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Hallo kinderen, Hallo kinderen, Hallo kinderen, Hallo kinderen,     
 
Vanmorgen gaat het over de Here Jezus. Over een paar dagen wordt Hij gevangen 
genomen en gekruisigd. 
De dagen vóór goede vrijdag en pasen dus! 
 

Om thuis over door te praten: Om thuis over door te praten: Om thuis over door te praten: Om thuis over door te praten:     
 

Vandaag is het ook bijna pasen. Hoe noemen we deze tijd? (hint: er zit een 
getal in het woord!) _____________________________________________________ 

 
Sommige mensen lezen deze tijd uit een speciaal dagboekje en drinken 

bijvoorbeeld geen wijn of eten helemaal geen koekjes of kijken helemaal geen 
tv.  

Je noemt zoiets ‘vasten’. Dan doe je iets leuks bewust even niet. Waarom 
zouden ze dat doen? 

___________________________________________________________________________________ 
 

Misschien doen jullie thuis ook wel iets speciaals in deze tijd? __________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

    
THEMA:THEMA:THEMA:THEMA:    

Vul je de ontbrekende letters in?Vul je de ontbrekende letters in?Vul je de ontbrekende letters in?Vul je de ontbrekende letters in?    

JJJJ_ _ _ _ l_ _ _  e_ _  v_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  v_ _ _ _ _ _ _ _ _ v_ _ _ _ _ _ _ _l_ _ _  e_ _  v_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  v_ _ _ _ _ _ _ _ _ v_ _ _ _ _ _ _ _l_ _ _  e_ _  v_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  v_ _ _ _ _ _ _ _ _ v_ _ _ _ _ _ _ _l_ _ _  e_ _  v_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  v_ _ _ _ _ _ _ _ _ v_ _ _ _ _ _ _ _    
DaDaDaDaarmee g_ _ _ _ Hij een t_ _ _ _ om tearmee g_ _ _ _ Hij een t_ _ _ _ om tearmee g_ _ _ _ Hij een t_ _ _ _ om tearmee g_ _ _ _ Hij een t_ _ _ _ om te    

1.1.1.1.    b_ _ _ _ _ _ _ _ _b_ _ _ _ _ _ _ _ _b_ _ _ _ _ _ _ _ _b_ _ _ _ _ _ _ _ _    
2. w_ _ _ _ _ _ _ _ _ _2. w_ _ _ _ _ _ _ _ _ _2. w_ _ _ _ _ _ _ _ _ _2. w_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

    
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

De Here Jezus stuurt een paar discipelen op weg om een ezelezelezelezel voor hem te halen. En dan 
rijdt Hij daarop naar Jeruzalem. Hij wil laten zien dat Hij de Koning is op de troon van Hij wil laten zien dat Hij de Koning is op de troon van Hij wil laten zien dat Hij de Koning is op de troon van Hij wil laten zien dat Hij de Koning is op de troon van 
David. David. David. David.     
    

De mensen zijn blij. Ze roepen: ‘Hosanna voor de Zoon van ‘Hosanna voor de Zoon van ‘Hosanna voor de Zoon van ‘Hosanna voor de Zoon van 
David!’David!’David!’David!’ en zwaaien met palmtakken. Zou nu eindelijk de Koning 
komen die God had beloofd ?!  
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In Jeruzalem gaat Hij naar de tempeltempeltempeltempel. 
 
Daar lijkt het wel een markt! Er worden allemaal spullen verkocht.   
Jezus wordt erg boos. Dáár is de tempel niet voor !!Dáár is de tempel niet voor !!Dáár is de tempel niet voor !!Dáár is de tempel niet voor !! Hij stuurt die 

mensen allemaal de tempel uit. Want de tempel is om te bidden en niet om er een markt 
van te maken!  
 

De schriftgeleerden in de tempel worden boos, ze willen Jezus niet als De schriftgeleerden in de tempel worden boos, ze willen Jezus niet als De schriftgeleerden in de tempel worden boos, ze willen Jezus niet als De schriftgeleerden in de tempel worden boos, ze willen Jezus niet als 
Koning…Koning…Koning…Koning…  
En Jezus weet dat.  

De mensen in Jeruzalem willen een andereandereandereandere Koning.  
Een échte koning…. 
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Om thuis over door te praten: Om thuis over door te praten: Om thuis over door te praten: Om thuis over door te praten:     

 
De mensen wilden een andere koning dan de Koning die de Here Jezus zou  zijn.  

Wat is het verschil ? Kijk ook maar eens naar de plaatjes. 
Lees ook eens Jesaja 53. Daar staat wat voor Koning de Here Jezus zou zijn.  

 

 
De volgende dag loopt Hij weer naar Jeruzalem. Hij 

heeft erge honger, en ziet een vijgenboomvijgenboomvijgenboomvijgenboom staan.  
Maar ….er zitten helemaal geen vijgen aan de boom. 
De Here Jezus loopt naar de boom toe om hem van 
dichtbij te bekijken. Misschien ziet Hij dan van die 
kleine besachtige vruchtjes die een beetje verstopt 
zitten…. Maar nee, zelfs die ziet Hij niet…!   

 
Aan deze boom zitten wel vijgen, zie je dat?! 

