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6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Druivenplant

Jezus vergelijkt zichzelf met de stam van een druivenplant en 

de gelovigen met takken die verbonden zijn aan de stam. Om 

meer druiven te geven, snoeit de tuinman takken weg waar 

niets aan groeit. En de takken waaraan druiven groeien, maakt 

hij kort. Want dan komen er in het jaar erop nog meer druiven 

aan. In dit voorbeeld is staat de tuinman voor God.

Wat heb je nodig?
-  een druivenplant in een pot

Aan de slag:
- Vraag de kinderen of ze weten 

welke plant ze zien.

-  Wijs de stam, de takken en de 

druiven aan.

-  Vertel welke vergelijkingen 

Jezus maakt over 

verbondenheid aan Hem, het 

snoeiproces en de vruchten.

In de kerkdienst

Tips 
- In tuincentra zijn 

druivenplanten in een  

pot te koop.

- Heb je geen druivenplant,  

dan kun je een geschikte foto  

op internet zoeken.

- Lees de weetjes bij deze zondag. 

Het is leuk om die aan de 

kinderen te vertellen als je 

de plant laat zien.

In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Druivenoogst

Jezus geeft het voorbeeld van een 

druivenplant. Hij vergelijkt zichzelf met de stam 

van deze plant. Aan deze plant groeien druiven. 

De kinderen proeven verse en gedroogde 

druiven.

Wat heb je nodig?
-  een snackschaaltje

-  pitloze witte en rode druiven

-  gele en blauwe rozijnen

-  krenten

-  eventueel vruchtenyoghurt

-  eventueel een kommetje

-  eventueel een lepel

-  eventueel een schilmesje

Vooraf:
-  Was de druiven, haal ze van de stokjes en leg 

ze in het snackschaaltje.

-  Snijd voor de allerjongste kinderen ook wat 

druiven door de helft.

-  Leg de rozijnen en de krenten ook in het 

schaaltje.

-  Schep de yoghurt in een kommetje.

Aan de slag:
-  De kinderen dopen hun druiven eventueel 

even in de yoghurt en eten de druiven op.

-  Weten de kinderen wat er nog meer in het 

schaaltje ligt? Weten ze het verschil tussen 

krenten en rozijnen? Vertel de kinderen dat 

rozijnen gedroogde grote witte druiven zijn. 

Krenten zijn ook gedroogde druiven, maar van 

een kleinere druif. Door het drogen kun je de 

druiven langer bewaren.

-  De kinderen eten ook wat krenten en rozijnen.

-  Vertel de kinderen dat ze een verhaal horen 

waarin Jezus vertelt over een druivenplant.
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,

Zoals takken verbonden zijn

aan de stam van een druivenplant,

zo zijn wij met U verbonden.

Als takken niet aan een stam vastzitten,

gaan ze dood.

Dan komen er geen vruchten meer aan de tak.

Als wij niet met U zijn verbonden,

komen er geen vruchten in ons leven.

Wilt U ons steeds weer aan U verbinden?

Dan kunnen we goede dingen blijven doen.

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.

In de kinderdienst (vervolg)

8-12 jaar 

Verbinden en verbonden

Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat ze 

met Hem verbonden moeten zijn, zoals 

de takken van een druivenplant aan 

de stam verbonden zijn. De kinderen 

worden samen verbonden. Lukt het hen 

om samen op te trekken?

Wat heb je nodig?
Per tweetal:

-  een meter stevig touw, zoals inpak- of 

bindtouw van de bouwmarkt

Aan de slag:
-  De kinderen vormen tweetallen en ze 

verspreiden zich door de ruimte.

-  Ze gaan zijwaarts tegen elkaar staan, 

het rechterbeen van het ene kind tegen 

het linkerbeen van het andere kind.

-  Ze doen het touw bij de enkels om hun 

benen en binden het touw zo strak 

mogelijk vast.

-  Op jouw teken voeren de tweetallen 

verschillende bewegingen uit. Je kunt 

denken aan: de kinderen hurken, 

draaien een rondje, gaan 

op de grond zitten en 

weer staan, proberen te 

knielen en weer overeind 

te komen. Je kunt de bewegingen extra 

moeilijk maken door de tweetallen te 

vragen hun handen niet te gebruiken.

-  De kinderen maken de touwen los en 

gaan in een kring staan om als groep 

een opdracht uit te voeren.

-  De kinderen haken de armen in elkaar.

-  Op jouw teken voert de groep tegelijk 

verschillende bewegingen uit: hurken, 

knielen, springen, een rondje lopen.

