ze tellen niet 

echt mee. Dat weet iedereen. Zo’n kind 

moet niet storen als Jezus net wat wil 

uitleggen.

Maar Jezus tilt het meisje op zijn knie en 

slaat een arm om haar heen. Het meisje 

kijkt naar Jezus’ baard, en ze trekt eraan. 

En Jezus lacht. ‘Als je bij Mij hoort,’ zegt 

Hij tegen zijn vrienden, ‘dan moet je 

aandacht hebben voor mensen die niet 

meetellen. Voor kinderen bijvoorbeeld.

Als je zo’n kleintje helpt, dan help je Mij.

Als je iets aardigs doet voor een kind, 

dan is het alsof je dat voor Mij doet.

Als je een zwerver te eten geeft, dan is 

het alsof je Míj te eten geeft.

En je doet het niet alleen voor Mij, maar 

je doet het ook voor God, mijn Vader.’

Het kleine meisje laat zich van Jezus’ 

knie afzakken en rent terug naar haar 

moeder, die op een afstandje staat. 

Petrus kijkt haar na.

Dus kinderen zijn belangrijk, zegt Jezus. 

Kinderen tellen ook mee. En als je zo’n 

kindje helpt, help je eigenlijk Jezus zelf.

Dat is iets om over na te denken…

8-12 jaar 

Je moet niet belangrijk willen zijn

Jezus en de leerlingen kwamen in 

Kafarnaüm. Toen ze thuis waren, vroeg 

Jezus aan de leerlingen: ‘Wat liepen 

jullie onderweg te bespreken?’ Maar de 

leerlingen durfden niets te zeggen. Want 

ze hadden gesproken over wie van hen 

de belangrijkste was.

Jezus ging zitten en riep de twaalf 

leerlingen bij zich. Hij zei: ‘Wie de 

belangrijkste wil zijn, moet zichzelf op 

de laatste plaats zetten. En hij moet alle 

anderen dienen.’

Jezus zette een kind midden in de 

groep. Hij sloeg zijn arm om het kind 

heen en zei: ‘Als je bij mij hoort, dan 

moet je juist voor de minst belangrijke 

mensen aandacht hebben. Zoals voor 

zo’n kind. Want wat je voor de minst 

belangrijke mensen doet, dat doe je 

voor mij. En niet alleen voor mij, maar 

ook voor God, die mij gestuurd heeft.’

11. OM TE WETEN

Kinderen (1)

In vers 37 zegt Jezus: ‘Als je bij Mij hoort, dan moet je juist 

voor de minst belangrijke mensen aandacht hebben. Zoals 

voor zo’n kind.’ Vond Jezus kinderen dan onbelangrijk? 

Nee, juist helemaal niet. Hij noemt kinderen als voorbeeld 

voor ‘de minst belangrijke mensen’ omdat in die tijd 

kinderen nauwelijks meetelden. Ze moesten precies 

doen wat volwassenen zeiden, en hadden zelf niets in te 

brengen. Maar Jezus zegt dat de leerlingen juist aandacht 

moeten hebben voor mensen die niet opvallen en als 

onbelangrijk worden gezien, zoals kinderen. Want wat je 

voor hen doet, doe je voor Jezus zelf.

Kinderen (2)

In Marcus 10:13-16 gaat het ook over kinderen. De mensen 

brengen hun kinderen bij Jezus, om ze door Hem te laten 

zegenen. Maar de leerlingen houden hen tegen. Jezus 

wordt kwaad op zijn leerlingen en zegt: ‘Laat die kinderen 

bij Me komen. Houd ze niet tegen. Want Gods nieuwe 

wereld is er juist voor hen.’
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12. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende 

soorten vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. 

Antwoorden op de weetvragen kun je 

opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Over 

de denkvragen kun je met elkaar wat langer 

doorpraten. Op denkvragen zijn er dus ook 

geen foute antwoorden!

4-8 jaar 

-  Heb jij je weleens heel belangrijk gevoeld? 

Wanneer was dat?

-  Wat ben je als je een belangrijk iemand bent? 

En wat ben je als je niet belangrijk bent?

