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Voorbereiden
Wat een plek!

Marcus 1:12-15 21 februari 2021
 

Wat ging vooraf?
Jezus is net gedoopt door Johannes de 
Doper. Daarbij klonk een stem uit de 
hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon’. Het 
was een verhaal bij het water. Een verhaal 
vol geluiden, vol hoop en blijdschap. En 
nu? Nu lijkt het of de stemmen verstomd 
zijn. Geen Johannes de Doper meer, 
geen mensen die uit alle hoeken naar de 
rivier kwamen. We komen in de woestijn 
terecht, waar Jezus alleen is met… ja, met 
wie eigenlijk? ‘Satan’, zegt het Evangelie. 
Maar wie of wat dat is, wordt niet erg 
uitgelegd.

Omgekeerde volgorde
Jezus is dus eerst gedoopt en gaat daarna 
naar de woestijn. Dat is de omgekeerde 
volgorde, want in het boek Exodus 
staat dat Israël eerst veertig jaar door de 
woestijn trok en daarna door het water 
van de Jordaan ging. Het is net alsof 
Jezus even teruggaat naar de plek waar 
Israël vandaan gekomen is. Juist daar, in 
de woestijn, kan het moeilijk zijn om 
verbonden te blijven met de Eeuwige.

Geleid door de Geest
Bij dit verhaal ontstaat vaak het beeld van 
een ‘tweestrijd’, een confrontatie tussen 
Jezus en de duivel. Maar in dit verhaal is 
ook nog een derde partij betrokken. Het 
is de Geest die Jezus naar de woestijn 
leidt, en in de woestijn zijn er (naast 
wilde dieren) engelen die voor hem 
zorgen. Dat zegt iets over de weg die 
Jezus verder zal moeten gaan. Hij gaat 
door de woestijn, hij heeft te maken met 

beproeving en tegenstand… Maar ook 
met God, die voortdurend betrokken is 
bij zijn verhaal. 

Een nieuwe profeet
Ook in het Oude Testament zijn 
verschillende woestijnverhalen te vinden. 
Mozes trok met de Israëlieten veertig jaar 
door de woestijn, en ook van de profeet 
Elia wordt verteld dat hij veertig dagen 
door de woestijn liep voordat hij bij de 
berg Horeb de Eeuwige ontmoette. In het 
verhaal van vandaag gaat Jezus dezelfde 
weg. En zoals we volgende week zullen 
zien, brengt dat hem letterlijk en figuurlijk 
oog in oog met de profeten van vroeger!

Kort
Het verhaal van de verzoeking in de 
woestijn wordt ook verteld in Matteüs 4 
en in Lucas 4. Van de drie weergaven van 
dit verhaal is die van Marcus het kortst. 
De andere evangelisten vertellen over drie 
verschillende beproevingen die de duivel 
voor Jezus had, Marcus vertelt alleen dát 
Jezus beproefd werd. 
De wilde dieren waar over gesproken 
wordt, zijn juist weer alleen terug te 
vinden in de versie van Marcus. 

Johannes gevangen genomen
Meteen na het verhaal van de verzoeking 
lezen we dat Johannes de Doper 
gevangen is genomen. Hoe dat precies zit, 
kun je teruglezen in Marcus 6:14-29, waar 
in een terugblik wordt verteld dat koning 
Herodes Johannes heeft laten opsluiten 
en uiteindelijk zelfs heeft laten doden.
Johannes kan dus niet meer vrijuit 
spreken, zijn boodschap van het nieuwe 
begin heeft hem in de problemen 
gebracht. Toch is dat voor Jezus geen 
reden om zijn boodschap dan maar vóór 
zich te houden; ook Jezus trekt eropuit 
om te gaan verkondigen.

