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6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Jezus legt gewicht in de schaal

De wetsleraren en farizeeën veroordelen een vrouw 

die betrapt is op overspel en brengen haar bij Jezus. 

De omstanders willen stenen naar de vrouw gooien. 

Jezus schrijft in het zand en veroordeelt haar niet.

Wat heb je nodig?
-   een steentje

-   zand dat meer weegt dan het steentje

-   een keukenweegschaal

Aan de slag:
-  Laat het zand en de steen zien. Vertel de kinderen 

dat er vandaag in het bijbelverhaal zand en stenen 

voorkomen.

-  Een vrouw wordt beschuldigd door de mensen om 

haar heen. Het oordeel ligt als een steen op haar 

maag. Leg de steen op de weegschaal. Laat de 

kinderen vertellen wat het gewicht van de steen is.

-  Jezus gaat in het zand schrijven. Zou er zand gaan 

over de schuld van de vrouw? Weeg het zand en 

laat de kinderen vertellen wat het gewicht is.

-  Wat weegt zwaarder: het oordeel van de mensen 

of het oordeel van Jezus?

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Schrijven in zand

In het bijbelverhaal schrijft Jezus 

met zijn vinger in het zand. De 

kinderen schrijven of tekenen iets 

in zand.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een groot kartonnen bord of 

een dienblad

En verder:

-   speelzand voor binnen of buiten

-   een schepje

Aan de slag:
-  Schep zand op de borden of 

dienbladen.

-  De kinderen tekenen of schrijven 

met hun vinger iets in het zand.

-  De kinderen vertellen elkaar wat 

ze hebben gemaakt.

-  Vraag de kinderen goed op te 

letten wie er in het bijbelverhaal 

in zand op de grond schrijft.

8-12 jaar 

Hart of steen

Wat hoort er volgens de kinderen 

bij het liefdevolle hart en wat bij 

een harde steen?

Wat heb je nodig?
-  een plaatje van een steen

-  een plaatje van een hart

-  plakband

Aan de slag:
-  Hang de beide plaatjes op 

verschillende wanden in de 

ruimte.

-  De kinderen horen woorden en 

kiezen waar ze het woord bij 

vinden passen. Het hart staat 

voor vriendelijk en liefdevol, voor 

positief. De steen staat voor hard, 

ongevoelig, negatief.

-  De kinderen lopen na het horen 

van een woord steeds naar de 

steen of naar het hart.

-  Laat hen af en toe hun keuze 

uitleggen.

-  Mogelijke woorden zijn: lachen, 

schreeuwen, pesten, eerlijk 

zijn, knuffelen, veroordelen, 

beschuldigen, straffen, uitlachen, 

knijpen, spelen, roddelen, 

vergeven.

Tip 
Als er een klein 

groepje kinderen is, kun 

je één groot dienblad met 

zand gebruiken waar de 

kinderen samen omheen 

zitten en waar ze in 

kunnen schrijven en 

tekenen.
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Trouwe God,

soms wijzen we met onze vinger

naar een ander

om die ander aan te wijzen als schuldige.

Om die ander te veroordelen.

U veroordeelt niet.

Help ons om onze verkeerde woede

en veroordeling op de grond te laten vallen.

Om te doen zoals U deed:

niet veroordelen,

maar vergeven en liefhebben.

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.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Johannes 7:53-8:11

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.

In het zand

Jonas en zijn buurjongen Ben-Juda hebben iets 

leuks: ze hebben een slinger. Een echte slinger. Ze 

hebben hem zelf gemaakt van een stukje leer en 

een touwtje. Je kunt er steentjes mee gooien naar 

een hek. Of naar een muurtje. Of naar een kip! En 

nu willen ze natuurlijk oefenen.

‘Niet hier in de buurt,’ zegt de moeder van Jonas. 

‘Denk erom! Zo meteen raak je nog iemand.’