-  Wat willen de leerlingen van Jezus liever zijn: 

belangrijk of onbelangrijk? Wat zou jij liever 

zijn? 

-  Jezus zegt: je bent belangrijk als je voor niet-

belangrijke mensen iets aardigs doet.

-  Ken jij een niet zo belangrijk iemand? Hoe 

kun je voor die persoon iets aardigs doen?

8-12 jaar 

-  Wanneer vinden wij iemand 

belangrijk?

-  Waarom vinden de leerlingen van Jezus het 

belangrijk om belangrijk te zijn?

-  Waarom stoppen de leerlingen met praten 

als Jezus vraagt wat ze aan het bespreken 

zijn?

-  Waarom zet Jezus een kind midden in de 

groep?

-  Jezus zegt: ‘Als je de belangrijkste wilt zijn, 

moet je jezelf op de laatste plaats zetten.’

 Wat bedoelt Jezus daarmee?

-  Hoe kun je belangrijk worden voor Jezus?

13. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Elk kind telt, Ik was 
hongerig (Elly en Rikkert), Jezus roept alle kleine 
kinderen (Opwekking 91), Ik wil jou van harte 
dienen (Opwekking 378), Niet zo belangrijk 
(Marcel Zimmer), Wat zou Jezus doen (Herman 

Boon).
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14. OM TE DOEN

4-8 jaar 

Tot je dienst!

Jezus zegt dat het beter is om andere mensen 

te dienen in plaats van zelf de belangrijkste te 

willen zijn. De kinderen maken een draaicirkel 

waarmee ze langs verschillende mensen draaien 

die ze willen dienen.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad op stevig papier of karton

-   een splitpen

En verder:

-   kleurpotloden en viltstiften

-   scharen

-   prikpennen

Aan de slag:
-  De kinderen knippen de beide 

cirkels van het werkblad uit.

-  Ze knippen de kleine cirkel uit 

de grote cirkel waar de tekst 

omheen staat.

-  Ze maken met een prikpen 

voorzichtig een gaatje in de stip in 

het midden van beide cirkels.

-  De kinderen leggen de cirkel met de tekst 

boven op de andere cirkel en duwen de 

splitpen door de gaatjes.

-  Ze vouwen de splitpen aan de achterkant 

open.

-  De kinderen tekenen in de cirkeltjes wie 

ze de komende tijd extra zouden kunnen 

dienen: gezinsleden, familieleden, vriendjes, 

buren, juffen of meesters.

-  Bespreek eventueel met elkaar wie de 

kinderen zoal hebben getekend.

Tips
- Help de kleuters 
met de splitpen.

- Laat de kleuters de 
cirkel uitprikken of knip 

zelf van tevoren de 
cirkels alvast uit.
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4-8 jaar 

Groeien in dienen

De kinderen ‘dienen’ zaadjes door er goed 

voor te zorgen, zodat het zaad kan groeien en 

belangrijk wordt. Het zaad is daarna dienstbaar 

om je eten nog lekkerder en gezonder te 

maken.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een stevig vouwblaadje van 15 x 15 

centimeter

-   een boterhamzakje

En verder:

-   een zak potgrond

-   een lepel

-   een zakje tuinkers

-   een plantenspuit met water

Aan de slag:
-  De kinderen vouwen zestien vierkantjes:

  •  ze vouwen het blaadje dubbel, en weer open.

  •  ze draaien het blaadje een kwartslag, vouwen 

het opnieuw en doen het blaadje weer open.

  •  Ze vouwen de beide zijkanten naar de 

middenlijn en weer open.

  •  Ze draaien het blaadje een kwartslag en

   vouwen de beide zijkanten naar de middenlijn 

en weer open. Nu zijn er zestien vierkantjes.

-  De kinderen knippen vier lijnen in volgens het 

voorbeeld.

-  Ze vouwen alle randen omhoog; er ontstaat 

een bakje.

-  Ze vouwen de losgeknipte vierkantjes naar 

binnen toe en plakken de twee middelste 

vierkantjes tegen de losse vierkantjes aan.

-  De kinderen laten het bakje even drogen.

-  De kinderen vullen een boterhamzakje met 

drie of vier schepjes potgrond.

