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1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de eerste van een blok met drie 

teksten uit de Openbaring van Johannes.

Op deze zondag staat Openbaring 1:1-11 centraal: 

Johannes ziet in een visioen wat er zal gaan 

gebeuren. Dat schrijft hij op, en zo geeft hij de 

plannen van God en Jezus door.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op 

Johannes die brieven stuurt naar zeven kerken, 

om de mensen te helpen volhouden.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we 

ons op Johannes die een openbaring krijgt: 

hij ziet in een droom wat er 

zal gaan gebeuren. Dat moet 

hij doorgeven aan andere 

christenen.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

De Openbaring van Johannes is het laatste boek in 

de Bijbel. Na de vier evangeliën, Handelingen en 

de brieven eindigt het Nieuwe Testament met dit 

bijbelboek. Het boek is genoemd naar het eerste 

woord van de Griekse tekst: apokalupsis (apocalyps, 

onthulling, openbaring) en naar de schrijver die in 

de tekst genoemd wordt: Johannes. Daarbij wordt 

vaak gedacht aan de apostel Johannes, de zoon van 

Zebedeüs. Maar het kan heel goed om een andere 

Johannes gaan, een profeet die rondtrok in de 

Romeinse provincie Asia (het huidige West-Turkije).

Het boek Openbaring is allereerst een apocalyps. 

Het is een openbaring waarin aan Johannes 

bekendgemaakt wordt wat er gaat gebeuren aan 

het eind van de tijd, dat in dit bijbelboek binnenkort 

verwacht wordt. De visioenen, beelden en de uitleg 

ervan zijn opgeschreven in een geheimzinnige 

taal. Het is voor ons vaak niet helemaal duidelijk 

wat er bedoeld wordt. De eerste lezers begrepen 

waarschijnlijk wel goed wat de schrijver bedoelde.

In het Oude Testament vind je ook apocalyptische 

teksten, bijvoorbeeld in Daniël 7-12.

Openbaring sluit ook aan bij de 

brieven in het Nieuwe Testament. 

Het begin en het einde van het boek lezen als een 

brief, en Johannes moet wat hem geopenbaard 

wordt in brieven sturen aan zeven gemeenten in 

Asia. Waarschijnlijk werd de tekst in West-Turkije 

van de ene gemeente naar de andere gestuurd om 

voorgelezen te worden.

Ten slotte sluit Openbaring ook aan bij de 

profetische boeken. Johannes verwijst naar de 

profeten van het Oude Testament en hij grijpt terug 

op bijvoorbeeld het visioen over Gods troon in 

Ezechiël 1 (Bijbel Basics zondag 195) en op het begin 

van Ezechiël 40. Johannes noemt zijn werk zelf een 

profetie. Hij zet zichzelf in de rij van profeten die het 

woord van God verkondigen.
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3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Aan het begin van Openbaring wordt verteld waar het 

boek over gaat: Johannes krijgt visioenen, bijzondere 

dromen vol geheimzinnige beelden die gaan over 

de plannen van God en Jezus, die binnenkort 

werkelijkheid zullen worden. De lezers worden 

opgeroepen om daarnaar te luisteren en om op God te 

blijven vertrouwen, ook als ze het heel moeilijk hebben.

Johannes krijgt de visioenen op het eiland Patmos. 

Hij schrijft dat hij daar terechtgekomen is omdat hij 

de mensen vertelde over God en over Jezus. 

Hij schrijft ook dat hij het moeilijk heeft, net als 

zijn lezers. Het eiland Patmos ligt ongeveer 50 

kilometer voor de westkust van het huidige 

Turkije. Johannes moet de visioenen opschrijven 

en naar zeven kerken in de Romeinse provincie 

Asia (het huidige West-Turkije) sturen. De brief 

aan de gemeente in Efeze lezen we volgende 

keer (Bijbel Basics zondag 216).

Het boek Openbaring wil de lezers moed 

inspreken om vol te houden. De Romeinse 

staat had veel macht, de keizer moest worden 

vereerd en christenen werden vervolgd.  