‘Dan gaan we wel naar de berg,’ zegt Jonas. Want 

buiten de stad is een berg met allemaal bomen. 

Daar kun je goed oefenen. Dan kun je proberen 

om een stam te raken, bijvoorbeeld.

‘Niet op kippen schieten!’ roept mama hen na. ‘En 

ook niet op schapen!’

Jonas en Ben-Juda hollen op blote voeten door de 

smalle straatjes. Een hond schiet blaffend aan de 

kant. Een meneer met een duwkar moppert, omdat 

ze vlak voor zijn kar langs springen.

Maar dan, als ze bij het plein zijn, kunnen ze ineens 

niet meer verder. Het hele plein staat vol met 

mensen. Wat is er aan de hand? Iets leuks misschien?

De twee jongens gaan op hun tenen staan, maar 

ze kunnen niet zien wat er gebeurt. De mensen zijn 

te groot.

Jonas en Ben-Juda wringen zich tussen al die 

mensen door, tot ze helemaal vooraan staan.

Hé! Daar is Jezus. Jonas kent Hem wel. Jezus heeft 

zijn oom beter gemaakt. De oom van Jonas kon 

niet lopen, maar Jezus zei tegen hem: ‘Sta op!’ 

en toen kon hij ineens weer staan! En lopen en 

rennen! Daar heeft Jezus voor gezorgd.

Misschien gaat Jezus vandaag wel weer iemand 

beter maken.

Er staan allemaal mannen bij Hem. Het zijn mannen 

die veel van de wetten van Mozes weten. Er 
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staat ook een vrouw. Een vrouw die er 

verdrietig en bang uitziet. Is ze misschien 

ziek?

Een van de mannen wijst naar de vrouw. 

‘Meester Jezus,’ zegt hij boos. ‘Dit is een 

slechte vrouw. Ze heeft iets heel ergs 

gedaan. U weet wat er in de wet van 

Mozes staat, toch? Een vrouw die zoiets 

doet, moet dood. Vindt U dat ook?’

Jonas en Ben-Juda kijken elkaar 

geschrokken aan. Wat zeggen die 

mannen nou? Moet die vrouw dood? 

Maar dat kan toch niet? Wat zal Jezus 

daarvan zeggen?

Jezus zegt niets. Hij gaat op zijn hurken 

zitten en Hij begint met zijn wijsvinger 

in het zand te tekenen, alsof Hij niks 

gehoord heeft. Alsof al die boze mannen 

er niet zijn.

Hij tekent met zijn vinger in het zand, net 

zoals Jonas en Ben-Juda weleens doen.

‘Jezus!’ zegt de man streng. ‘U hebt ons 

toch wel gehoord? Wat moet er met 

deze vrouw gebeuren? Kom op! U weet 

het toch allemaal zo goed?’

Jezus stopt met tekenen. Hij kijkt op. 

‘Wie van jullie heeft er nog nooit iets 

verkeerds gedaan?’ vraagt Hij dan. ‘Laat 

die deze mevrouw maar straf geven.’

En dan gaat Hij verder met tekenen.

Jonas houdt zijn adem in. Wat gaat er nu 

gebeuren?

Een paar mannen persen hun lippen 

op elkaar. Ze fronsen. Je ziet zo dat ze 

kwaad zijn. Maar ze zeggen niks. Ze 

draaien zich om en lopen weg. Eén voor 

één. Tot er niemand meer over is.

Alleen Jezus is er nog. En de vrouw.

Ja, en Jonas en Ben-Juda zijn er nog 

natuurlijk. Die willen weten hoe het 

afloopt.

Jezus staat op. Hij veegt zijn handen af 

aan zijn jas, en kijkt naar de vrouw. Niet 

boos, maar vriendelijk. ‘Waar is iedereen 

gebleven?’ vraagt Hij. ‘Is er niemand 

meer over die jou straf wil geven?’