-  Ze leggen het plastic zakje in het bakje, 

verdelen het zakje over de bodem en knippen 

overtollig plastic eraf.

-  Ze strooien wat zaad op de aarde en maken 

de aarde vochtig met een plantenspuit.

-  Vertel dat de tuinkers licht nodig heeft en elke 

dag een beetje water. Wanneer de plantjes 

opkomen, mogen ze niet in de felle zon staan. 

Lukt het om het zaad goed te dienen?

-  Als de tuinkers boven aan het steeltje 

groene blaadjes heeft, kunnen 

ze de tuinkers bij het steeltje 

afknippen. Het smaakt lekker 

op een gekookt eitje, op een 

cracker of door de sla.

Tip
Schrijf in het kort op 

hoe de tuinkers moet 
worden verzorgd en 

geef dit aan de 
kinderen mee.
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Wie is de belangrijkste?

4-8 jaar 

Belangrijke dienst

Jezus zegt: Wie belangrijk wil zijn, moet 

de ander dienen. Lukt het de kinderen in 

dit spel om te dienen?

Wat heb je nodig?
-   twee poppen zonder kleding of met 

kapotte kleertjes

-  twee fleecekleden

-  twee pleisters of twee rolletjes 

verband

Aan de slag:
-  Maak de ruimte vrij.

-  Verdeel de kinderen in twee groepen.

-  Iedere groep gaat in een kring zitten.

-  Leg bij elke groep een pop in het 

midden en geef een kind uit de kring 

een kleed. Ze krijgen ook pleisters of 

verband. Vertel alleen dat de pop hulp 

nodig heeft.

-  De kinderen overleggen met elkaar 

wat ze voor de pop kunnen doen: wat 

zou de pop nodig kunnen hebben, 

hoe gaan ze de pop behandelen, 

wat vragen ze? Delen de kinderen 

de deken of misschien ook iets van 

zichzelf?

-  Als een groep 

denkt klaar te 

zijn, zetten ze 

de pop in de 

kring tussen 

zich in.

-  Wat hebben ze 

verder gevraagd? 

Hebben ze misschien 

wel gevraagd hoe de pop heet? 

Wat hebben ze gedaan om zo goed 

mogelijk te helpen?

-  Hoe voelt het om te helpen, te dienen? 

En voor de oudere kinderen: wat is 

belangrijker: hóé je dient of dát je 

dient?

Variant voor de oudere kinderen:

-  Neem één kind apart en vertel het wat 

de bedoeling is.

-  Het kind gaat apart in een hoekje van 

de ruimte zitten.

-  Vertel de overige kinderen dat er een 

kind is dat hulp nodig heeft.

-  De hele groep bedenkt een plan wat 

ze kunnen doen om het kind te helpen 

en te dienen.

Tip
Gebruik deze 
werkvorm als 

binnenkomer. Bij de 
binnenkomer vind je 

een idee om met 
de kinderen te 

knutselen. 

8-12 jaar 

Jezus dient

Jezus zegt dat je andere mensen juist 

moet dienen als je de belangrijkste wilt 

zijn. Wat zegt Jezus zelf een hoofdstuk 

verderop over zichzelf en dienen? De 

kinderen maken een puzzel om de tekst te 

kunnen lezen.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  het werkblad

-  een pen

Aan de slag:
-  De kinderen zoeken de stukjes in de grote plaat.

-  Ze kijken welke letter erbij hoort.

-  Ze ontdekken wat Jezus zegt over zichzelf en over 

dienen.

-  De oplossing luidt: Ik ben niet 
gekomen om over mensen te 
heersen. Ik ben er juist om  
mensen te dienen.

Tip
Vraag de kinderen 
op welke manier 
Jezus de mensen 

heeft gediend.



12
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Marcus 9:33-37 | Wie is de belangrijkste?

Wie is de belangrijkste?

8-12 jaar 

Collage ‘dienstbaarheid’

Jezus zegt dat je andere mensen juist moet dienen als je de belangrijkste wilt zijn. De kinderen 

denken na over wat dienen inhoudt door een collage te maken.

Wat heb je nodig?
Per groepje:

-   een vel A3-papier

En verder:
-   folders, tijdschriften, flyers

-   scharen

-   lijmstiften

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in groepjes.