Maar in de visioenen van Johannes wordt duidelijk 

dat alle macht uiteindelijk bij God en Jezus ligt. En dat 

Jezus binnenkort naar de aarde zal terugkomen. De 

goddeloze machten zullen vernietigd worden. Alles  

wat nu nog moeilijk en zwaar is, zal dan goed worden: 

het rijk van God begint. De bekende tekst over de 

nieuwe hemel en de nieuwe aarde uit Openbaring 

21 lezen we als derde tekst in dit blok (Bijbel Basics 

zondag 217). Deze en andere teksten uit Openbaring 

hebben nog altijd veel kracht. De betekenis van het 

bijbelboek gaat verder dan de situatie van de vroege 

christenen in het Romeinse rijk. Ook voor ons mag het 

een troost en bemoediging zijn dat uiteindelijk alles in 

Gods handen is.
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Openbaring 1:9.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Openbaring 1:10-11.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-8 jaar 

Om te beginnen

-  een lang lint of touw

-  een stopwatch

Om te doen: Johannes stuurt zeven brieven

Per kind:

-  het werkblad

-  kleurpotloden of viltstiften

Om te doen: Eilandpost

Per kind:

-  een eierkoek

-  een satéprikker

-  een stuk eetbaar papier

En verder:

-  taartstiften (viltstiften met eetbare kleurstof)

-  eetbaar wit glazuur

Om te doen: Vliegensvlug bezorgen

-  veertien vellen A4-papier van twee 

verschillende kleuren om vliegtuigjes te vouwen

-  een zwarte stift

-  zeven emmers of bakken

-  zeven vellen papier

-  plakband

8-12 jaar 
Om te beginnen

-  een kartonnen bordje

- een dikke viltstift

- een schaar

Bijbeltekst

- een bijbel

Om te doen: Doorgeefbrieven

Per kind:

- een pen

En verder:

- twee vellen A4-papier

Om te doen: Doorgeven wat je hoort en ziet

- een bijbel

- een boekenlegger

- muziek

Om te doen: Oefenen in doorgeven

-  drie grote dunne plastic bekers

-  een viltstift

-  een bijbel

Johannes schrijft: Vrienden, ik heb het moeilijk, 
net als jullie. Maar omdat we samen Gods volk zijn, 

zullen we geduldig volhouden. 
En Jezus zal ons helpen. 

OPENBARING 1:9

215

debijbel.nl/bijbelbasics

Johannes schrijft: Op een zondag, de dag van de Heer, 
kreeg ik een bijzondere droom. Ik hoorde een luide 

stem achter me, een stem die klonk als een trompet. 
De stem zei: ‘Schrijf in een boek alles op wat je ziet. 

En stuur dat boek naar de zeven kerken in Asia.’

OPENBARING 1:10-11

215

debijbel.nl/bijbelbasics
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6.  MOMENT MET DE  

KINDEREN IN DE 

DIENST

Het laatste bijbelboek

De kinderen horen een verhaal uit het 

laatste boek in de Bijbel: Openbaring.

Aan de slag:
-  Vraag de kinderen of ze weten hoeveel 

boeken er in de Bijbel staan. Kunnen 

de kinderen er een paar noemen?

-  Wordt het boek Openbaring ook 

genoemd? Zo ja, vraag de kinderen of 

ze weten waar dit boek over gaat. Zo 

niet, vraag of de kinderen weten hoe 

het laatste boek in de Bijbel heet. En 

misschien weet iemand wie het boek 

heeft geschreven?

-  Leg uit wat ‘Openbaring’ betekent: 

iets wordt geopenbaard, onthuld, 

bekendgemaakt. In dit bijbelboek 

wordt bekendgemaakt wat er in de 

toekomst gaat gebeuren.

