Matteüs 21:1-11 | Wie is die man?

Deze zondag is onderdeel van het veertigdagenproject
van Bijbel Basics.

In de ‘voorbereiding’ vind je achtergrondinformatie bij
de bijbeltekst en benodigdheden bij de opdrachten.
‘De bouwstenen van de zondag’ bevat opdrachten
en spellen, een gebed, het bijbelverhaal, weetjes,
gespreksvragen, en liedsuggesties. Je hoeft niet alle
onderdelen te doen, je kunt ook één of een aantal
onderdelen kiezen.
Alle opdrachten zijn (soms met kleine aanpassingen)
geschikt voor de thuissituatie met één of meerdere
kinderen. Je mag zelf natuurlijk ook meedoen.
De bijbehorende ‘werkbladen’ vind je achteraan in
dit document. Die kun je printen en gebruiken bij de
opdrachten.

Dit materiaal bestaat uit drie onderdelen:
- voorbereiding
- de bouwstenen van de zondag
- werkbladen

Omdat de kerkdiensten tijdens deze zondagen
(22 maart, 29 maart en 5 april) niet doorgaan, kun je
thuis met Bijbel Basics aan de slag.

1. INLEIDING BIJ BIJBEL BASICS @HOME

debijbel.nl/bijbelbasics

Voor de kinderen van 4-8 jaar en voor de kinderen van
8-12 jaar is er elke zondag een verwerking die aansluit
bij het project. Maar ook als je niet meedoet met het
hele project kun je deze verwerking prima gebruiken.
Daarnaast is er bij elke zondag materiaal dat je sowieso
kunt gebruiken, met of zonder project. Er is ook een
projectlied beschikbaar dat je thuis met de kinderen
kunt luisteren of zingen.

Het project heet dit jaar: Tussen hemel
en aarde.
In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het
evangelie volgens Matteüs. We horen wat Jezus zegt
over Gods nieuwe wereld. En we denken na over wat
wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien.
Tijdens dit project komen de volgende verhalen uit het
evangelie volgens Matteüs aan bod:
- Jezus vertelt over het echte geluk (Matteüs 5:1-12)
- Laat zien wie je echt bent (Matteüs 5:13-16)
- Je moet goed zijn voor iedereen (Matteüs 5:43-48)
- Onze Vader (Matteüs 6:9-13)
- Het huis op het zand (Matteüs 7:24-8:1)
- Palmzondag: ‘Wie is die man?’ (Matteüs 21:1-11)
- Pasen: Jezus leeft! (Matteüs 28:1-10)
- Na Pasen: De uitzending van de leerlingen
(Matteüs 28:16-20)

Bouwstenen

Werkblad

Op deze zondag staat Matteüs 21:1-11
centraal: Jezus komt Jeruzalem binnen
als de nieuwe koning waar de Joden al
heel lang naar uitkijken.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten
we ons op het karakter van de koning:
Jezus is een vriendelijke koning.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten
we ons op de vraag die de mensen in
de stad zichzelf stellen: Wie is Jezus?

2. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Voorbereiding

Wie is die man?

Voorbereiding
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Jezus heeft zojuist het voorbeeldverhaal
verteld van de verstandige en de domme
man. Daarmee is zijn Bergrede tot een einde
gekomen. Nu daalt hij de berg af en zijn de
mensen diep onder de indruk. Ze beseffen
dat er iets bijzonders aan de hand is. Wat is
hier zojuist gebeurd? Wie is deze man?
In de volgende hoofdstukken (8-20) komt
deze vraag vaak terug. Het is een belangrijke
vraag in het evangelie van Matteüs. Zo lezen
we bijvoorbeeld dat Jezus de storm op het
meer heeft gestild. Vervolgens vragen de
leerlingen zich hardop af: ‘Zelfs de wind en
het water doen wat hij zegt. Wat is dit voor
iemand?’ (Matteüs 8:27). En even later stuurt
Johannes de Doper zijn leerlingen op Jezus

3. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

debijbel.nl/bijbelbasics

De vraag wie Jezus is komt tot een
hoogtepunt in het gesprek dat Jezus voert
met zijn leerlingen in Matteüs 16. Zijn
leerlingen hebben dan een lange tijd met
hem opgetrokken. Wie denken zij dat hij is?
Jezus vraagt eerst aan de leerlingen wie
de mensen zeggen dat hij is. De leerlingen
noemen verschillende mensen: Jezus

af met de vraag: ‘Bent u de messias die zou
komen? Of moeten we wachten op iemand
anders?’ (Matteüs 11:2).
Soms zijn er ook mensen die Jezus
herkennen als de messias, als de
langverwachte koning van Israël. Tegen hen
zegt hij heel duidelijk dat ze dit niet verder
mogen vertellen (bijvoorbeeld Matteüs 9:30
en 12:16).