De vrouw slikt. ‘Nee meneer,’ zegt ze 

dan. Haar stem klinkt schor. ‘Niemand.’

Jezus glimlacht naar haar. ‘Ik wil jou 

ook geen straf geven. Ga naar huis. Ga 

terug naar je man. En doe vanaf nu geen 

verkeerde dingen meer.’

De vrouw veegt de tranen uit haar 

gezicht. ‘Nooit meer,’ zegt ze. ‘Dank U 

wel, Jezus.’

En dan rent ze weg.

Jonas zucht ervan. Gelukkig. Hij steekt 

heel even zijn hand op naar Jezus, en 

Jezus glimlacht naar hem. En dan rent 

hij achter zijn vriend Ben-Juda aan, de 

poort door, de stad uit. Wat goed van 

Jezus! Dit moet hij vanavond aan papa 

en mama vertellen.

8-12 jaar 

Johannes 7:53-8:11

Jezus spreekt in de tempel
Er wordt een vrouw bij Jezus gebracht

[Toen gingen alle mensen terug naar 

huis, en Jezus ging naar de Olijfberg. De 

volgende morgen vroeg ging Jezus weer 

naar de tempel. Het hele volk kwam naar 

hem toe. Jezus ging zitten, en gaf uitleg 

over God. Toen brachten de wetsleraren 

en de farizeeën een vrouw bij Jezus. Ze 

had met een andere man geslapen, en 

dat was ontdekt. De wetsleraren en de 

farizeeën zetten de vrouw in het midden 

neer. Ze zeiden tegen Jezus: ‘Meester, 

deze vrouw heeft met een andere man 

geslapen, en dat is ontdekt. Volgens de 

wet van Mozes moet zo’n vrouw gedood 

worden. Wat is uw oordeel?’

De wetsleraren en de farizeeën hoopten 

dat Jezus iets strafbaars zou zeggen. 

Want dan konden ze hem aanklagen. 

Maar Jezus boog zich voorover en 

schreef met zijn vinger in het zand.

De wetsleraren en de farizeeën bleven 

hun vraag herhalen. Toen keek Jezus 

op en zei: ‘Wie van jullie heeft nooit iets 

verkeerds gedaan? Die moet als eerste 

een steen naar de vrouw gooien.’ Daarna 

boog Jezus zich opnieuw voorover en 

schreef weer met zijn vinger in het zand.

Toen liepen de mensen één voor één 

weg, de leiders van het volk het eerst. 

Jezus bleef alleen achter met de vrouw 

die bij hem gebracht was. Hij kwam 

overeind en zei tegen haar: ‘Waar is 

iedereen gebleven? Heeft niemand je 

veroordeeld?’ De vrouw zei: ‘Nee, Heer, 

niemand.’ Toen zei Jezus: ‘Ik veroordeel 

je ook niet. Ga naar huis, en doe vanaf 

nu geen verkeerde dingen meer.’]
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10. OM TE WETEN

Stenen gooien

In de tijd van het Oude Testament was iemand 

doodgooien met stenen een straf die veel voorkwam. 

In de wet van Mozes staat dat de getuigen van 

een misdaad als eersten een steen moeten gooien 

(bijvoorbeeld in Deuteronomium 17:7). Getuigen 

zijn mensen die zelf gezien of gehoord hebben 

wat er gebeurd is. Zij moesten dus zelf de straf 

uitvoeren. Hierdoor werden mensen niet zo snel 

vals beschuldigd. Jezus citeert de wet, maar zegt 

het net iets anders: niet de getuige moet de eerste 

steen gooien, maar wie nog nooit iets verkeerds 

heeft gedaan. Dat is natuurlijk niet mogelijk, want 

iedereen doet weleens iets verkeerds. Jezus wil 

daarmee zeggen dat niemand zomaar gestraft mag 

worden, zonder een eerlijk oordeel. Lees maar eens 

in Matteüs 7:1-2 wat Jezus daarover zegt.