-  Verdeel de vellen papier, de folders en tijdschriften, scharen en lijmstiften over de groepjes.

-  De kinderen zoeken plaatjes, woorden en zinnen die volgens hen te maken hebben met ‘dienen’.

-  Bespreek, als de collages af zijn, wat de kinderen hebben opgeplakt. Wat is er op de collage 

te zien en te lezen? Wat doen de personen om dienstbaar te zijn? Wie worden er gediend? En 

waarmee? Hebben ze ook zinnen of woorden opgeplakt die ‘dienstbaar-zijn’ verwoorden?

-  Vraag eventueel:

  •  Was er over ‘dienen’ gemakkelijk iets te vinden?

  •  Hebben ze iets opgeplakt wat ze bij zichzelf herkennen of in hun omgeving? Wat zouden ze zelf 

kunnen toepassen? Of willen leren?

  •  Voelen ze zich ergens door aangetrokken, wat ze zelf wel zouden willen doen?

Tip
Verzamel folders 

en tijdschriften bij 
de apotheek, de 

gemeente, of een 
reisbureau.
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Wie is de belangrijkste?

8-12 jaar 

Smakelijk dienen

Jezus zegt: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, 

moet alle anderen dienen.’ 

Hoe je belangrijk wordt door te dienen, kun 

je laten zien door met elkaar een tosti te 

maken.

Wat heb je nodig?
Voor acht stukjes tosti:

-   vier sneetjes witbrood

-   zes plakjes kaas of twee plakken kaas uit 

een verpakking

-   één kleine rode ui

-   saus naar keuze, bijvoorbeeld 

mayonaise, ketchup of chilisaus

-   eventueel vier (vegetarische) 

knakworsten

-   eventueel een beetje boter

En verder:

-   een tosti-ijzer

-   een snijplank

-   een bord

-   een schilmesje

-   een mes

Vooraf:
-  Weet je hoe alles afzonderlijk smaakt? 

Proef eventueel met elkaar eerst 

een beetje van alle losse 

ingrediënten. Ieder kind krijgt 

een eigen lepeltje. Ga daarna 

aan de slag om de ingrediënten 

samen te voegen tot een 

smakelijk geheel.

Aan de slag:
-  Snijd de rode ui door de helft en 

daarna in smalle, dunne ringen.

-  Smeer wat boter op twee sneetjes aan 

één kant. LET OP: de boter zorgt voor  

een lekker bruin kleurtje, maar hoeft er 

niet per se op.

-  Besmeer de twee andere sneetjes met 

een beetje saus.

-  Leg er wat plakjes kaas, ui en knakworst op.

-  Leg de andere sneetjes brood erbovenop.

-  Bak de tosti’s in ongeveer vijf minuten of 

tot wanneer het controlelampje aangeeft 

dat de tosti’s klaar zijn.

Uitleg:
-  Welk ingrediënt van een tosti is het 

belangrijkst? In een tosti zie je sommige 

ingrediënten goed en andere minder. 

Maar hoe onzichtbaar misschien ook, elk 

ingrediënt dient voor de smaak. Daardoor 

wordt het ingrediënt, hoe onzichtbaar 

misschien ook, erg belangrijk!

Tip
Leg een mooi 

kerstservet op het bord 
en leg daar de tostistukjes 
op. Je kunt ook nog een 

waxinelichtje in het 
midden zetten.

Snijd de rode ui door de helften daarna in smalle, dunne ringen.

1

Snijd het sneetje witbrood doorde helft. Smeer wat boter op
een helft.

!
Let op:

de boter zorgt voor eenlekker bruin kleurtje, maarhoeft er niet per se op.

2

Besmeer het andere sneetje
met een beetje saus.

3

Leg het plakje kaas,
wat ui en knakworst erop.

Leg het andere sneetje
brood erbovenop.

4

Bak de tosti in ongeveer vijf minutenof tot wanneer het controlelampjeaangeeft dat de tosti’s klaar zijn.