Voorbereiding

Bouwstenen

Kort daarna beginnen Jezus en zijn leerlingen
aan de reis richting Jeruzalem. Daarmee
komen we bij het gedeelte van vandaag. Een
gedeelte dat eindigt met de vraag: Wie is die
man?

zou Johannes de Doper zijn, of Elia,
of Jeremia of een andere profeet van
vroeger. En dan stelt Jezus de belangrijke
vraag: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Simon
Petrus antwoordt: ‘U bent de messias, de
Zoon van de levende God’ (Matteüs 16:15).
Jezus prijst hem gelukkig: ‘Dat heb je niet
gehoord van een mens, maar van mijn Vader
in de hemel. Daarom ben je een gelukkig
mens, Simon, zoon van Jona!’ Daarna zegt
Jezus opnieuw tegen zijn leerlingen dat ze
niet mogen vertellen dat hij de messias is.

Wie is die man?

Voorbereiding

Werkblad
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Dan vertelt Matteüs dat Jezus plaatsneemt
op deze ezel en Jeruzalem binnenrijdt. Dit

Jezus komt in dit gedeelte Jeruzalem binnen
als de nieuwe koning van Israël. Dat laat
Matteüs op een paar manieren zien.
Direct vanaf de eerste verzen wordt duidelijk
dat Jezus de nieuwe koning is. Hij geeft
een opdracht aan zijn leerlingen: ze moeten
twee ezels ophalen, een ezelin en haar jong.
Mocht iemand daar vragen over stellen, dan
moeten de leerlingen zeggen dat ‘de Heer ze
nodig heeft’. Het woord dat hier in de Griekse
tekst gebruikt wordt voor ‘Heer’ (kurios) is
een titel die ook door Romeinse keizers werd
gebruikt. Jezus gebruikt dat hier om zichzelf
bekend te maken: hij is de nieuwe koning
van Israël.

4. UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

debijbel.nl/bijbelbasics

En terwijl Jezus op deze ezel Jeruzalem
binnenrijdt, horen we dat sommige mensen
nu ook zien wie hij is, want ze begroeten hem
als de koning die binnenkomt. Zo leggen
veel mensen bijvoorbeeld hun jassen op
de weg. Daarmee laten ze zien dat ze deze
nieuwe koning erkennen als hun koning.

moest volgens Matteüs gebeuren, omdat
één van de profeten heeft gezegd dat dit
zo moest gebeuren: ‘Luister, inwoners van
Jeruzalem! Jullie koning komt eraan. Hij is
vriendelijk. Hij rijdt op een ezelin en haar
jong.’ Dit is gezegd door de profeet Zacharia
(9:9). Koningen in Israël reden vaker op ezels,
zoals bijvoorbeeld koning Salomo
(1 Koningen 1:33-40). Dus als Jezus op een
ezel de stad binnenrijdt, dan was dat voor de
mensen van toen een beeld dat past bij een
koning van Israël.

Voorbereiding

Bouwstenen

Opnieuw stellen mensen elkaar de vraag:
‘Wie is die man?’ De mensen die met Jezus
meegegaan zijn, zeggen: ‘Dat is Jezus, de
profeet uit Nazaret in Galilea.’ En hier komen
de Bergrede en de intocht van Jezus op een
mooie manier samen. Jezus is meer dan
een koning: hij is de nieuwe koning-profeet.
Hij vervult een koninklijke functie én een
profetische functie. Iemand die niet alleen
leiding gaf aan het volk, maar ook de wet van
God doorgaf en voorleefde.