-  Vraag de kinderen eventueel naar hun 

ervaringen: hadden ze samen plezier? 

Was er samenwerking nodig? En 

overleg?

-  Jezus gebruikt een 

voorbeeld van hoe 

gelovigen met 

Jezus verbonden 

kunnen blijven. 

Dat lezen de 

kinderen in het 

bijbelgedeelte.

Tip 
Je kunt kiezen om 

de bewegingen alleen 
in tweetallen te laten 
uitvoeren of alleen 

als hele groep.
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9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Johannes 15:1-8

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.

Jezus is de stam van Gods druivenplant

Jezus en de leerlingen hebben net samen gegeten. 

‘Kom’, zegt Jezus, ‘laten we naar buiten gaan en een 

stukje lopen.’ Dat vinden alle leerlingen een goed 

idee. Het is al bijna avond en het is lekker fris buiten. 

Johannes denkt nog na over wat Jezus allemaal heeft 

gezegd tijdens de maaltijd. Jezus heeft bij hen allemaal 

hun voeten gewassen. Hij zei dat Hij dat deed om een 

voorbeeld te geven, en dat de leerlingen ook iets voor 

elkaar moeten doen. Ze moeten elkaar helpen, en niet 

denken dat ze belangrijker zijn dan de ander.

Nu lopen ze langs een stille weg de stad uit. De zon is nog 

niet onder en de stenen van de huizen zijn warm van een 

dag zonneschijn. De vogels fluiten en het is heerlijk rustig. 

Ze lopen langs een prachtige tuin. Daar groeien bloemen 

in allerlei kleuren en er staan bomen die schaduw en 

koelte geven. Jezus gaat op een grote steen zitten met 

zijn rug tegen een muur, en ook de leerlingen zoeken een 

plekje. Vlak bij hen groeit een grote druivenplant tegen de 

muur, de bladeren zien eruit als een dakje waaronder je 

op een warme dag lekker kunt zitten.

Johannes kijkt naar de dikke kronkelende stam van de 

druivenplant en naar de takken die wijd uitwaaieren 

tegen de muur. Er groeien frisse jonge bladeren aan 

en daartussen grote trossen rode druiven. Ze zien er 

heerlijk sappig uit! Een eindje verderop is een tuinman 

nog aan het werk. Hij heeft een grote mand bij zich en 

een mes waarmee hij de takken snoeit.

‘Weet je,’ zegt Jezus, ‘Ik ben net als de stam van de 

druivenplant. En mijn Vader is de tuinman. De tuinman 

haalt alle takken weg waar geen druiven aan groeien. 

En als er wel druiven aan de takken groeien, maakt Hij 

die takken kort, zodat er nog meer druiven aan kunnen 

groeien. Zo zorgt Hij ervoor dat er zoveel mogelijk 

druiven aan de druivenplant groeien.’

Johannes kijkt naar de tuinman een eindje verderop, 

die net wegloopt met de grote mand onder zijn arm. In 

de mand zitten de takken die de tuinman net van de 

druivenplanten heeft gehaald.

‘En jullie zijn net als de takken van de druivenplant,’ gaat 

Jezus verder. ‘Jullie moeten goed vastzitten aan Mij, de 

stam. Want als jullie goed vastzitten aan Mij kunnen er 

veel vruchten aan jullie groeien. Maar als een tak niet 

vastzit aan de stam van de druivenplant, dan kunnen er 

ook geen druiven aan groeien. Dan verdort de tak en 

dan gooit de tuinman die in het vuur.’

‘Maar Jezus,’ zegt Petrus. ‘Hoe moet dat dan? Hoe 

kunnen we aan U blijven vastzitten, zodat er druiven 

aan ons kunnen groeien?’

‘Jullie moeten goed naar Mij luisteren’, zegt Jezus. ‘Dat 

doen jullie al, en daarom lijken jullie op de takken die 

al kort zijn gemaakt. Zorg ervoor dat jullie altijd naar Mij 

blijven luisteren. Dan blijven jullie verbonden met Mij 

en dan kunnen er veel vruchten aan jullie groeien. Dan 

kunnen jullie veel goede dingen doen. Maar zonder Mij 

kunnen jullie niets doen.’ Petrus knikt en ook Johannes 

denkt dat hij het wel begrijpt.