Begin van de veertigdagentijd
De kerkelijke leesroosters hebben een 
cyclus van drie jaar, waarbij elk jaar een 
eigen invulling heeft. Toch hebben alle 
drie de roosters op de eerste zondag 
van de veertigdagentijd dit verhaal - zij 
het dan per jaar uit een ander evangelie. 
We beginnen de veertigdagentijd dus 
eigenlijk altijd met dit verhaal. Daarmee 
nodigt de liturgie ons uit om op weg 
naar Pasen hetzelfde te doen als Jezus: 
we gaan een weg van leven en dood, en 
we mogen kiezen voor het leven. De 
komende veertigdagentijd zullen we met 
de kinderen ontdekken wat dat concreet 
betekent.

Meer weten over deze Bijbeltekst? Op 
www.tijdschriftvoorverkondiging.org 
vindt u exegese en preekvoorbeelden 
voor alle zondagen van het kerkelijk 
jaar.
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WELK VERHAAL LEZEN WE? 
Jezus gaat naar de woestijn. Daar 
wordt hij veertig dagen op de proef 
gesteld door Satan. Er zijn wilde 
dieren, maar ook engelen die voor 
hem zorgen.
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Vieren
Wat een plek!

Marcus 1:12-15 21 februari 2021
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Levensweg
Het thema van deze veertigdagentijd is 
Levensweg. Op een spelbord volgen we de 
weg van Jezus naar Pasen. 
Vertel de kinderen dat ze vandaag een 
aantal stappen vooruitgaan op dit 
spelbord. Leg uit wat de bedoeling is: een 
van de kinderen mag met de dobbelsteen 
gooien. Daarna kijken ze wat op de 
bovenkant van de dobbelsteen staat én 
wat op de onderkant staat. Reken samen 
met de kinderen uit hoeveel dat in totaal is. 
(Het antwoord is: zeven.) Zoveel stappen 
mogen ze vooruit op het spelbord.
Sta onderweg even met de kinderen 
stil bij Aswoensdag, het begin van de 
veertigdagentijd. Ga daarna verder naar de 
eerste zondag. Bekijk de grote afbeelding 
van dit vak (poster 2) en vertel: ‘Vanaf 
vandaag horen we over de weg van Jezus 
naar Pasen. Die weg begint in de woestijn. 
Daar horen jullie vandaag meer over.’

Ra ra, waar ben ik?
Vertel de kinderen het volgende raadsel:

‘Op deze plek waait de wind door je haar,
vliegen meeuwen langs elkaar,
en kriebelt het zand onder je voet.
Soms is het eb en dan weer vloed!’

Wie kan raden om welke plek het gaat?
Vraag of er iemand is die ook een raadsel 
kan vertellen over een plek. Anderen 
proberen het te raden.

Eindig met het volgende raadsel:
‘Op deze plek vind je zand, zand en nog 
eens zand.
Er is bijna geen water, alleen de zon die 
brandt.
Er zijn wilde dieren, maar God blijft je 
trouw.
en er zijn engelen, die zorgen voor jou.’

Wat een bijzondere plek! In het verhaal dat 
de kinderen vandaag horen, staat dat Jezus 
hier naartoe gaat. Het is een plek, midden 
in de woestijn. Er zijn wilde dieren. Maar 
ook engelen die voor Jezus zorgen. 

Werkblad en tips

o
Het tijdschrift Kleur in de Kerk biedt 
werkbladen bij de verhalen in Kind 
op Zondag. Jezus is In de woestijn. 

Daar zijn wilde dieren. De engelen zorgen 
voor Jezus. Op het werkblad voor jonge 
kinderen staan engelen en wilde dieren.  
Met het andere werkblad maken de 
kinderen een kijkdoos of ze werken in het 
platte vlak. Zij ‘schetsen’ daarin de wereld 
van de woestijn. 

Gebed met de kinderen
Laat de kinderen meebidden bij het 
dankgebed en de voorbeden! De 
onderstaande intenties passen bij het 
thema en het collectedoel van deze 

zondag. Ze kunnen door kinderen worden 
voorgelezen als onderdeel van de gebeden.
Op bladzijde 4-5 leest u meer over de 
collectedoelen van deze periode.
Tip: Op www.kindopzondag.nl kunt u de 
teksten downloaden in een Word-bestand. 
Kijk hiervoor onder actueel / werkvormen.