Anderen roepen: ‘Leve de Zoon
van David!’ Daarmee zeggen ze
dat dit de troonopvolger is van
koning David. Iedereen in de
stad praat erover. De hele stad ‘raakt in rep
en roer’ Nieuwe Bijbelvertaling.

Wie is die man?

Voorbereiding

Werkblad
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..
MATTEUS 21:10

Zo kwam Jezus in Jeruzalem aan. Iedereen in de
stad praatte erover. De mensen vroegen zich af:
‘Wie is die man?’

131

8-12 jaar
Voor de oudste kinderen staat op het
werkblad de tekst van Matteüs 21:10.

debijbel.nl/bijbelbasics

..
MATTEUS 21:5

Jullie koning komt eraan. Hij is vriendelijk.
Hij rijdt op een ezelin en haar jong.

131

4-8 jaar
Voor de jongste kinderen is er een kaartje
met de tekst van Matteüs 21:5.

5. UIT DE BIJBEL

En verder:
- grijze verf
- verfkwasten
- zwarte wol
- lijm

debijbel.nl/bijbelbasics

Om te doen: Een koning op een
ezel
Per kind:
- het werkblad
- twee houten wasknijpers
- twee wiebeloogjes
- een lintje of een stukje touw

4-8 jaar
Om te beginnen
- een trommel of een ander
instrument om de koning aan te
kondigen

6. WAT HEB JE NODIG?

En verder:
- het werkblad

Bouwstenen

Werkblad

Om te doen: Hoe zie jij Jezus?
- het werkblad

Voorbereiding

Om te doen: Kroontje op, kroontje
af
Per kind:
- een kartonnen kroontje

En verder:
- allerlei lapjes stof
- scharen
- lijm
- kleurpotloden en stiften

Om te doen: Jezus in beeld
- ansichtkaarten of plaatjes

Om te doen: Een rode loper van
jassen
Per kind:
- het werkblad

Om te doen: Wie is die man?
Per kind:
- het werkblad
- een pen of potlood

8-12 jaar
Bijbeltekst
- een bijbel

- een perforator
- scharen of prikpennen en
priklappen

Wie is die man?

Voorbereiding
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Aan het eind van
het verhaal horen
de kinderen hoe de
kinderen in het
verhaal de koning
begroeten!

Tip

4-8 jaar
De koning komt eraan
Als Jezus eraan komt, leggen de mensen
hun jassen op de grond en zwaaien ze met
palmtakken, terwijl ze roepen: ‘Hoera, leve
de Zoon van David, de koning van Gods
nieuwe wereld.’ Hoe begroeten de kinderen
een koning als hij langskomt? In deze
opdracht beelden de kinderen dit uit.

8. OM TE BEGINNEN

Om thuis te doen

debijbel.nl/bijbelbasics

Aan de slag:
- Eén kind heeft de trommel en roept: ‘De
koning komt eraan.’ Een ander kind gaat
staan en beeldt uit hoe het de koning
begroet. Hij of zij kan hierbij ook wat
roepen. Zijn er meer kinderen? Zij doen de
begroeting na.
- De trommel wordt aan een ander kind
gegeven, en een ander kind beeldt nu de
begroeting uit.
- Speel dit spel tot alle kinderen een keer
geweest zijn.

Wat heb je nodig?
- een trommel of een ander instrument om
de koning aan te kondigen

Voorbereiding

Bouwstenen

Werkblad

Je kunt zelf
ook meedoen.

Ti p

Aan de slag:
- Eén kind neemt iemand uit de groep in
gedachten.
- De andere kinderen raden wie het kind in
gedachten heeft door vragen te stellen.
- De kinderen mogen om de beurt een vraag
stellen.
- De kinderen mogen alleen vragen
stellen waar met ‘ja’ of ‘nee’ op
geantwoord kan worden.

8-12 jaar
Wie is het?
In het verhaal vragen de
mensen zich af wie Jezus is.
In dit spel proberen de kinderen te raden wie
de ander in gedachten heeft.

Wie is die man?