-  De kinderen horen een verhaal waarin 

de schrijver van het boek, Johannes, 

vertelt over een bijzondere droom.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Johannes op het eiland Patmos

Johannes krijgt de visioenen op het eiland Patmos. Hij 

schrijft dat hij daar voor straf terechtgekomen is, omdat hij de 

mensen vertelde over God en over Jezus. Johannes moet 

de visioenen opschrijven en naar zeven kerken sturen. De 

kinderen doen een spelletje over het eiland Patmos.

Wat heb je nodig?
-  een lang lint of touw

-  een stopwatch

Aan de slag:
-  Leg het touw of lint in een cirkel op de grond in het midden 

van de ruimte.

-  De kinderen lopen achter elkaar om het eiland heen langs 

de wanden van de ruimte.

-  Zodra je ‘Johannes naar Patmos!’ roept, hebben de 

kinderen een vooraf afgesproken aantal seconden de tijd 

om op het eiland te komen.

-  De kinderen die niet binnen die tijd op het eiland zijn, 

vallen af.

-  Maak het steeds een beetje moeilijker om binnen de tijd op 

het eiland te komen door de kinderen naar het eiland te laten 

komen door achteruit te lopen, te hinkelen of de linkervoet 

steeds voor de rechtervoet te zetten bij het lopen.

8-12 jaar 

Schrijf op wat je ziet

Johannes moet tijdens zijn bijzondere droom goed om zich 

heen kijken en opschrijven wat hij ziet. De kinderen doen 

een spelletje waarbij ze goed om zich heen moeten kijken.

Wat heb je nodig?
-  een kartonnen bordje

-  een dikke viltstift

-  een schaar

Vooraf:
-  Schrijf langs de buitenste rand van het bordje de letters van 

het alfabet. Laat de letters c, x, en y achterwege.

-  Knip de letters los van elkaar door knipjes tussen de letters 

te zetten.

Aan de slag:
-  De kinderen kijken goed om zich heen.

-  Ze benoemen wat ze zien.

-  De eerste letter van wat ze zien wordt omgevouwen 

op het bordje, zodat deze letter niet meer zichtbaar is. 

Zegt een kind bijvoorbeeld ‘stoel’, dan wordt de letter ‘s’ 

omgevouwen; zegt een kind ‘wolk’, dan vouw je de letter 

‘w’ weg.

-  Lukt het om met elkaar alle letters op het bord om te vouwen?

Tip 
Knip een cirkel 

uit het deksel van een kartonnen doos als je geen kartonnen bordje 
hebt. Of kies voor 

papier van minimaal 
180 gram.
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9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Openbaring 1:1-11

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.

Johannes heeft een droom

Het is nog vroeg in de ochtend. Johannes zit op 

een heuvel, en kijkt naar de zee. Het water is 

blauw, de golven kabbelen tegen de rotsen, de 

zon staat hoog aan de hemel. Johannes denkt aan 

de droom die hij een paar dagen geleden gehad 

heeft. Een heel bijzondere droom was het. Een 

droom waarin hij Jezus ontmoette, en met Hem 

praatte. Een droom waarin Jezus hem van alles 

verteld heeft, en waarin hij Johannes liet zien wat 

er in de toekomst gaat gebeuren.

Johannes woont nu alweer een hele poos 

op Patmos, een klein eilandje midden in de 

Middellandse Zee. Johannes is niet uit zichzelf 

naar dit eiland verhuisd. Hij is er heen gebracht 

door soldaten, omdat hij mensen in Asia over God 

en Jezus wilde vertellen. De keizer vindt het niet 

goed dat er zoveel mensen in zijn rijk in Jezus 

gaan geloven. Straks denken ze nog dat die Jezus 

machtiger is dan hij! Dat zou niet goed zijn. ‘Weg 

met die Johannes,’ zei de keizer. ‘Breng hem 

naar Patmos. Naar het gevangeniseiland.’ Dus 

daar moet Johannes nu wonen, ver bij zijn familie 

vandaan. Ver bij zijn vrienden vandaan.