Schrijven in het zand

Wat zou Jezus in het zand geschreven hebben? De 

wetsleraren en farizeeën willen met Jezus praten, 

maar het lijkt alsof Jezus niet luistert. Tot twee keer 

toe buigt Jezus zich voorover om in het zand op de 

grond te schrijven. Er lag toen geen vloerbedekking 

of laminaat op de vloer van de tempel, maar een 

laagje zand. Wat Hij in het zand schreef, dat weten 

we niet.

11. 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 

-  Wie zien Jonas en Ben-Juda bij Jezus staan?

-  Wat zeggen de mannen tegen Jezus?

-  Wat zou Jezus in het zand hebben geschreven 

of getekend, denk je?

-  Jezus vraagt aan de mensen: ‘Wie van jullie 

heeft nog nooit iets verkeerds gedaan?’

-  Zouden er ooit mensen zijn geweest of nu 

bestaan die nog nooit iets verkeerds hebben 

gedaan?

-  Waarom lopen alle mensen weg?

-  Wat zegt Jezus tegen de vrouw als 

alle mensen zijn weggelopen?

8-12 jaar 

-  Ben jij weleens ergens van beschuldigd? Was 

dat terecht?

-  Wie brengen een vrouw bij Jezus? Waarom 

willen ze ineens de mening van Jezus horen?

-  Waarom brengen ze de man die bij de vrouw 

geslapen had niet mee, denk je?

-  Jezus schrijft twee keer in het zand. Wat zou 

Jezus in het zand geschreven kunnen hebben, 

volgens jou?

-  Waarom lopen de mensen één voor één weg?

-  Waarom veroordeelt Jezus de vrouw niet, denk 

je?

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Wij wijzen met een vinger aan (Alles wordt nieuw), 

Oordeel niet (Elly en Rikkert).
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13. OM TE DOEN

4-8 jaar 

Zand erover

De kinderen maken met zand een tekening van het 

bijbelverhaal.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een gekleurd vel papier

-   een grijs potlood

En verder:

-   één of meer bakjes met wit schelpenzand of 

schoon zandbakzand

-   lepels

-   lijm

Aan de slag:
-  De kinderen maken met hun potlood een tekening 

van het bijbelverhaal.

-  Ze trekken de lijnen over met lijm.

-  Met een lepel strooien ze zand over de 

lijm.

-  Ze wachten heel even, zodat het 

zand aan de lijm kan hechten.

- De kinderen pakken voorzichtig 

het papier op, vouwen het een 

beetje dubbel en gieten het 

overtollige zand terug in het bakje.

Tip
Gebruik voor de 

jongste kinderen 

een lijmkwastje en 

kleuterplaksel.

4-8 jaar 

Zand met een teken

De kinderen tekenen met 

kinetisch zand mee met het 

bijbelverhaal.

Wat heb je nodig?
-   bloem

-  babyolie

-  een beker

-  een mengkom

-  boterhamzakjes

Aan de slag:
-  Maak het deeg in het bijzijn van 

de kinderen.

  •  Doe acht bekers bloem in de 

mengkom.

  •  Giet er één beker babyolie bij 

(8:1).

  • Meng alles goed door elkaar.

  •  Kneed het mengsel. Dan is het 

zand klaar.

-  Maak, indien nodig, meer zand.

-  Ieder kind krijgt een beetje zand.

-  Vertel het bijbelverhaal opnieuw, 

nu in korte zinnen.

  •  De mensen brengen een vrouw 
bij Jezus. Ze zeggen dat zij iets 
ergs heeft gedaan.

 w  De kinderen maken met het 

zand een uitroepteken.

 w  Leg eventueel uit dat het 

uitroepteken wil zeggen: Zo, 

dát is erg!

  •  De mensen wijzen naar de 
vrouw: ‘Kijk, daar heb je die 
slechte vrouw!’

 w  De kinderen maken met het 

zand een pijl.

