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Wat voorafging
In Jeruzalem wordt het Loofhuttenfeest 
gevierd. Jezus zou er eerst niet naartoe 
gaan, omdat hij zijn leven in Jeruzalem 
niet zeker is. Maar uiteindelijk is hij toch 
gegaan – in het verborgene. Nu staat hij 
openlijk bij de tempel te verkondigen. 
Ook in de voorgaande weken hoorden 
we al dat zijn toehoorders maar moeilijk 
kunnen plaatsen wat Jezus zegt. Hun 
twijfel lijkt te worden versterkt doordat 
het gezag niet ingrijpt; zijn de joodse 
leiders misschien toch ook in Jezus gaan 
geloven en laten ze daarom toe dat hij bij 
de tempel staat te verkondigen?

Farizeeën en hogepriesters
Aan het begin van de lezing horen we 
dat de Farizeeën en hogepriesters hun 
dienaren sturen om Jezus te arresteren. 
(In vers 45 zullen we lezen dat de 
dienaren onverrichterzake terugkomen, 
omdat ze Jezus zulke bijzondere dingen 
hebben horen zeggen.) 
De Farizeeën stonden bekend als 
mensen die zeer goed thuis waren 
in de Joodse leer, en die die leer ook 
als een concrete leidraad voor het 
leven zagen. De hogepriester was het 
tijdelijke hoofd van de tempel; met het 
meervoud hogepriesters worden ook de 
ex-hogepriesters en hun familieleden 
bedoeld. Via het sanhedrin, de joodse 
rechtbank, hadden zij de bevoegdheid 
om recht te spreken. (Maar niet 
om de doodstraf uit te spreken; dat 

konden ze alleen als er sprake was van 
tempelschennis.) De dienaren die eropuit 
gestuurd worden, zouden heel goed leden 
van de tempelwacht geweest kunnen zijn. 

Opbouw van het verhaal
Het verhaal heeft een bijzondere opbouw. 
In vers 32 lezen we dat de dienaren van 
de Farizeeën en hogepriesters eropuit 
gestuurd worden om Jezus te arresteren, 
maar in vers 33 lijken ze helemaal niet 
meer in het verhaal voor te komen! In 
plaats daarvan horen we wat Jezus vertelt 
en hoe zijn toehoorders daarop reageren. 
Pas in vers 45 worden de dienaren weer 
genoemd, en horen we dus dat ze Jezus 
niet gearresteerd hebben. 
 
Korte tijd
Jezus zegt dat hij nog een ‘korte tijd’ bij 
de mensen zal zijn. ‘Dan ga ik naar hem 
die mij gezonden heeft’, voegt hij daaraan 
toe. Met die korte tijd zal de periode 
bedoeld zijn tot aan het lijden en sterven 
en de opstanding van Jezus. Als je de loop 
van het Johannesevangelie volgt, moet 
die ‘korte tijd’ een periode van ongeveer 
een half jaar zijn geweest.

Hoe ver kun je denken?
Kort hiervoor is verteld dat de 
omstanders twijfelden of Jezus echt 
de Messias was. Die twijfel werd mede 
gevoed door hun verwachting dat 
niemand kon weten waar de Messias 
vandaan kwam, en van Jezus wisten 
ze dat wel (Johannes 7:27). In vers 34 
vertelt Jezus dat hij naar een plek zal gaan 
waar zij hem niet kunnen vinden. Van 
de Messias kun je dus inderdaad niet 
alles weten, je kunt hem niet helemaal 
doorgronden. Ze mogen dan weten 
dat Jezus uit Nazaret komt, waar hij 
naartoe gaat blijft voor hen een mysterie. 
Opvallend is wel hoe zij daarop reageren: 

‘Bedoelt hij soms dat hij naar de Griekse 
diaspora gaat?’ (Het woord diaspora 
betekent verstrooiing; hiermee worden 
de Joden buiten Israël aangeduid.) Verder 
dan dat reikt hun denken blijkbaar niet. 