De bouwstenen van de zondag
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Goede God,
Het is vandaag de zesde zondag van de veertigdagentijd.
Deze zondag noemen we Palmpasen.
We leven toe naar Pasen, het grote feest van Jezus’ opstanding.
Iedere week horen we verhalen van Jezus.
Hij vertelt hoe een leven met God eruitziet.
Vandaag horen we hoe Jezus op een ezelin Jeruzalem binnenrijdt.
Jezus wordt binnengehaald als de koning.
Maar eigenlijk weten de mensen niet zo goed wie Jezus is.
Dit vinden wij soms ook lastig.
Help ons om Jezus te leren kennen.
Amen.

9. GEBED

debijbel.nl/bijbelbasics

Bouwstenen

Werkblad

Petrus en Johannes gaan over het zandpad
naar het dorpje.
‘Dus Jezus wil Jeruzalem binnenrijden
op een ezel,’ zegt Petrus. ‘Dat is wel een
beetje gek. We lopen toch altijd?’
Johannes denkt na. ‘Misschien wil Jezus
nu eindelijk koning worden. Misschien
wil hij dat laten zien aan de mensen. Dat
hij Jeruzalem op een koninklijke manier
binnenrijdt.’

hier vlakbij,’ zegt Jezus tegen Petrus en
Johannes.
‘Moeten we daar eten kopen?’ vraagt
Petrus.
‘Nee,’ zegt Jezus. ‘Ik wil dat jullie daar twee
ezels halen. Een moederezel en haar jong.
Ze staan vastgebonden langs de kant van
de weg.’
‘Maar…’ zegt Petrus. Hij fronst. ‘We kunnen
toch niet zomaar twee ezels losmaken en
meenemen?’
Jezus lacht. ‘Ja hoor. Dat is geen probleem.’
‘En als iemand zegt: ‘Hé, wat doen jullie
daar met die ezels?’’zegt Johannes.
‘Dan zeg je maar gewoon: ‘De Heer heeft
deze ezels nodig.’ Dan geven ze de ezels
meteen mee. Ik wil op een ezel Jeruzalem
binnenrijden.’

Voorbereiding

De koning komt eraan!
Jezus en zijn vrienden zijn op reis naar
Jeruzalem, lopend. Ze zijn al vlakbij, het is
nog maar een klein eindje. Als je op een
heuvel staat, kun je Jeruzalem in de verte al
zien liggen.
‘Gaan jullie vast vooruit naar het dorpje

4-8 jaar
Bij Matteüs 21:1-11
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.

10. BIJBELVERHAAL
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Bouwstenen

Werkblad

jullie daar doen. Zeg dan: ‘De Heer heeft
deze ezels nodig.’ Dan zullen ze de ezels
meteen aan jullie meegeven.’
Dat moest zo gebeuren, want één van
de profeten heeft gezegd: «Luister,
inwoners van Jeruzalem! Jullie koning
komt eraan. Hij is vriendelijk. Hij rijdt op
een ezelin en haar jong. »
De twee leerlingen gingen naar het dorp.
Ze deden wat Jezus gezegd had. Ze
brachten hem de ezelin en haar jong. Ze
legden jassen op de rug van de ezels, en
Jezus ging erop zitten.
Veel mensen legden hun jas op de weg.
Anderen haalden takken van de bomen
en legden die op de weg. Ze liepen
voor Jezus uit en achter hem aan, en ze
riepen: ‘Alle eer aan God! Leve de Zoon
van David! Leve de man die door God
gestuurd is! Alle eer aan God in de hemel!’
Zo kwam Jezus in Jeruzalem aan.
Iedereen in de stad praatte erover.
De mensen vroegen zich af: ‘Wie is
die man?’ De mensen die met Jezus
meegegaan waren, zeiden: ‘Dat is Jezus,
de profeet uit Nazaret en Galilea.’

Voorbereiding

8-12 jaar
Matteüs 21:1-11
Twee leerlingen gaan ezels halen
Jezus en de leerlingen kwamen in de
buurt van Jeruzalem. Ze waren vlak bij
het dorp Betfage bij de Olijfberg. Daar
stuurde Jezus twee leerlingen vooruit.
Hij zei tegen hen: ‘Ga naar dat dorp daar.
Jullie zullen daar meteen twee ezels zien,
een moeder met haar jong. Ze staan
vastgebonden. Maak ze los en breng ze
bij mij. Misschien vraagt er iemand wat