Gebed
Vader in de hemel,
toen Jezus in de woestijn was,
waren er engelen die voor hem zorgden.
Wij bidden U:
Stuur ook vandaag uw engelen
naar mensen die het moeilijk hebben.
En laat ons ook helpers zijn
voor mensen in onze omgeving.
Zo bidden wij samen: Heer, ontferm U. 

Wij bidden vandaag voor mensen die ziek zijn,
bijvoorbeeld in Moldavië.
Geef dat ze niet alleen zijn.
Geef dat er dokters zijn en andere mensen die 
kunnen helpen.
En laten er ook mensen zijn die zomaar even op 
bezoek komen.
Voor een praatje, een beetje afleiding.
Dat bidden wij in de naam van Jezus,
die voor zoveel zieke mensen het verschil heeft 
gemaakt.
Zo bidden wij samen: Heer, ontferm U.

Eerste zondag van de veertig dagen 
Jaar B

Lezing uit het Oude Testament Genesis 9:8-17

Antwoordpsalm 25:1-10

Epistellezing Petrus 3:18-22

Lezing uit het Evangelie Marcus 1:12-15
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Vertelling 4–7 jaar

Vraag de kinderen of zij weleens een woestijn hebben gezien. Hoe ziet die eruit? Hoe zou het er zijn? 
Laat een afbeelding van een woestijn zien.

In de woestijn
Er is een plek, midden in de woestijn. Het is een plek vol zand. En stof. Je ziet geen 
bos, geen strand en zee. Overal waar je kijkt, zie je zand en steen. De zon brandt. Er is 
bijna geen plekje in de schaduw te vinden. 

‘Ga naar de woestijn’, zegt een stem. Het is de stem van de Geest. Jezus doet wat de 
stem hem zegt. Hij gaat naar de woestijn. Helemaal alleen. 
In de woestijn klinkt nog een stem. ‘Wat doe je toch hier?’ zegt de stem. ‘Het is hier 
veel te warm. Hier heb je honger. Waarom zou je hier nog blijven? Kies lekker voor 
jezelf. Ga naar huis en zoek een schaduwplekje op. Vul je buik met lekker eten!’ 
Jezus luistert niet naar die stem. Hij blijft in de woestijn. Hij heeft het moeilijk. Hij 
heeft honger en dorst. Hij heeft het warm. In de nacht hoort hij het brullen en 
grommen van de wilde deren. En als de dag begint, dan voelt hij de hete zon weer op 
hem schijnen.
En toch voelt Jezus zich niet alleen. Er zijn engelen om hem heen. De engelen zorgen 
voor hem.
Na veertig dagen en veertig nachten gaat Jezus terug naar de stad. Hij veegt het zand 
van zijn kleren. Hij zoekt de mensen op.

‘Ik heb goed nieuws’, zegt hij tegen de mensen. ‘Een nieuwe tijd begint. Want God is 
dichtbij.’ 

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: In de Bijbel staat dat er 

engelen zijn die voor Jezus zorgen. 

Hoe doen ze dat, denk je? We zorgen 

er allemaal voor jou en hoe doen ze dat?

p
Spel: In het verhaal staat niet welke wilde 

dieren er in de woestijn waren. Wie kan 

een wild dier bedenken en nadoen? De 

anderen raden om welk wild dier het gaat.

o
Tekenen: Hoe zou de woestijn waar 

Jezus was eruit zien? Er staat dat er 

wilde dieren en engelen zijn. Laat 

de kinderen een tekening maken van het 

beeld dat ze in hun hoofd hebben. Bekijk en 

bespreek elkaars tekeningen.

m
Zingen: ‘Ik ben nooit alleen’ van Elly & 

Rikkert.

Vertellen
Wat een plek!