Stromen van levend water
Het Loofhuttenfeest kende vaste rituelen. 
Een daarvan was dat de priester met een 
gouden kruik water haalde uit de vijver 
van Siloam. De kruik werd met gejuich en 
muziek naar het altaar gebracht, terwijl 
het volk Jesaja 12:3 reciteerde:

‘Vol vreugde zullen jullie water putten 
uit de bron van de redding.’
Op de zevende dag, het hoogtepunt 
van het feest, werd met het water 
zeven rondgangen om het altaar 
gemaakt. Daarna werd het uitgegoten 
als herinnering aan het water dat uit de 
rots stroomde tijdens de doortocht door 
de woestijn (Exodus 17:6). Tegen de 
achtergrond van dat ritueel spreekt Jezus 
in vers 38 over rivieren van levend water.  
(bron: StudieBijbel Commentaar NT).  

Erik Idema

Voorbereiden
Waarom zoek je Jezus?

Johannes 7:32-39 19 september 2021
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WELK VERHAAL LEZEN WE? 
Jezus is in Jeruzalem, waar het 
Loofhuttenfeest gevierd wordt. Bij de 
tempel verkondigt hij het evangelie. 
De Farizeeën en hogepriesters sturen 
dienaren om hem te arresteren, de 
toehoorders zijn in verwarring. Wat 
bedoelt Jezus toch allemaal met zijn 
woorden?
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Vieren
Waarom zoek je Jezus?

Johannes 7:32-39 19 september 2021
 

Kindermoment in de kerk
Komende week is de Vredesweek 2021, 
met als thema ‘inclusief samenleven’. Het 
onderwerp ‘vrede’ is altijd actueel: in de 
Bijbel, en ook in onze tijd. Lees voordat 
de kinderen naar hun eigen ruimte gaan 
het volgende verhaal voor: 

President Uxolo
Heel ver hiervandaan ligt een klein land, 
waar altijd de zon schijnt. Het is een fijn 
land: de mensen hebben het er goed, ze 
zijn aardig voor elkaar en er is nooit oorlog.
Het land wordt geregeerd door president 
Uxolo de zevende. Sinds zeven jaar is 
hij de baas. En in al die zeven jaar is 
het ongelooflijk goed gegaan met het 
land. President Uxolo heeft de politie 
afgeschaft. ‘Politie hebben we hier niet 
nodig’, zegt hij. En het leger bestaat ook 
niet meer. ‘Het beste wat ons land kan 
hebben, is vrede’, vindt president Uxolo. 

‘En vrede krijg je niet met soldaten.’
Nu zul je misschien denken: Is het niet 
onverstandig, een land zonder politie 
en zonder leger? Wat moeten ze doen 
als ze worden aangevallen? Maar daar is 
president Uxolo niet bang voor. Hij heeft 
namelijk een geheim wapen.
Hij heeft het ontdekt toen hij nog maar 
zeven jaar oud was. Op een regenachtige 
dag had hij met zijn nieuwe schoenen 
in de plassen staan stampen. ‘Kijk 
je schoenen nou!’ riep zijn moeder 
boos. ‘Helemaal vies!’ En omdat het 
kleine jongetje Uxolo niks terugzei, 
snauwde zijn moeder: ‘Weet je dat ik 
hier ontzettend boos van word?’ Op dat 
moment ontdekte Uxolo zijn geheime 
wapen. Hij keek zijn moeder ernstig in 
haar ogen. Hij stak zijn hand uit. En hij 
zei zacht: ‘Gelukkig hebben we geen 
ruzie.’ Zijn moeder was haar boosheid 
meteen kwijt. Hij kreeg nieuwe schoenen, 
én hij kreeg plastic laarzen om in de 
plassen te stampen. Vanaf dat moment 

wist Uxolo, dat dit zijn geheime wapen 
was.