‘Bedoelt U dat we elkaar moeten helpen en zo? Zoals 

U ons net vertelde bij het eten?’ vraagt Johannes. ‘Ja, 

precies,’ zegt Jezus. ‘Wat jullie Mij zien doen, en wat ik 

jullie geleerd heb, dat moeten jullie ook doen. Dan blijf 

je met Mij verbonden. Dus onthoud goed,’ zegt Jezus, 

‘als je goed luistert naar Mijn woorden, en ook doet wat 

Ik jullie geleerd heb, dan zijn jullie net als takken die 

goed vastzitten aan de stam, aan Mij. Dan zullen jullie 
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veel goede dingen doen. En dan laten 

jullie aan de mensen zien hoe machtig 

Mijn Vader is. Dan zijn we samen net als 

deze druivenplant waar mooie druiven 

aan groeien, en waar de tuinman blij mee 

is.’

Jezus staat op. ‘Kom, zullen we weer 

verder gaan?’ vraagt Hij. De leerlingen 

knikken. Met zijn allen lopen ze verder 

de weg af, de stad uit.

8-12 jaar 

Johannes 15:1-8

Wat hiervoor gebeurde

Nadat Judas weggelopen is van de 

maaltijd vlak voor het Paasfeest, 

spreekt Jezus verder met zijn 

leerlingen. Hij geeft uitleg over wat 

er met Hem gaat gebeuren. Ook 

vertelt Hij dat Hij naar zijn Vader zal 

gaan, en dat zijn leerlingen daarna 

de heilige Geest zullen ontvangen.

Het voorbeeld van Gods druivenplant

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ik ben de 

stam van Gods druivenplant, en jullie zijn 

de takken. God zelf is de tuinman. Hij haalt 

de takken weg waar niets aan groeit. En de 

takken waaraan druiven groeien, maakt hij 

kort. Want dan komen er in het volgende 

jaar nog meer druiven aan.

Jullie lijken op de goede takken die kort 

gemaakt zijn. Want door mijn woorden is 

het slechte uit jullie weggehaald, en zijn 

jullie rein geworden. Jullie moeten met 

mij verbonden blijven, en ik met jullie. 

Want alleen dan kunnen jullie op een 

goede manier leven. Net zoals er alleen 

druiven groeien aan takken die aan de 

stam vastzitten. Aan losse takken kunnen 

geen druiven groeien.

Ik ben de stam van de druivenplant en 

jullie zijn de takken. Als jullie met mij 

verbonden blijven en ik met jullie, dan 

zul je veel goeds kunnen doen. Maar 

zonder mij kun je niets. Als je niet met mij 

verbonden blijft, loopt het slecht met je af. 

Dan lijk je op een tak die van de stam af 

gehaald is. Zo’n tak verdort, en hij wordt 

opgeruimd en in het vuur gegooid.

Jullie moeten dus met mij verbonden 

blijven, en naar mijn woorden luisteren. 

Dan zal alles wat je vraagt, gebeuren. Jullie 

zullen dan, als leerlingen van mij, veel 

goede dingen doen. Zo maken jullie de 

hemelse macht van mijn Vader zichtbaar.

10. OM TE WETEN

Druiven

Druiven groeien aan een wijnstok. De druivenplant is 

een houtige klimplant. Dat is een klimplant met een 

houten stam. Behalve dat je druiven zo kunt eten (of 

gedroogd als rozijnen of krenten), wordt er vooral ook 

veel wijn (en druivensap) van gemaakt – vandaar het 

woord ‘wijnstok’.

Om meer vruchten te krijgen, moeten druiven 

gesnoeid worden. Het beste kun je een druivenplant 

midden in de zomer of midden in de winter snoeien. 

Als je het in de herfst doet, kan de druivenplant 

gaan ‘bloeden’, dat betekent: sap verliezen. 

Een druivenplant heeft namelijk een heel sterke 

sapstroom. Als je een plant snoeit wanneer deze 

sapstroom al op gang gekomen is, verliest de plant 

veel sap en gaat hij dood.

Gods druivenplant

Jezus zegt ‘Ik ben de stam van Gods druivenplant’. 

Hiermee zegt Hij dat Hij een heel belangrijke plek 

inneemt in de relatie tussen God en de gelovigen. De 

mensen vormen samen de druivenplant en God is de 

tuinman en de eigenaar van de wijngaard. Jezus is de 

stam van de druivenplant. De mensen zijn met de stam 

verbonden en zo zijn ze onderdeel van de wijngaard. 

God wil graag dat er vruchten aan de druivenplant 

groeien. Daarom zorgt Hij goed voor zijn plant.
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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 

-  Over welke plant vertelt Jezus?

