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Toen zeiden ze tegen hem: ‘Vertel ons wie u bent!
De leiders die ons gestuurd hebben, willen dat
weten. Hoe noemt u zichzelf?’
JOHANNES 1:30
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Johannes en Jezus

Toen zeiden ze tegen hem: ‘Vertel ons wie
u bent! De leiders die ons gestuurd hebben,
willen dat weten. Hoe noemt u zichzelf?’
Johannes 1:30

HIER KOMT…
Als er vroeger een belangrijk persoon
(bijvoorbeeld een koning) in een stad op bezoek kwam,
liep er vaak iemand voor hem uit om dat aan iedereen
te vertellen. Hij riep hard dat de koning onderweg was,
zodat er veel mensen uit hun huizen kwamen om te
juichen. Zo iemand werd een heraut genoemd. Dat lijkt
een beetje op wat Johannes de Doper doet: hij kondigt
aan dat Jezus eraan komt.
Johannes zegt over zichzelf: ‘Ik ben degene die roept
in de woestijn. Ik roep: Maak de weg vrij voor de Heer!’
(Johannes 1:23). Hij citeert daarmee woorden van de
profeet Jesaja uit het Oude Testament die al vertelde
over een boodschapper die vooruit werd gestuurd. Kijk
maar eens in Jesaja 40:3!
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EET SMAKELIJK!
Johannes eet sprinkhanen en honing. In
Nederland zijn we niet echt gewend om sprinkhanen te
eten, maar in veel landen is het de normaalste zaak van
de wereld om insecten, dus ook sprinkhanen, te eten.
Insecten zijn gezond, er zitten bijvoorbeeld veel eiwitten
en vitaminen in. In plaats van vlees zou je dus heel goed
insecten kunnen eten. Insecten smaken ook lekker,
zeker met een beetje honing erbij!
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JOHANNES EN JEZUS

EEN OPROEP OM ANDERS TE LEVEN

Johannes de Doper is de zoon van Zacharias en Elisabet. Hij is
familie van Jezus; Elisabet is namelijk familie van de moeder van
Jezus, Maria. Johannes en Jezus zijn bijna even oud: ze schelen
maar een paar maanden. Als Johannes volwassen is, leeft hij in de
woestijn. Hij draagt een jas van kameelhaar, en hij heeft een leren
riem om. Hij roept mensen op om zich te bekeren en kondigt de
komst van Jezus aan. Als Johannes kritiek heeft op koning Herodes,
laat de koning hem doden. Als Jezus hoort dat Johannes gestorven
is, is Hij verdrietig en wil Hij alleen zijn (Matteüs 14:1-13).

Johannes wil graag dat de mensen hun leven veranderen. In het
volgende proefje zie je wat er gebeurt als de mensen niet alleen naar de
boodschap van Johannes luisteren, maar ook doen wat hij zegt.
Uitleg:
De drie kleuren staan voor Johannes’ boodschap: begin een nieuw leven, laat je
dopen en vraag vergeving voor je zonden. Als je dat doet, verandert er iets. Door
aan het glas te draaien, verander je de richting en de kleuren vermengen zich tot
een mooie weg van kleuren.

Wat heb je nodig?
* doorzichtige, vloeibare handzeep * twee glazen, waarvan de één in de ander past * vier papierklemmen
* drie kleine bakjes * drie lepeltjes * drie kleuren voedingskleurstof * drie rietjes of pipetjes * water
1

2

3

4

Vul het grootste glas voor
een derde met handzeep.

Zet het kleinere
glas voorzichtig in
het grote glas.

Klem drie papierklemmen vast
aan het grootste glas.

Doe een klein beetje zeep
in drie kleine bakjes.

5

Gebruik de pipetten om
voorzichtig een grote druppel
van elke kleur aan de zeep in
het grote glas toe te voegen.

Doe in elk bakje twee druppels
voedingskleurstof van dezelfde
kleur, zodat elk bakje zijn eigen
kleur heeft.
Roer met een lepeltje in elk
bakje de zeep met de voedingskleurstof goed door elkaar.

Vul het kleinste
glas met water.
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Doe de laatste papierklem
op het grote glas.
Draai het kleinere glas
langzaam rond.

Wat zie
je gebeuren?
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LEES MARCUS 1:1-8
Wat is de favoriete kledingstijl
van Johannes?
Sandalen met sokken
Sandalen
Een jas van kameelhaar
Een leren riem

SPRINKHANEN EN HONINGRECEPT
WAT ZIJN JOUW
FAVORIETE KLEREN?

Geef de recepten een cijfer van 1-3. 1 is het
lekkerst, vier vind je het minst lekker.

WAT IS DOPEN? TEKEN OF
OMSCHRIJF JE ANTWOORD.

rauwe honing en levende sprinkhanen

..........................................................

honingthee met een
sprinkhanenmueslireep.

..........................................................

sprinkhanenchips met honing dip

..........................................................

HOE STEL JIJ JE JOHANNES
VOOR? TEKEN DIT.

..........................................................
..........................................................

WAT IS DE BOODSCHAP VAN
JOHANNES? SCHRIJF DIT IN
DE PRAATWOLK.
Na mij komt iemand die
belangrijker is dan ik.

WAT NEEM JE MEE ALS
JE EEN TIJDLANG IN DE
WOESTIJN GAAT WONEN?
WAAR HEB JIJ SPIJT VAN?

...............................................................
...............................................................

...............................................................

...............................................................

BEN JIJ GEDOOPT OF OPDRAGEN?!
WEET JE OOK WAAROM (NIET)?

...............................................................

.........................................................................................................

...............................................................

.........................................................................................................

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
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