  •  De mensen willen met stenen 
naar de vrouw gooien.

 w  De kinderen maken met het 

zand een steen.

  •  De vrouw staat bij Jezus. Jezus 
schrijft iets in het zand.

 w  De kinderen maken het zand 

iets los, en schrijven er iets in.

  

•  De mensen kijken nieuwsgierig 
wat Jezus doet.

 w  De kinderen maken met het 

zand een vraagteken.

  •  Jezus zegt: Wie nog nooit iets 
verkeerds heeft gedaan, die 
moet als eerste een steen 
gooien. Niemand gooit een 
steen.

 w  De kinderen maken met het 

zand een nul.

  •  Jezus zegt tegen de vrouw: Ik 
geef jou geen straf.

 w   De kinderen maken met het 

zand een hart.

Tips
- Eén pak bloem is 

voldoende voor ongeveer 
negen kinderen.

- Geef de kinderen het zand in een boterhamzakje mee naar huis. Het zand kan ongeveer twee weken 
bewaard blijven.

- Je kunt dit speelzand of 
kinetisch zand eventueel ook 

in een winkel kopen.
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4-8 jaar 

Zand wint van steen

In het verhaal van vandaag staat steen voor veroordeling, 

maar Jezus veroordeelt de vrouw niet. Hij schrijft in het zand. 

De kinderen ervaren eerst het verschil tussen steen en zand 

en spelen daarna een spel waarin ze ontdekken dat zand 

wint van steen. 

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een boterhamzakje

-   een bakje met zand 

-   twee kiezelsteentjes 

En verder:

-   twee dezelfde emmers

-   twee stoelen

-   een dienblad

-   een kopje

Aan de slag:
-  De kinderen voelen aan het zand en aan de stenen. Wat is 

harder? Voelen beiden stenen hetzelfde? Ze laten het zand 

door hun vingers glijden boven het bakje. Kan dat ook met 

de stenen? Voelen ze dat zand wel glijdt, maar dat stenen 

vallen? Als er zand in het bakje komt, hoe klinkt dat? En 

hoe klinkt een steen? Wie zijn in het bijbelverhaal hard als 

steen en willen stenen gooien? En wie is er zacht als zand 

en schrijft erin? 

-  De helft van de kinderen doet alleen stenen in zijn 

boterhamzakje. De andere helft van de kinderen doet 

alleen het zand in zijn boterhamzakje.

-  Haal alle boterhamzakjes op met een dienblad.

Het spel

-  Verdeel de kinderen in twee teams. 

-  De kinderen in beide teams staan in een rij achter elkaar. 

Plaats achter elke rij een emmer. 

-  Zet aan de overkant twee stoelen neer.

-  Verdeel dan de zakjes als volgt over de kinderen: bestaat 

elke rij uit bijvoorbeeld zes kinderen? Geef dan de eerste 

drie kinderen van elke rij een zakje met stenen en de 

achterste drie een zakje met zand. Is er een oneven 

aantal kinderen, deel dan meer zand uit dan 

stenen. 

-  De kinderen rennen om de beurt naar de 

andere kant van de ruimte, kruipen onder 

de stoel door, gaan op de stoel zitten en 

rennen dan terug naar de emmer achter 

hun eigen groep. 

-  Ze legen hun zakje steen of zand 

in de emmer en roepen dan naar de 

eerstvolgende: ‘KLAAR’. 

-  Nu pas mag het volgende kind. 

-  Welke groep heeft als eerste zijn stenen bedekt met zand?

-  Vertel dat zand wint van steen, omdat zand de stenen 

helemaal kan bedekken en alle kieren en gaten tussen de 

stenen opvult. Dat kunnen stenen niet.

Tip
De kinderen leggen 

gelijk na hun beurt de 

boterhamzakjes op 

een stapel op tafel. 
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8-12 jaar 

Verrassend oordeel!