Toen hij ouder werd, gebruikte hij het 
wapen vaker. Bij een leraar op school, 
die boos was omdat Uxolo nooit 
huiswerk maakte. Tegen een buurman, 
die mopperde dat hij zijn fiets altijd 
op de stoep liet staan. Maar ook toen 
hij al werkte als politicus. Op een keer 
moest hij een zaaltje vol boze mensen 
toespreken. In de zaal stond iemand op, 
die zei: ‘U neemt alleen maar slechte 
beslissingen!’ De andere mensen in de 
zaal mompelden instemmend. De man 
ging verder: ‘U denkt helemaal niet aan 
wat wij belangrijk vinden. U bent een 
slechte politicus!’ Meneer Uxolo was 
meteen van het podium afgestapt en naar 
de spreker toegelopen. Hij had hem een 
tijdje rustig aangekeken. Hij had hem 
een hand gegeven. En hij had gezegd: 

‘Gelukkig hebben we geen ruzie.’ De man 
was weer gaan zitten.

Ook als president gebruikt Uxolo zijn 
geheime wapen vaak. Vorige week nog, 
toen hij met de president van China 
moest praten over de handel. Ze konden 
het niet met elkaar eens worden. De 
president van China werd boos, hij 
begon te schreeuwen in een taal die 
president Uxolo niet eens kon verstaan. 
Maar president Uxolo keek de Chinese 
president aan, gaf hem een hand en zei: 

‘Gelukkig hebben we geen ruzie.’

President Uxolo vertrouwt volledig op 
zijn geheime wapen. Hij weet zeker dat in 
zijn land nooit oorlog zal komen. Want 
als ze worden aangevallen, gaat president 
Uxolo gewoon aan de grens staan om de 
soldaten op te wachten. Hij zal ze diep in 
de ogen kijken en een hand geven. En hij 
zal zeggen: ‘Gelukkig hebben we geen 
ruzie.’

Bron: E. Idema e.a., Harde Kern – 
verhalen bij levensbeschouwelijke thema’s 
(Kwintessens 2010), p. 57

Vraag: Wat denken de kinderen, zou 
de aanpak van president Uxolo kunnen 
werken? Waarom wel of niet?

Werkblad

o
‘Ik ben nog even bij jullie’, zegt 
Jezus. ‘En dan ga ik naar degene 
die mij gestuurd heeft. Jullie 

zullen me zoeken, maar niet vinden.’ 
Waar ís Jezus eigenlijk te vinden? Weet  
jij het? 
Werkwijze: op het werkblad loop je door 
een stadje. Net als de tempelbedienden 
die op zoek zijn naar Jezus. Zoek de weg 
door de stad. Je komt uit bij het bord 

‘Waar is hij? Wie is hij?’ Waar zoek je naar 
als je Jezus zoekt? Op je tocht mag je over 
bruggetjes heen, maar er niet onderdoor. 
Je mag elke trap gebruiken die je wilt. 
Nodig: (kleur)potloden, pennen.
Werkblad: zie blz. 19.

Gebed
Goede God,  
Wij bidden om vrede. 
Om een wereld waarin iedereen erbij hoort – 
wie je ook bent, wat je ook doet en wat je ook 
vindt. 
Wij bidden om een wereld van 
verdraagzaamheid 
waarin mensen verschillend mogen zijn. 
Zo laten alle mensen samen iets zien van wie 
U bent. 
Amen 
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Vertelling 4–7 jaar

Een bijzonder mens
In de grote stad Jeruzalem praten veel mensen nog maar over een ding. 

‘Heb je het gehoord?’ zeggen ze tegen elkaar. ‘Heb je gehoord over Jezus? Hij doet 
bijzondere dingen. Hij is vast de Zoon van God!’
De bazen van de stad horen het ook. Maar zij zijn er niet blij mee. ‘Heb je het gehoord?’ 
mopperen ze tegen elkaar. ‘Steeds meer mensen geloven dat Jezus de Zoon van God is. 
Ze vinden hem heel belangrijk. Straks vinden ze ons niet meer belangrijk en luisteren 
ze alleen nog naar hem!’ 
Samen praten ze over wat ze moeten doen. En dan bedenken ze een plan. ‘We 
gaan hem arresteren’, zeggen ze tegen elkaar. ‘Dan moet hij hier maar eens komen 
uitleggen waarom hij al die dingen doet.’ 
De belangrijkste baas rinkelt met een belletje. ‘Bedienden!’ 
Er komen twee bedienden aan. 