Van alle kanten komen mensen en kleine
kinderen aan rennen. Ze merken dat hier
iets bijzonders gebeurt. Ze leggen hun
jassen op de weg, ze breken takken van
de bomen en gooien die op de grond.
Zo kan de ezel over een paadje van
jassen en palmtakken lopen.
‘Hoera!’ roepen de kinderen. Ze zwaaien
met takken en ze rennen mee met de
stoet. ‘Hoera voor God! Hier komt de
koning die hij gestuurd heeft! Leve de
Zoon van David, de koning van Gods
nieuwe wereld. Dank u wel, God!’

debijbel.nl/bijbelbasics

Petrus en Johannes gaan met de twee
ezels terug naar Jezus en hun vrienden.
‘En?’ vraagt Jezus. ‘Hoe ging het?’
‘Het was helemaal geen probleem,’ zegt
Petrus. ‘U had gelijk.’ Hij doet zijn jas uit,
vouwt hem dubbel en legt hem op de
rug van de ezel. Johannes legt zijn jas er
ook op. Een ezelsrug is hard als je geen
zadel hebt. Maar door de jassen kan
Jezus er lekker op zitten.
Jezus stapt op, en daar gaan ze, op weg
naar Jeruzalem. Jezus op de ezel, zijn
vrienden ernaast.

Ze lopen het dorp in. Het is niet groot, er
staan maar een paar huizen. Er rennen
wat kippen rond, een paar jongetjes
proberen met hun katapult een duif uit
een boom te schieten.
‘Kijk daar nou!’ zegt Petrus. Hij wijst.
‘Onder de boom. Daar staan de ezels!
Precies zoals Jezus gezegd heeft.’ Petrus
loopt naar de moederezel en haar jong
toe en maakt de touwen los.
‘Hola!’ zegt een vrouw, die langsloopt met
een kruik water. ‘Wat doen jullie daar?’
‘De Heer heeft deze ezels nodig,’ zegt
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Johannes.
‘O, dan is het goed,’ zegt de vrouw, en ze
loopt weer verder.
Petrus en Johannes kijken elkaar aan.
Dat is bijzonder. Het gaat precies zoals
Jezus gezegd heeft. Jezus wist het van
tevoren allemaal al.
Petrus klakt met zijn tong. ‘Kom maar,’
zegt hij, en hij trekt zachtjes aan het
touw van de moederezel. Ze begint te
lopen, en het kleine ezeltje loopt achter
haar aan.

Petrus schudt zijn hoofd. ‘Dan kan hij
beter een paard nemen! Een echte
koning rijdt toch op een paard!’
‘Een koning die vecht, rijdt op een
paard,’ zegt Johannes. ‘Een koning die
vrede brengt, rijdt op een ezel. Koning
Salomo reed ook op een ezel, volgens
mij. En er was toch ook een profeet
die daar iets over zei? Die profeet zei:
‘Mensen van Jeruzalem, jullie koning
komt eraan. Hij is vriendelijk. Hij rijdt op
een ezelin en haar jong.’’

Wie is die man?

De bouwstenen van de zondag
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Koning én profeet
Jezus wordt hier binnengehaald als een
koning. Een koning gaf in die tijd leiding aan
het volk. Hij moest ervoor zorgen dat de
mensen goed en fijn konden wonen in het
land. Maar Jezus is meer dan een koning: hij
is koning én profeet. Een profeet was een
man of een vrouw die een boodschap van
God doorgaf aan de mensen. In de Bergrede
hoorden we de boodschap die Jezus doorgaf
aan de mensen, een boodschap waar ze van
onder de indruk waren.

Jassen op de weg
Stel je voor dat koning Willem-Alexander en
koningin Máxima bij jou op school langskomen:
wat zou je dan doen om ze welkom te heten?
Je kunt bijvoorbeeld mooie kleren aantrekken
en iets moois voor ze maken.
De mensen in de tijd van Jezus deden dat op
een andere manier. Toen Jezus op een ezel
Jeruzalem binnenreed, legden de mensen hun
jas op de grond. Alsof het een rode loper was
waar Jezus overheen mocht rijden. Het was
een manier van de mensen om respect aan
Jezus te tonen.