Jezus veroordeelt de vrouw niet. Iemand veroordelen is 

soms makkelijker dan iemand niet veroordelen. Met deze 

kaart schuiven de kinderen eventuele oordelen opzij en 

zeggen ze iets moois en positiefs over een ander.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een strook wit stevig papier van 5 x 15 centimeter

-   een strook gekleurd stevig papier van 5 x 15 centimeter

-   een strook gekleurd stevig papier van 3 x 17 centimeter

-   een stevig stukje papier van 5 x 5 centimeter

-   een grijs potlood

En verder:

-   viltstiften

-   scharen

-   linialen

-   lijm

Aan de slag:
-  De kinderen leggen de gekleurde strook stevig 

papier van 5 x 15 centimeter in de breedte voor zich 

neer.

-  Ze tekenen in het midden met het potlood een balk  

van 1 centimeter breed en 10 centimeter lang.

-  Ze knippen deze balk uit.

-  De kinderen tekenen een hart op het papier van 5 x 5 

centimeter en knippen deze uit. Daarna knippen ze het  

hart in de lengte doormidden.

-  Ze plakken de rechterhelft van het hart rechts op het 

uiteinde van de balk.

-  De kinderen leggen de strook van 3 x 17 centimeter onder 

de kaart op de plaats van de balk, maar laten 3 centimeter 

aan de rechterkant uitsteken.

-  Ze doen wat lijm op de strook in de linkerhoek van de balk 

en plakken daar de andere helft van het hart op.

-  De kinderen draaien de kaart om.

-  Ze doen lijm op de randen van de achterkant, maar niet op 

de balk zelf en niet waar de balk over de zijkant zit!

-  Ze plakken de witte strook van 5 x 15 centimeter erop.

-  De kinderen draaien de kaart weer om en trekken aan het 

uitstekende gedeelte.

-  Ze schuiven hierdoor de balk open en er komt een wit 

gedeelte tevoorschijn.

-  Ze schrijven op dit witte stukje een kort compliment voor 

iemand.

-  Ze schuiven de kaart weer dicht.



11
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Johannes 7:53-8:11 | Wie heeft nog nooit iets verkeerds gedaan?

Wie heeft nog nooit iets verkeerds gedaan?

8-12 jaar 

Hoe kijk jij?

Hoe kijken de kinderen tegen anderen aan? Trekken 

anderen weleens een scheef gezicht? Of zijn ze heel 

verbaasd? Of maken ze je boos? En hoe keken de mensen 

in het bijbelverhaal? De kinderen ontdekken dit door het 

spelen van een kwartetspel.

Wat heb je nodig?
-  drie keer het werkblad met de gezichtsuitdrukkingen op 

stevig papier

Vooraf:
-  Knip de kaarten uit het werkblad.

-  Hussel de kaarten door elkaar.

-  Ieder kind krijgt drie kaarten.

-  Leg de niet-uitgedeelde kaarten omgekeerd op een 

stapeltje.

Aan de slag:
-  De kinderen kiezen voor zichzelf een gezichtsuitdrukking 

waar ze er drie van bij elkaar willen verzamelen.

-  Het eerste kind vraagt aan een ander kind: ‘Mag ik 

van jou alle kaarten met …’ en dan doet het kind de 

gezichtsuitdrukking na van het kaartje.

-  Heeft het andere kind die kaart(en) niet, dan steekt 

het zijn tong uit. Het eerste kind pakt dan een kaart van de 

omgekeerde stapel.

-  Zodra een kind drie gelijke kaarten heeft, legt het deze 

open voor zich neer.

-  Heeft een kind geen kaarten meer, dan pakt het een kaart 

van de omgekeerde stapel. Zijn de kaarten van de stapel 

op, dan pakt het kind een kaart af van een andere speler.

-  Het spel is afgelopen als de kaarten van de stapel op zijn 

en niemand meer een kaart in zijn hand heeft.