Jezus zegt dan tegen die boom dat hij dooddooddooddood moet gaan, en inderdaad: de bladeren de bladeren de bladeren de bladeren 
verdorren plotseling en de boom gaat dood….verdorren plotseling en de boom gaat dood….verdorren plotseling en de boom gaat dood….verdorren plotseling en de boom gaat dood….    
 

Om thuis over door te praten: Om thuis over door te praten: Om thuis over door te praten: Om thuis over door te praten:     
 

De Here Jezus heeft veel wonderenwonderenwonderenwonderen gedaan. Het zijn altijd ‘fijne’ wonderen.  
Er werd bijvoorbeeld iemand beter of iemand was blind maar de Here Jezus liet hem weer 

zien. En er is zelfs wel eens iemand die dood was weer levend geworden  
(kun je iemand noemen?________________________________________). 

 
Het wonder dat Hij met de vijgenboom doet is géén ‘fijn’ wonder. Hij had de boom toch ook 
kunnen genezen zodat hij weer vruchten zou krijgen? Dat zou toch veel fijner zijn? Praat er 

thuis maar eens over waarom de Here Jezus dat niet deed………… 
 

 

De Here Jezus laat hiermee zien dat Hij machtigmachtigmachtigmachtig is: als er geen 
vruchten zijn moet de boom dood. Hij laat zien dat Hij dat kanHij laat zien dat Hij dat kanHij laat zien dat Hij dat kanHij laat zien dat Hij dat kan.  
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Zo is het ook met Jeruzalem: de Here Jezus weet dat ze hem niet willen. Hij kán ze best 
gelijk vernietigen net zoals Hij met de vijgenboom deed. Maar Hij doet het nog niet, Hij Hij Hij Hij 
heeft nog geduld met Jeruzalem.heeft nog geduld met Jeruzalem.heeft nog geduld met Jeruzalem.heeft nog geduld met Jeruzalem.    
 
Die macht krijgen zijn discipelen ook:  Hij zegt tegen hen dat zij ook wonderen kunnen doen 

als ze daarom vragen. Om te laten zien dat God machtig is. Grote wonderen zelfs ! : : : :     
“Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen,“Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen,“Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen,“Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen,    

zul je niet alleen teweeg kuzul je niet alleen teweeg kuzul je niet alleen teweeg kuzul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom,nnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom,nnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom,nnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom,    
maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen:maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen:maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen:maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen:    

‘Kom van je plaats en stort je in zee’, en het zal gebeuren.” (Matth.21:21‘Kom van je plaats en stort je in zee’, en het zal gebeuren.” (Matth.21:21‘Kom van je plaats en stort je in zee’, en het zal gebeuren.” (Matth.21:21‘Kom van je plaats en stort je in zee’, en het zal gebeuren.” (Matth.21:21----22)22)22)22)    
  

De Here Jezus zoekt vrucht. Hij wil dat aan ons leven te zien is dat De Here Jezus zoekt vrucht. Hij wil dat aan ons leven te zien is dat De Here Jezus zoekt vrucht. Hij wil dat aan ons leven te zien is dat De Here Jezus zoekt vrucht. Hij wil dat aan ons leven te zien is dat 
we bij hewe bij hewe bij hewe bij hem horen.m horen.m horen.m horen.  
Grote vruchten, minivruchtjes, …….. 
Maar is er helemaal geen vrucht dan zal het met ons gaan als met  
de vijgenboom. Dan zullen we echt dood gaan.  
 

Vragen: Vragen: Vragen: Vragen:     
1. Waar gaat de Here Jezus naar toe toen Hij op een ezel reed? 

_______________________________________________________________________________ 
2. Wat wilde Hij rijdend op de ezel laten zien aan de mensen? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

3. In de tempel joeg Hij alle mensen weg die dingen verkochten. Daar was de tempel 
niet voor bedoeld. Waarvoor wel? 
_______________________________________________________________________________ 

4. De Here Jezus zoekt vruchten in de vijgenboom en Hij vindt er helemaal geeneen. 
Zelfs geen minivruchtje. En dan laat Hij de boom verdorren. Wat betekent dit 
verhaal voor ons? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

5. Noem eens voorbeelden van vruchten in ons leven? 
_______________________________________________________________________________ 

Een liedje voor de kleuters van Elly en Rikkert: Kleine Ezel  

Kleine ezel uit de stal 
Strek je beentjes vlug 
't Is de Heer die komen zal 
Hij klimt op je rug  
Hij is Heer - Hosanna (8x) 
Hosanna voor de Heer – Ia 

Kleine ezel uit de stal 
Stap maar stevig door 
Hoor de kinderen zingen al 
In een vrolijk koor 
Hij is Heer - Hosanna (8x) 
Hosanna voor de Heer –Ia 

Kleine ezel uit de stal 
Wat een blijde dag 
't Is de koning van 't heelal 
Die je dragen mag 
Hij is Heer - Hosanna (8x) 
Hosanna voor de Heer – Ia 

(Elly en Rikkert),http://www.youtube.com/watch?v=CzZN73kcM4g  (op school geleerd?!) 

    
Tot de volgende keer in de kerk! Tot de volgende keer in de kerk! Tot de volgende keer in de kerk! Tot de volgende keer in de kerk!             Een hele fijne zondag!!Een hele fijne zondag!!Een hele fijne zondag!!Een hele fijne zondag!! 