11. OM TE WETEN
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8-12 jaar
- Jezus wordt op een bijzondere manier
welkom geheten als hij Jeruzalem
binnenkomt. Hoe?
- Als Jezus in jullie dorp of stad zou komen, hoe zou
je hem dan ontvangen? Wat zou je organiseren?
Wat zou je tegen hem zeggen?
- Als de mensen Jezus zien, roepen ze: ‘Leve
de Zoon van David!’ Wat zouden ze daarmee
bedoelen?
- De mensen roepen ook: ‘Leve de man die door
God gestuurd is!’ Waarom is Jezus door God naar
de wereld gestuurd, denk je?
- De mensen vragen zich af wie Jezus is. Als jij de
vraag zou krijgen: ‘Wie is Jezus?’, wat zou je dan
zeggen?

Voorbereiding

Bouwstenen

Werkblad

Of zing met elkaar Wie is Hij? (Rikkert Zuiderveld), Hosanna,
hosanna (Jan Visser) of Kleine ezel (Elly & Rikkert).

Zing met elkaar het lied bij dit project: Hij klimt met je mee.
Je vindt het lied op debijbel.nl/bijbelbasics.

13. OM TE ZINGEN

4-8 jaar
- Wat voor opdracht geeft Jezus aan Petrus en
Johannes?
- Wat vinden ze van deze opdracht? Zou jij zomaar
iets durven meenemen zonder dat je dat eerst
gevraagd hebt?
- Petrus had zelf een ander dier gekozen om te laten
zien dat Jezus koning is. Weet jij welk dier?
- Wat is het verschil tussen een koning op een paard
en een koning op een ezel?
- Wat doen de mensen als ze zien dat Jezus op een
ezel Jeruzalem binnenrijdt?
- Hoe zou jij Jezus begroeten?

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten
vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op
de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het
verhaal. Maar over de denkvragen kun je met elkaar
blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen foute
antwoorden!!

12. OM OVER TE PRATEN

Wie is die man?

De bouwstenen van de zondag
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En verder:
- grijze verf
- verfkwasten
- zwarte wol
- lijm
- een perforator
- scharen of prikpennen en priklappen

Wat heb je nodig?
Per kind:
- het werkblad
- twee houten wasknijpers
- twee wiebeloogjes
- een lintje of een stukje touw

4-8 jaar
Een koning op een ezel
Johannes vertelt Petrus dat een koning
die op een ezel rijdt, vrede brengt. Ook
weet hij dat een profeet al over Jezus heeft
gezegd: ‘De koning is vriendelijk en rijdt op
een ezelin en haar jong.’
De kinderen maken een ezel met behulp
van wasknijpers. Aan de ezel hangen ze
het bijbelkaartje.

14. OM TE DOEN

debijbel.nl/bijbelbasics
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Aan de slag:
- De kinderen verven de
wasknijpers grijs.
- Ze verven de ezel van het
werkblad grijs.
- Ze laten de wasknijpers en de ezel even
drogen
- Ze knippen of prikken het palmblad uit.
- Ze maken met een perforator een gaatje
in het palmblad en doen er een lintje door.
- Ze knippen of prikken de ezel uit.
- Ze plakken van zwarte wol haren op de
kop van de ezel.
- Ze klemmen de ezel tussen de twee
wasknijpers.
- Ze maken het lintje met het kaartje vast
om de nek van de ezel.

Voorbereiding

Bouwstenen

Werkblad

Aan de slag:
- De kinderen kleuren de kleurplaat van Jezus met de ezelin.
- De kinderen knippen stukjes stof en plakken ze op de weg.

En verder:
- allerlei lapjes stof
- scharen
- lijm
- kleurpotloden en stiften

Wat heb je nodig?
Per kind:
- het werkblad

4-8 jaar
Een rode loper van jassen
De mensen leggen hun jassen op de weg voor koning
Jezus. De kinderen laten zien met een knutsel zien hoe
mooi die ‘rode loper’ is.

Wie is die man?

De bouwstenen van de zondag
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Aan de slag:
- De kinderen krijgen een kroontje dat ze op
hun hoofd zetten.
- De kinderen horen een uitspraak over Jezus
of over het verhaal. Als de kinderen denken
dat de zin klopt, houden ze het kroontje op. Bij
een fout antwoord doen ze hun kroontje af.
- Wie heeft de meeste antwoorden goed?

