
Zondag 16 mei

In de kerk zijn er nog steeds verhalen over Pasen te horen en dat het net Hemelvaart 
geweest is.

Wat weten de kinderen van Hemelvaart? Denk daar samen met de kinderen even over na. 

Het is het moment dat Jezus definitief naar de hemel gaat. Hij laat zijn leerlingen nu echt
alleen.

De leerlingen zullen Jezus' Goede Nieuws gaan vertellen op allerlei plaatsen op de wereld.

Dat zal niet altijd gemakkelijk gaan, ze zullen op veel onwil en onbegrip stuiten. (Laat de
kaart van de reizen van Jezus' leerlingen zien)

In het verhaal van vandaag wordt terug gekeken naar wat Jezus zei aan het eind van zijn
leven, zoals dat verteld wordt door de evangelist Johannes. We zullen horen hoe Jezus tot
God bad, en hoe bezorgd Hij was over wat er met zijn vrienden zou gaan gebeuren.

De evangelielezing van vandaag is Johannes 17,11b-19. Voor de jongste kinderen kan de

navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het
Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen. 

Jezus bidt voor zijn leerlingen en voor de wereld

Het Het laatste avondmaal is geweest. Jezus weet dat Hij gaat sterven. Hij moet aan heel
veel dingen denken. Vooral denkt Hij aan zijn vrienden. Hoe moet het met hen gaan als Hij
weg is? Hij weet dat dan de heilige Geest zal komen, de heilige Geest die de mensen zal

helpen, en troosten. 

Jezus bidt.

"Vader”, bidt Hij, “Ik heb zo goed mogelijk gezorgd voor mijn vrienden. En dat is goed
gegaan. Zij zijn bij Mij gebleven en hebben geen kwade dingen gedaan. Toch waren mensen

jaloers. Zij zagen hoe gelukkig de leerlingen waren, wanneer Ik hen over U vertelde. De
mensen begonnen mijn vrienden te haten en riepen nare dingen tegen ze. Ik bid tot U,

Vader, dat mijn vrienden geen kwaad overkomt door die mensen, als Ik weg ben. Wilt U ze
beschermen?"



Daarna dacht Jezus nog even na. Toen ging Hij verder met bidden: "Vader, Ik bid voor de

wijde wereld. Daar gaan mijn vrienden aan iedereen Uw boodschap vertellen. Dat zal niet

gemakkelijk zijn. Wat mijn leerlingen zullen zeggen, is echt de waarheid, maar mensen willen
dat vaak niet horen.

Veel mensen zullen hen kwaad willen doen. O Vader, Ik bid U dat de heilige Geest, de

Helper, ook echt goed voor ze mag zorgen! En dat er toch eenheid mag komen overal in de

wereld. Alleen zo kan heel de wereld te weten komen, dat Ik Uw Zoon ben en dat Ik alle 
mensen nooit in de steek laat!"

Knutselen: 

Jongsten

Vriendschapsketting maken 

Benodigdheden

 voor elk kind een afbeelding van de wereld, omgeven door mensen (zie hieronder) 

Maak groepjes van maximaal 4 kinderen.
Pak de kleurplaat van de wereld erbij.
Een groepje maakt een wereld waar eenheid is.

Zij kleuren de wereld waar 'eenheid' is en gebruiken kleuren die daar bij passen.

De strookjes met zinnen uit het gesprek, die bij 'eenheid' horen, worden op de kaart geplakt.
Een ander groepje maakt een wereld waar geen eenheid is.

En gebruikt daarbij kleuren voor de wereld die zij bij 'geen eenheid' vinden passen.
De strookjes met zinnen uit het gesprek die bij 'geen eenheid' horen, worden op de kaart
geplakt.

Zijn er meer kinderen dan kunnen er meer groepjes gemaakt worden.
De kinderen kunnen dan zelf kiezen welke wereld ze kleuren.
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Eenheid
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