‘Ga naar Jezus toe’, zegt de belangrijkste baas. ‘Neem hem mee naar ons.’

Daar gaan de bedienden. Door de straten van de stad, op zoek naar Jezus. En na een 
tijdje vinden ze hem. 

‘Kom!’ zegt de ene bediende. ‘We pakken hem!’ 
Maar de andere bediende zegt: ‘Eerst even luisteren.’ Want Jezus is net aan het 
vertellen. Ze horen hem zeggen: ‘Ik ben nog een tijdje bij jullie, en daarna ga ik naar 
mijn Vader in de hemel. Jullie zullen me zoeken, maar dan kun je me niet meer vinden.’  
De mensen die erbij staan, krabben achter hun oren. ‘Zoeken maar niet vinden?’ 
fluisteren ze tegen elkaar. ‘Wat bedoelt hij? Zou Jezus soms naar het buitenland gaan? 
Ik begrijp er niks van!’ 

De bedienden van de bazen begrijpen het ook niet. En ineens weten ze ook niet meer 
zo zeker of ze Jezus wel moeten arresteren. ‘Nog even luisteren’, zeggen ze tegen 
elkaar. ‘We wachten nog heel even.’ 
Ze wachten nog wat langer… en nog wat langer… En als het bijna donker wordt, 
gaan ze terug naar hun bazen. Zónder Jezus. Maar wel met een hoofd vol vragen en 
gedachten. Wat is Jezus toch voor een man?

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Wat moesten de bedienden 

gaan doen? Wat vind je ervan dat 

ze dat moesten doen? Deden ze 

uiteindelijk ook wat ze moesten doen? Hoe 

kwam dat, denk je?

p
Spel: Speel met de kinderen 

verstoppertje. Hoe is het als je iemand 

gevonden hebt? En hoe is het als je 

gevonden wordt? Jezus zegt tegen de mensen: 

‘Jullie zullen mij zoeken maar niet vinden.’ 

Hoe zou dat zijn voor die mensen? En voor 

Jezus zelf?

s
Creatief: Welke vraag zouden de 

kinderen aan Jezus willen stellen? 

Neem een tak mee en hang er met 

knijpers kleine briefjes in met vragen aan 

Jezus. Zet de tak na de kindernevendienst in 

de koffieruimte en nodig volwassenen uit om 

er ook vragen aan toe te voegen. 

Vertellen
Waarom zoek je Jezus?

Johannes 7:32-39 19 september 2021
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8-10 jaar

l
Gesprek: Vertel de kinderen dat we 

niet weten hoe de mannen heten; 

dat staat niet in de Bijbel. In het 

verhaal hebben we ze Hannes en Mannes 

genoemd. Wat vinden de kinderen ervan dat 

zij Jezus moesten gaan arresteren? Hoe zou 

het komen dat ze dat niet gedaan hebben?

p
Spel: Maak een fotostrip van het verhaal. 

Laat de kinderen verschillende scènes 

uitbeelden: de vergadering van de 

Farizeeën, de bedienden die op weg gaan, 

Jezus en de toehoorders, de bedienden die 

terugkomen bij de Farizeeën. Maak van 

elke scène een foto. Maak met de foto’s een 

stripverhaal. 

Tip: Laat bij terugkomst in de kerk de foto’s 

zien.

s
Creatief: De kinderen maken een 

poster over de uitspraak van Jezus: ‘Als 

je dorst hebt, mag je bij mij komen.’

 11-12 jaar

l
Gesprek: Wat zou Jezus bedoelen 

met de woorden: ‘Als je dorst hebt, 

mag je bij mij komen’? (Help de 

kinderen eventueel op weg: dorst gaat niet 

alleen over drinken. Je kunt ook ‘dorsten’ naar 

liefde of naar iets anders.)  

In het verhaal staat na deze uitspraak: ‘Hannes 

en Mannes hebben geen dorst. Maar Jezus 

arresteren durven ze ook niet.’ Wat zou er in 

hun hoofd omgaan?

s
Creatief: Waar kun je Jezus vinden? 