-  Waaraan groeien de druiven bij deze plant?

-  Moeten de takken goed vastzitten aan de stam? Waarom is dat belangrijk?

-  Een tuinman is blij met veel druiven aan een druivenplant. Hoe meer 

druiven, hoe beter. God is net als een tuinman. God is blij met veel goede 

dingen in ons leven. Hoe meer goede dingen, hoe blijer God is. Kun jij 

misschien wel drie dingen uit je leven noemen waar God heel erg blij  

mee is?

8-12 jaar 

-  Waarom is een stam aan een druivenplant belangrijk?

-  Jezus zegt: ‘Ik ben de stam van de druivenplant en jullie zijn de takken.’ Wat 

bedoelt Jezus daarmee?

-  Jezus zegt dat we met Hem verbonden moeten blijven. Hoe kunnen we aan 

Jezus verbonden blijven?

-  Kun jij een voorbeeld geven van wat jouw kerk doet om mensen met elkaar 

in verbinding te brengen?

-  Hoe brengt jouw kerk mensen in verbinding met God? Kun jij daar ook aan 

meehelpen?

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Jezus is… (Marcel en Lydia Zimmer)  

of luister met elkaar naar het lied Ik ben de ware  
wijnstok (Elly en Rikkert).
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13. OM TE DOEN

4-8 jaar 

Druiventros met stam

Een druivenplant heeft een prachtige, 

stevige stam. Aan de stam bloeien 

takken met druiven. Een druiventros 

bestaat uit veel druiven bij elkaar. 

De kinderen maken een mooie 

druivenplant van papier.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een papieren groente- of broodzak

En verder:

-  blauw en groen papier

-  scharen

-  lijm

Aan de slag:
-  De kinderen leggen de zak plat op 

tafel.

-  Ze maken een vouw in het midden 

door de open kant naar de dichte 

kant te vouwen en daarna weer terug.

-  Ze leggen de open kant 

naar zich toe en knippen 

een duimdikte vanaf de 

kant in een rechte lijn naar 

de vouw. Ze doen dit negen keer, 

zodat ze tien slierten krijgen (zie stap 1). 

Minder kan natuurlijk ook.

-  Ze vouwen de bodem uit de zak, 

zodat die op tafel komt te staan. De 

zak staat dan rechtop.

-  Om de stam te maken wordt de 

bodem met één hand, of met een 

helpende tweede hand van een 

ander kind, op de tafel gedrukt. En 

de andere hand, of andere handen, 

draait het niet-ingeknipte gedeelte 

stevig rechts- of linksom (zie stap 2).

-  De kinderen verdraaien één voor 

één de losse slierten. Ze doen 

dit voorzichtig, om scheuren te 

voorkomen.

-  De kinderen knippen uit het groene 

papier blaadjes en uit het blauwe 

papier druiventrosjes, en plakken die 

op de takken van de struik (zie stap 3).

Tip
Teken voor de 

kleuters op het papier 
alvast blaadjes en 

druiventrosjes voor. Knip ze eventueel ook al 
alvast uit.

stap 1

stap 3

stap 2
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4-8 jaar 

Kleurrijk verbonden

Jezus vergelijkt zichzelf met de stam van een 

druivenplant. De mensen die bij Hem horen zijn de 

druiven. Ze zitten aan de stam vast. De kinderen verbinden 

de verschillende vakjes met kleuren, waardoor er een 

druiventros ontstaat.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  4-6 jaar: het werkblad kleuren op nummer

-  6-8 jaar: het werkblad kleuren met sommen

En verder:

-  kleurpotloden en viltstiften

Aan de slag:
-  De jongste kinderen kleuren de vakjes met de juiste kleur.

-  De oudere kinderen maken de sommen en kleuren het 

vakje met de kleur van de uitkomst van de som.

4-8 jaar 

Druiven aan de stam

De kinderen verdienen druiven door de 

vragen goed te beantwoorden. Ze maken 

hun tros zo groot mogelijk.

Wat heb je nodig?
Per groep:

-   twee witte vellen A4-papier

-  een paars of blauw vel A4-papier

-  een lijmstift

-  een potlood

En verder:

-  het werkblad met de quizvragen

-  een zwarte stift

-  een schaar

-  een nietmachine

Vooraf
-  Teken op één gekleurd vel A4-papier twaalf 

cirkels.

-  Leg alle gekleurde vellen op elkaar, 

bovenop het vel met de cirkels.

-  Niet de vellen vast en knip de cirkels uit.