En verder:
- het werkblad met tien uitspraken bij het
verhaal.

Wat heb je nodig?
Per kind:
- een kartonnen kroontje

4-8 jaar
Kroontje op, kroontje af
Jezus is een vriendelijke koning. Hij rijdt
op een ezelin en haar jong.
Wat weten de kinderen nog meer van het
verhaal? In deze quiz ontdekken ze dat.

debijbel.nl/bijbelbasics

Tip

Voorbereiding

Bouwstenen

Variant:
Leg voorwerpen in de kring in plaats van
ansichtkaarten.

Werkblad

10

Via internet kun
je associatiekaarten
bestellen. Die kun je ook
gebruiken voor andere
werkvormen in je
familie of gezin.

Aan de slag:
- De kinderen zitten in een kring.
- Leg in het midden van de kring de kaarten of plaatjes
neer.
- Om de beurt kiest een kind een kaart dat voor hem of
haar iets zegt over Jezus.
- Het kind vertelt kort wat hij of zij op de kaart ziet en
waarom hij of zij daarbij denkt aan Jezus.

Wat heb je nodig?
- ansichtkaarten of plaatjes

8-12 jaar
Jezus in beeld
De mensen vragen zich af wie
‘die man’ toch is.
Wie is Jezus volgens de kinderen?

Wie is die man?

De bouwstenen van de zondag
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Oplossing:
Zoon van David.

Aan de slag:
- In de woordzoeker staan tien namen van Jezus.
- De kinderen zoeken de namen, zonder dat ze de
namen weten.
- Hoeveel kunnen ze er vinden?
- De namen en woorden zijn: Christus (Lucas 2:11),
eerste (Openbaring 22:13), Gods Zoon (Matteüs 14:33),
Immanuel (Matteüs 1:23), koning (Matteüs 2:2), laatste
(Openbaring 22:13), priester (Hebreeën 5:6), profeet
(Lucas 24:19), timmerman (Marcus 6:3), vriend
(Matteüs 11:19).
- Als de kinderen alle woorden hebben gevonden,
lezen ze van links naar rechts wie de mensen in het
bijbelverhaal zeggen dat Jezus is.

Wat heb je nodig?
Per kind:
- het werkblad
- een pen of potlood

8-12 jaar
Wie is die man?
Als Jezus Jeruzalem binnenkomt, vragen de
mensen zich af wie hij is. Het is voor hen (nog)
verborgen. Wat zegt de Bijbel over wie Jezus is?
De antwoorden zijn verborgen in de woordzoeker.

debijbel.nl/bijbelbasics

Kijk goed naar
het plaatje.

Voorbereiding

2

Begrijp je
wat er staat?

1

Wat heb je nodig?
* het werkblad

Bouwstenen

Werkblad

Wat zie je als je op een
andere manier kijkt?

3

Uitleg:
Je hebt de neiging om naar het donkere gedeelte te
kijken. Maar als je met je ogen op de witte vlakken
focust, dan lees je in het Engels: Jesus.

Aan de slag:
- Kijk goed naar het plaatje.
- Wat je ziet hangt af van hoe je kijkt.
- Wie zie jij?

Wat heb je nodig?
- het werkblad

8-12 jaar
Hoe zie jij Jezus?
De mensen vragen zich af wie die man die op een
ezel Jeruzalem binnenkomt, eigenlijk is. Ze kijken op
verschillende manieren naar hem. Hoe kijken de kinderen?

Wie is die man?

De bouwstenen van de zondag
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Numeri 6:24-25

debijbel.nl/bijbelbasics

‘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.’

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 nu ook tegen elkaar:

15. ZEGEN

Voorbereiding

Bouwstenen

Werkblad

COLOFON
Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap
Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal
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..
MATTEUS 21:5

Jullie koning komt eraan. Hij is vriendelijk.
Hij rijdt op een ezelin en haar jong.
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Jullie koning komt eraan. Hij is vriendelijk.
Hij rijdt op een ezelin en haar jong.
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Voorbereiding

Bouwstenen

Werkblad
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Wie is die man?