Marcus 1:12-15 21 februari 2021
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Kids in Actie 

Kerk in Actie heeft als thema 

de werken van barmhartig-

heid. Er is een ‘vastenkaart’ met voor elke 

week een tip. Deze week gaat het over zieken 

bezoeken. De kinderen kunnen een mooie 

kaart maken voor iemand die ziek is. Laat hen 

er iets vrolijks op tekenen en hun eigen naam 

erop schrijven.

 

Tip: Lees ook het verhaal over Rainbow in het 

gezinsboekje! Kijk voor meer informatie over 

Kids in Actie op kerkinactie.nl/kidsinactie.
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Vertelling 8–12 jaar

Wat een plek
Je zal er maar zijn. Daar midden in die wijde omtrek. Daar tussen het zand en stof. 
Daar waar weinig groeit. Waar de zon fel schijnt, de hele dag door. Wat een plek!
Op die plek is Jezus. De Geest bracht hem daar. Jezus heeft het er moeilijk. Overdag 
brengt de zon zijn hoofd op hol. De lucht trilt van de hitte. Er is geen schaduwplekje te 
vinden. ’s Nachts is het ijskoud. Het lukt Jezus maar niet om warm te worden en rustig 
in slaap te vallen. Als hij zo ligt te rillen in het donker, dringen de dreigende geluiden 
van de wilde dieren zijn hoofd binnen. En soms slaat de twijfel toe. Dan klinkt een 
vreemde, gevaarlijke stem. ‘Je hoeft hier niet te zijn’, zegt die stem. ‘Je hoeft maar met 
je vingers te knippen en dit is allemaal voorbij. Waarom doe je dat niet gewoon?’ 
Jezus hoort de stem, maar doet niet wat de stem hem zegt. Hij blijft in de woestijn.
Want Jezus is niet alleen. Er zijn engelen die voor hem zorgen. Ze zorgen ervoor dat 
de warmte niet naar zijn hoofd stijgt. Ze zorgen ervoor dat de twijfel en de angst niet 
winnen. Wat een plek!

Jezus blijft veertig dagen in de woestijn. Dan is het genoeg. Hij gaat terug naar Galilea. 
Hij loopt de stad in en vertelt de mensen het goede nieuws. Hij zegt: ‘De tijd van God is 
dichtbij. Geloof wat ik zeg en luister naar dit goede nieuws!’
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To do
Zoek in Matteüs 4 en Lucas 4 de beproevingen op. Welke beproevingen staan daar 
beschreven?

8-10 jaar

l
Gesprek: Het thema van vandaag 

is ‘Wat een plek!’ Wat maakt deze 

plek in de woestijn zo bijzonder? 

Maak eerst een woordveld bij het verhaal en 

bespreek vervolgens wat opgeschreven is.

p
Spel: Dat deze plek in de woestijn een 

bijzondere plek is, dat is wel duidelijk. 

Het is haast een mysterieuze plek waar 

hemel en aarde samenkomen. Hebben de kin-

deren een plek die bijzonder voor hen is? Laat 

ze deze plek omschrijven. De andere raden om 

welke plek het gaat.

s
Creatief: Maak een kijkdoos van 

Jezus in de woestijn. Maak het zand, 

de wilde dieren en de engelen.

 11-12 jaar

l
Gesprek: In het verhaal drijft de 

Geest Jezus naar de woestijn. Daar 

zorgen engelen voor hem. Voelen de 

kinderen zich ook weleens ‘gedreven door de 

Geest’? Of ervaren ze ‘engelen’ om zich heen? 

Laat ze hun ervaringen uitwisselen.

o
Tekenen: Er zijn aardig wat schilde-

rijen te vinden die gaan over de  

verzoeking in de woestijn. Bekijk er 

een paar en bespreek deze. Laat de kinderen 

een eigen verbeelding bij dit verhaal maken.

Weetje
In de Bijbeltekst staat dat de Satan Jezus op de proef stelde in de woestijn. In 
Marcus 1 wordt niet verteld hoe dat gebeurde. In Matteüs 4 en Lucas 4 staat dit wel 
omschreven.