-  Teken met een zwarte stift op de helft van 

de witte vellen een zijkant van een stam 

met aan de bovenkant een tak. Iedere 

groep krijgt één vel.

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in groepen.

-  Geef elke groep een wit vel A4-papier, een 

potlood, het vel papier met de stam, en een 

lijmstift.

-  De kinderen schrijven steeds als antwoord 

een 1 of een 2 op het vel papier.

-  Is het antwoord goed, dan krijgen de 

kinderen een druif.

-  Ze plakken deze met de lijmstift aan de tak.

-  Welke stam van welke groep heeft de 

meeste druiven?

4-6 jaar 6-8 jaar
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8-12 jaar 

Stoere verbinding

Dit vriendschapsbandje wordt gemaakt 

door draden met elkaar te verbinden. 

Door het bandje te dragen, zijn 

de kinderen onderling met elkaar 

verbonden.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   drie papieren of plastic rietjes

-   een satéprikker

En verder:

-   verschillende kleuren wol

-   scharen

-   plakband

-   een stopnaald

Aan de slag:
-  De kinderen leggen de drie rietjes 

naast elkaar voor zich neer.

-  Ze plakken de drie uiteinden naast 

elkaar met een plakbandje vast, zodat 

de rietjes niet verschuiven bij het 

weven. 

LET OP: niet te strak, de rietjes moeten 

naast elkaar blijven liggen.

-  De kinderen kiezen een kleur van de 

wol.

-  Ze knippen drie draden af van 35 

centimeter voor elke draad.

-  Ze duwen in elk rietje een draad met 

behulp van de satéprikker.

-  Bij het gedeelte met het plakband 

houden ze de draad kort. Deze drie 

draden knopen ze aan elkaar.

-  Ze leggen de knoop op het 

plakgedeelte en doen er een extra 

stukje plakband overheen.

-  De kinderen nemen een bol wol 

en knopen de draad ervan om het 

middelste rietje vast met een dubbele 

knoop en schuiven deze naar boven, bij 

het gedeelte van het plakband.

-  De kinderen gaan weven: ze houden 

met één hand de rietjes vast bij het 

plakgedeelte en weven met de andere 

hand om en om.

-  Ze gaan bovenlangs om het 

rechterrietje heen, weer terug over 

het middelste rietje en dan draaien 

ze onder het linker rietje door, weer 

terug naar boven. LET OP: De kinderen 

duwen de draden steeds naar boven, 

zodat die goed met 

elkaar verbonden 

blijven.

-  De kinderen gaan 

net zo lang door tot ze een lengte 

hebben van ongeveer 15 centimeter, de 

gemiddelde polsdikte van een kind.

-  Gebruik de stopnaald om af te hechten 

met een stevige dubbele knoop.

-  De kinderen maken het plakband los 

en trekken één voor één de rietjes 

eruit.

-  Ze maken nu een knoop in de drie 

losse draden en knippen daarna de 

draden op gelijke hoogte af.

-  De kinderen helpen elkaar om de 

bandjes om elkaars polsen te doen.



12
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Johannes 15:1-8 | Jezus is de stam van Gods druivenplant

Jezus is de stam van Gods druivenplant

8-12 jaar 

Goed verbonden

Jezus zegt dat we veel goeds kunnen doen als wij 

met Hem verbonden blijven, en Hij met ons. De 

kinderen ontdekken met deze puzzel welke voorbeelden 

van ‘goede dingen doen’ Paulus geeft, nu wij bij God horen.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   een pen of een potlood

Aan de slag: 
-  De kinderen verbinden de lijntjes tussen 

de druiven met elkaar.

-  Ze ontdekken de vijf ontbrekende 

woorden in de tekst van Paulus uit 

Kolossenzen 3:12 en 13.

-  De vijf ontbrekende woorden zijn: 

meeleven, vriendelijk, geduldig, 

accepteer, vergeef.

Tip
Bespreek de vijf 

goede dingen die 
Paulus noemt. Welke 
vinden de kinderen 
gemakkelijk om te 

doen? Welke 
moeilijk?
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Jezus is de stam van Gods druivenplant
8-12 jaar 

Onzichtbaar verbonden

Jezus zegt dat de gelovigen met Hem 

verbonden moeten zijn. De beide touwtjes 

verbeelden Jezus en een gelovige. De 

kinderen verbinden beide touwtjes op zo’n 

manier met elkaar, dat ze als één touw 

onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Wat heb je nodig?
-   twee wollen draadjes van 30 centimeter 

van twee verschillende kleuren. De dikte 

en het materiaal moeten identiek zijn

-  een schaar

Aan de slag:
-  Leg de twee touwtjes naast elkaar.