5

Wat heb je nodig?
Voor één stukje tosti:

* een sneetje witbrood  * Een plakje kaas  * één kleine rode ui  * saus naar keuze, bijvoorbeeld mayonaise, ketchup of chilisaus

* eventueel een halve (vegetarische) knakworst  * eventueel een beetje boter
en verder:* een tosti-ijzer  * een snijplank  * een bord  * een schilmesje  * een mes

Tip
Leg een mooi kerstservet op het bord en leg daar de tostistukjes op. Je kunt ook nog een waxinelichtje in

het midden zetten.
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Wie is de belangrijkste?

15. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. Dat is een wens 

die vaak aan het einde van de kerkdienst wordt uitgesproken. 

En die zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/Mathias Weber

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. 
De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer 

zal aan jullie denken en jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring 

staan en houd elkaars 
handen vast.

- Laat drie kinderen elk 
een zin uitspreken, of 
spreek alles samen 

uit.
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Ik dien...

Want iedereen telt mee.
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Snijd de rode ui door de helft
en daarna in smalle, dunne ringen.

1
Snijd het sneetje witbrood door

de helft. Smeer wat boter op
een helft.

!
Let op:

de boter zorgt voor een
lekker bruin kleurtje, maar

hoeft er niet per se op.

2
Besmeer het andere sneetje

met een beetje saus.

3
Leg het plakje kaas,

wat ui en knakworst erop.

Leg het andere sneetje
brood erbovenop.

4
Bak de tosti in ongeveer vijf minuten
of tot wanneer het controlelampje
aangeeft dat de tosti’s klaar zijn.

5

Wat heb je nodig?
Voor één stukje tosti:

* een sneetje witbrood  * Een plakje kaas  * één kleine rode ui  * saus naar keuze, bijvoorbeeld mayonaise, ketchup of chilisaus
* eventueel een halve (vegetarische) knakworst  * eventueel een beetje boter

en verder:
* een tosti-ijzer  * een snijplank  * een bord  * een schilmesje  * een mes

Tip
Leg een mooi kerstservet op 

het bord en leg daar de 
tostistukjes op. Je kunt ook 

nog een waxinelichtje in
het midden zetten.

KINDEREN (1)
In vers 37 zegt Jezus: ‘Als je bij Mij hoort, dan moet je juist voor 

de minst belangrijke mensen aandacht hebben. Zoals voor zo’n kind.’ Vond 

Jezus kinderen dan onbelangrijk? Nee, juist helemaal niet. Hij noemt kinderen 

als voorbeeld voor ‘de minst belangrijke mensen’ omdat in die tijd kinderen 

nauwelijks meetelden. Ze moesten precies doen wat volwassenen zeiden, en 

hadden zelf niets in te brengen. Maar Jezus zegt dat de leerlingen juist aandacht 

moeten hebben voor mensen die niet opvallen en als onbelangrijk worden 

gezien, zoals kinderen. Want wat je voor hen doet, doe je voor Jezus zelf.

KINDEREN (2)
In Marcus 10:13-16 gaat het ook over kinderen. De mensen 

brengen hun kinderen bij Jezus, om ze door Hem te laten 

zegenen. Maar de leerlingen houden hen tegen. Jezus 

wordt kwaad op zijn leerlingen en zegt: ‘Laat die kinderen 

bij Me komen. Houd ze niet tegen. Want Gods nieuwe 

wereld is er juist voor hen.’

‘Wie de 
belangrijkste wil 

zijn, moet zichzelf 
op de laatste 
plaats zetten. 

En hij moet alle 
anderen dienen.’

Marcus 9:35

SMAKELIJK DIENEN

Jezus zegt: ‘Wie de 

belangrijkste wil zijn, 

moet alle anderen 

dienen.’ Hoe je belangrijk 

wordt door te dienen, 

kun je laten zien door 

een tosti te maken voor 

iemand anders. 
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JEZUS DIENT

Jezus zegt dat je 

andere mensen juist 

moet dienen als je de 

belangrijkste wilt zijn. 

Wat zegt Jezus nog meer 

over zichzelf en dienen? 

Vind het juiste vakje op 

deze pagina terug op 

de volgende pagina. 

Vul de letter die hoort 

bij het vakje in onder 

de plaatjes. Zo ontstaat 

een zin die Jezus over 

zichzelf zegt. 
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