-  De kinderen kiezen met elkaar de kaartjes met de 

gezichtsuitdrukkingen die volgens hen horen bij:

  w  De vrouw als ze bij Jezus wordt gebracht.

  w  De wetsleraren en de farizeeën.

  w  Jezus als Hij in het zand schrijft.

  w  De vrouw als Jezus haar vrijuit laat gaan.

  w  De kinderen zelf als ze denken aan dit 

bijbelverhaal. Tip
Heb je niet zoveel 

tijd? Sla dan het eerste 
gedeelte over en 
ga gelijk naar de 

laatste stap.
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Vingerwijzing

De wetsleraren en de farizeeën in het verhaal wijzen met hun 

vinger naar de vrouw en veroordelen haar. Jezus veroordeelt niet. 

De kinderen zien in dit proefje wat er gebeurt als de vrouw wordt 

veroordeeld en wat er gebeurt als Jezus haar vrijuit laat gaan.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een glas voor ¾ gevuld met water

-   kaneel

-   een tissue

Aan de slag:
-  De kinderen dopen hun wijsvinger in het water en halen de 

vinger er weer uit.

-  Ze drogen de vinger niet af. De wijsvinger van de 

kinderen staat voor de vrouw.

-  Ze bedekken het wateroppervlak met een laagje kaneel. 

Dat zijn de beschuldigingen die de mensen uiten naar 

de vrouw.

-  De kinderen laten hun wijsvinger door de kaneel in het water 

zakken.

-  Ze halen de vinger weer rustig uit het water.

-  Zien de kinderen wat er gebeurt?

-  De vrouw wordt veroordeeld, haar schuld en oordeel kleven 

aan haar.

-  De kinderen vegen met de tissue over hun vinger: Jezus laat 

de vrouw vrijuit gaan, het oordeel is weg.

Uitleg:
Het kaneel vormt zich rond de vinger en blijft eraan kleven.

Tip
In de Samen leesbijbel 
op bladzijde 1763-1765 

vind je nog meer 
ideeën.

Doop je wijsvinger in het water en haal je
vinger er weer uit. Droog je vinger niet af.

De wijsvinger staat voor de vrouw.

1
Bedek het wateroppervlak

met een laagje kaneel.

Dat zijn de beschuldigingen die
de mensen uiten naar de vrouw.

2
Laat je wijsvinger door de kaneel in het
water zakken. Haal je wijsvinger weer

rustig uit het water.      

De vrouw wordt veroordeeld,
haar schuld en oordeel kleven aan haar.

3
Veeg met de tissue

over je vinger.

Uitleg:
Het kaneel vormt zich rond de
vinger en blijft eraan kleven.

Jezus laat de vrouw vrijuit gaan,
het oordeel is weg.

4

Wat heb je nodig?
Per kind:

* een glas voor driekwart gevuld met water
* kaneel  * een tissue

Zie je wat
er gebeurt?

Doop je wijsvinger in het water en haal je
vinger er weer uit. Droog je vinger niet af.

De wijsvinger staat voor de vrouw.

1
Bedek het wateroppervlak

met een laagje kaneel.

Dat zijn de beschuldigingen die
de mensen uiten naar de vrouw.

2
Laat je wijsvinger door de kaneel in het
water zakken. Haal je wijsvinger weer

rustig uit het water.      

De vrouw wordt veroordeeld,
haar schuld en oordeel kleven aan haar.

3
Veeg met de tissue

over je vinger.

Uitleg:
Het kaneel vormt zich rond de
vinger en blijft eraan kleven.

Jezus laat de vrouw vrijuit gaan,
het oordeel is weg.

4

Wat heb je nodig?
Per kind:

* een glas voor driekwart gevuld met water
* kaneel  * een tissue

Zie je wat
er gebeurt?
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14. 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

Werkblad 8-12 jaar: Linda Bikker

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.