-  Leg het rechteruiteinde over het linkeruit-

einde, je hebt nu een X (zie afbeelding 1).

-  Neem het rechteruiteinde en haal dat onder 

het linkerdraadje door en er weer overheen 

(afbeelding 2). Het rechteruiteinde ligt nu 

links.

-  Leg dezelfde twee uiteinden weer als een 

X over elkaar heen. Het rechterdraadje , dat 

even links lag, komt nu weer rechts en ligt 

bovenop (afbeelding 3).

-  Haal dit rechteruiteinde weer onder de draad 

door en er weer overheen (afbeelding 4).

-  Trek nu de korte uiteinden strak.

-  Trek de lange uiteinden strak.

-  Trek het korte en lange uiteinde 

samen strak.

-  Duw met je nagels de knoop goed dicht en 

trek weer heel strak.

-  Nu kun je de kleine uiteinden dicht bij de 

knoop afknippen.

-  Trek aan de lange uiteinden. Merk je dat 

de knoop zo goed verbonden is dat de 

touwtjes niet los raken van elkaar? De 

touwtjes zijn en blijven nu één touwtje.

-  Kun je bedenken wat dit te maken heeft met 

het voorbeeld van Jezus?

!
Tip:

Maak het touwtje
vast om je pols.

Leg de twee touwtjes
naast elkaar.

1

Leg het rechter uiteinde
over het linker uiteinde,

je hebt nu een x.

2

Neem het rechteruiteinde
en haal die onder het linker

draadje door en er weer
overheen.

Het rechteruiteinde
ligt nu links.

3 5

Haal dit rechteruiteinde weer onder
de draad door en er weer overheen.

Leg dezelfde twee uiteinden weer
als een x over elkaar heen.

Het rechterdraadje, dat even
links lag, wordt nu weer rechts

en ligt bovenop. 

4

Wat heb je nodig?
* twee wollen draadjes van 30 cm met twee verschillende kleuren,

de dikte en het materiaal moeten identiek zijn
* een schaar

Trek nu de korte en de lange
uiteinden strak. Duw met je
nagels de knoop goed dicht

en trek weer heel strak.

Nu kun je de kleine uiteinden
dicht bij de knoop afknippen.
Trek aan de lange uiteinden.

Merk je dat de knoop zo
goed verbonden is dat het
niet los raakt van elkaar?

De touwtjes zijn en
blijven nu één touwtje.

Wat heeft dit te maken met het
voorbeeld van Jezus denk je?

Tip
Maak het 

touwtje vast om 

je pols.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 4

Tip
In de Samenlees
bijbel op bladzijde 

1784-1785 vind 
je nog meer 

ideeën.

!
Tip:

Maak het touwtje
vast om je pols.

Leg de twee touwtjes
naast elkaar.

1

Leg het rechter uiteinde
over het linker uiteinde,

je hebt nu een x.

2

Neem het rechteruiteinde
en haal die onder het linker

draadje door en er weer
overheen.

Het rechteruiteinde
ligt nu links.

3 5

Haal dit rechteruiteinde weer onder
de draad door en er weer overheen.

Leg dezelfde twee uiteinden weer
als een x over elkaar heen.

Het rechterdraadje, dat even
links lag, wordt nu weer rechts

en ligt bovenop. 

4

Wat heb je nodig?
* twee wollen draadjes van 30 cm met twee verschillende kleuren,

de dikte en het materiaal moeten identiek zijn
* een schaar

Trek nu de korte en de lange
uiteinden strak. Duw met je
nagels de knoop goed dicht

en trek weer heel strak.

Nu kun je de kleine uiteinden
dicht bij de knoop afknippen.
Trek aan de lange uiteinden.

Merk je dat de knoop zo
goed verbonden is dat het
niet los raakt van elkaar?

De touwtjes zijn en
blijven nu één touwtje.

Wat heeft dit te maken met het
voorbeeld van Jezus denk je?



14
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Johannes 15:1-8 | Jezus is de stam van Gods druivenplant

Jezus is de stam van Gods druivenplant

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/Gesa van Delft

Illustratie: NBG/Mathias Weber

Illustraties bij opdracht ‘Druiventros met stam’, ‘Stoere 

verbinding’ en ‘Onzichtbaar verbonden’: Linda Bikker

Illustraties werkblad 4-8/8-12 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.