Werkblad (4-8 jaar)

Voorbereiding

Bouwstenen

Werkblad
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Voorbereiding

Bouwstenen

10. De mensen roepen: ‘Leve de Zoon van David.’ (kroontje op)

9. Kinderen roepen: ‘Hoera voor koning Jezus.’ (kroontje op)

8. De mensen gooien bloemen op de straat (kroontje af)

7. De mensen hebben bogen gemaakt voor koning Jezus (kroontje af)

6. De mensen buigen voor Jezus (kroontje af)

5. Johannes legt een zachte deken over de ezel heen (kroontje af)

4. Niemand zegt iets als Petrus en Johannes de ezels meenemen (kroontje af)

3. Jezus is een vriendelijke koning (kroontje op)

2. Een koning met een paard brengt vrede (kroontje af)

1. Petrus en Johannes moeten twee ezels voor Jezus halen (kroontje op)

Wie is die man?

Werkblad (4-8 jaar)

Werkblad
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De mensen vragen zich af wie die
man die op een ezel Jeruzalem
binnenkomt, eigenlijk is. Ze kijken
op verschillende manieren naar
hem.

HOE ZIE JIJ JEZUS?

Matteüs 21:10

Zo kwam Jezus in
Jeruzalem aan. Iedereen
in de stad praatte erover.
De mensen vroegen zich
af: ‘Wie is die man?’

debijbel.nl/bijbelbasics

2

Begrijp je
wat er staat?

1

Kijk goed naar
het plaatje.

Wat heb je nodig?
* het werkblad

Jezus wordt hier binnengehaald als een koning. Een
koning gaf in die tijd leiding aan het volk. Hij moest ervoor
zorgen dat de mensen goed en fijn konden wonen in het
land. Maar Jezus is meer dan een koning: hij is koning
én profeet. Een profeet was een man of een vrouw die
een boodschap van God doorgaf aan de mensen. In de
Bergrede hoorden we de boodschap die Jezus doorgaf
aan de mensen, een boodschap waar ze van onder de
indruk waren.

KONING EN PROFEET

Wie is die man?

Werkblad (8-12 jaar)

Voorbereiding

Bouwstenen

Werkblad

Wat zie je als je op een
andere manier kijkt?

3

Stel je voor dat koning Willem-Alexander en
koningin Máxima bij jou op school langskomen:
wat zou je dan doen om ze welkom te heten? Je
kunt bijvoorbeeld mooie kleren aantrekken en iets
moois voor ze maken.
De mensen in de tijd van Jezus deden dat op een
andere manier. Toen Jezus op een ezel Jeruzalem
binnenreed, legden de mensen hun jas op de
grond. Alsof het een rode loper was waar Jezus
overheen mocht rijden. Het was een manier van de
mensen om respect aan Jezus te tonen.

JASSEN OP DE WEG

E

N

O

A

N

T

T

I

Z

O

G

N

A

A

E

D

M

S

E

D

M

D

T

O

H

Matteüs 21:1-11 | Wie is die man?

C

R

M

T

E

G

R

S

E

V

R

A

A

F

N

E

Z

E

R

I

N

A

O

I

M

O

R

I

S

U

L

R

N

M

O

S

E

T

debijbel.nl/bijbelbasics

E

P

P

O

I

N

T

N

U

L

I

V

K

T

V

E

D

S

Wie is die man?

Werkblad (8-12 jaar)

Voorbereiding

OPLOSSING:

Christus (Lucas 2:11)
eerste (Openbaring 22:13)
Gods Zoon (Matteüs 14:33)
Immanuel (Matteüs 1:23)
koning (Matteüs 2:2)
laatste (Openbaring 22:13)
priester (Hebreeën 5:6)
profeet (Lucas 24:19)
timmerman (Marcus 6:3)
vriend (Matteüs 11:19)

Bouwstenen

Werkblad

Als Jezus Jeruzalem binnenkomt, vragen de
mensen zich af wie hij is. Het is voor hen (nog)
verborgen. Wat zegt de Bijbel over wie Jezus is? Zoek alle
namen van Jezus in de woordzoeker. De overgebleven
letters vormen de naam die de mensen in Jeruzalem
gebruiken als Jezus binnenrijdt.

WIE IS DIE MAN?
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Wie is die man?

Werkblad (8-12 jaar)

Voorbereiding

Bouwstenen

Werkblad