De kinderen bedenken hun eigen 

antwoord. Het kan van alles zijn: 

in de Bijbel, in de kerk, in de hemel, in de 

natuur, in mensen die goed voor elkaar zijn, 

enzovoort.  

Van hun eigen antwoord maken de kinderen 

een tekening of schilderij. 

Vertelling 8–12 jaar

Het aarzelende arrestatieteam van de Farizeeën
De Farizeeën hebben een vergadering. 
‘Heren en heren!’ roept de voorzitter – want er zijn alleen heren aanwezig. 
‘Julie hebben gehoord over Jezus van Nazaret. Hij beweert dat hij de zoon van God is. 
Hij legt de Bijbel uit op een andere manier dan wij. Er wordt gezegd dat hij mensen 
kan genezen en over het water kan lopen. En hij houdt zich niet aan de regels van de 
sabbat, onze heilige rustdag.’ 
Terwijl de voorzitter dit zegt, schudden andere Farizeeën het hoofd. Ze roepen 
verontwaardigd ‘Tss...’, ‘Ach!’ en ‘Nou, nou’ en sommigen ballen kwaad hun vuist. 
‘Het moet afgelopen zijn’, gaat de voorzitter plechtig verder. ‘Ik stel voor dat we Jezus 
laten arresteren.’ In de zaal klinkt instemmend: ‘Arresteren! Gelijk oppakken! Dat zal 
hem leren.’

De voorzitter klapt in zijn handen en wenkt twee dienaren naar voren. Laten we ze 
Hannes en Mannes noemen. ‘Hannes’, zegt de voorzitter, ‘Mannes… Ik geef jullie de 
opdracht om Jezus te arresteren. En wel nu meteen!’

Daar gaan Hannes en Mannes. Ze hoeven niet lang te zoeken: een klein stukje verder 
staat een grote groep mensen om Jezus heen. Hannes en Mannes wurmen en duwen 
zich tussen de mensen door. ‘Wij komen Jezus halen’, leggen ze uit. ‘Zodoende.’ 
Even later staan ze tegenover Jezus. ‘Wij eh… wij komen om eh…’ beginnen ze. Dan 
worden ze stil. Ze kijken elkaar aan: En nu?  
Jezus kijkt naar Hannes en Mannes en naar alle andere mensen. ‘Ik ben nog even 
bij jullie’, zegt hij. ‘En dan ga ik naar degene die mij gestuurd heeft. Jullie zullen me 
zoeken, maar niet vinden.’ 
Zoeken? denkt Hannes. 
Niet vinden? denkt Mannes. 
En de mensen achter hen beginnen te fluisteren. ‘Misschien gaat Jezus wel weg. Naar 
Griekenland ofzo, of nog verder. Misschien gaat hij de mensen daar ook over God 
vertellen.’

Hannes en Mannes kijken elkaar een beetje onzeker aan. 
Ze horen Jezus’ vriendelijke stem, die alweer over iets anders vertelt: ‘Als je dorst hebt, 
mag je bij mij komen. Ik geef je levend water.’ 
Hannes en Mannes hebben geen dorst. Maar Jezus arresteren durven ze ook niet. Ze 
gaan maar weer terug naar de vergadering van de Farizeeën.  
‘Waar is Jezus nou?’ vraagt de voorzitter. ‘Jullie zouden hem toch meenemen?’ 
‘Tja’, zegt Hannes. 
‘Hij is zo bijzonder’, vertelt Mannes. 
De voorzitter zucht. Het lijkt wel of steeds meer mensen in Jezus gaan geloven…

Mattijs Weegenaar
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Lezen en zingen

Eerste zondag van de herfst 
Jaar A

Lezing uit het Oude Testament Deuteronomium 13:2-6

Antwoordpsalm 139:13-24

Epistellezing Jakobus 3:16-4:6

Lezing uit het Evangelie Marcus 9:30-37

Alternatief leesrooster
Zacharia 14:1-11,16
Openbaring 22:1-6
Johannes 7:32-39
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Waarom zoek je Jezus?
19 september 202

Bijbel: Johannes 7:32-39 Kijk bij Vieren voor uitleg bij dit werkblad