Johannes heeft het zwaar. Hij mist zijn familie en 

vrienden. Hij mist al die mensen uit Asia die hij 

heeft leren kennen, en die hij over Jezus verteld 

heeft. Hij zou ze nog veel meer over Jezus willen 

vertellen. Misschien mag hij wel nooit meer weg 

van dit eiland, en dan zal hij zijn vrienden nooit 

meer zien. Maar door die droom die hij gehad 

heeft, die bijzondere droom, heeft Johannes weer 

moed gekregen. Hij kan tóch iets doen voor zijn 

vrienden, weet hij nu. Hij kan ze een brief schrijven!

Johannes staat op. Hij loopt naar het kleine huisje 

waar hij van de soldaten moet wonen. Daar pakt 

8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,

Wij zien de wereld en wat er in de wereld gebeurt.

Maar wij kunnen niet alles zien.

Wij zien niet hoe U regeert.

Wij kunnen de toekomst niet overzien.

U wel.

Wat wij niet kunnen zien, liet U aan Johannes zien 

in een bijzondere droom.

Dat moest Johannes opschrijven in een boek.

Dat boek staat in de Bijbel.

Daardoor kunnen wij ook horen hoe het zal gaan.

We zijn benieuwd!

Maak ons vol van uw Geest

en verras ons vandaag met uw woorden.

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.
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hij een rol papier en een pen. En dan begint hij te 

schrijven.

‘Beste vrienden uit de kerken in Asia,’ schrijft Johannes.

‘Ik weet dat jullie het heel moeilijk hebben. Ik heb het 

zelf ook moeilijk, hier op dit eiland waar de keizer mij 

naartoe heeft gestuurd. Maar weet je wat mij troost? 

Dat God bij ons is. En dat Jezus bij ons is en ons helpt. 

Ook al merk je dat nu misschien niet, je kunt op Jezus 

rekenen. Je kunt altijd op Hem vertrouwen.

Jezus is sterker dan de sterkste soldaat. Hij is zelfs 

sterker dan de keizer van Rome! Hij heeft het als 

enige gewonnen van de allermachtigste vijand die we 

allemaal hebben: de dood. Jezus is de allermachtigste 

koning van de hele aarde.

En Jezus, die machtige Koning, daar hoeven we niet 

bang voor te zijn. Want Hij houdt van ons met heel zijn 

hart. Jezus houdt zoveel van ons dat Hij zich voor ons 

heeft opgeofferd. Hij is gestorven om ons te bevrijden 

van het kwaad. Op die manier heeft Hij ervoor gezorgd 

dat wij voor altijd bij God mogen horen.

Wat is Jezus goed voor ons en wat is Hij sterk!

Beste vrienden, ik wil jullie hoop geven. Ik mag jullie 

vertellen dat het niet altijd zo moeilijk zal blijven. Want 

Jezus komt terug uit de hemel. Alle mensen op aarde 

zullen Hem dan zien. Ook de mensen voor wie jullie nu 

bang zijn.

Dat heeft de Heer zelf mij verteld. ‘Ik heb alle macht,’ zei 

Hij tegen me. ‘Ik ben bij jullie. Ik was er altijd al, al vóór 

jullie geboren werden. Ik zal er altijd zijn. En Ik kom naar 

jullie toe om alles goed te maken!’

Vrienden, ik heb een paar dagen geleden, op een 

zondagmorgen, een heel bijzondere droom gekregen. 

Ik sliep niet, ik was gewoon wakker, en toen hoorde ik 

ineens het geluid van een trompet. Tenminste, ik dacht 

even dat het een trompet was, maar het was een stem.

Die stem zei tegen mij: ‘Schrijf alles wat je in deze 

bijzondere droom zult zien op in een brief, en stuur die 

naar de zeven kerken in Asia!’

Dus dat ga ik doen. Ik ga opschrijven wat ik allemaal 

heb gezien en gehoord in mijn droom. Dan weten jullie 

straks allemaal wat God gaat doen, en wat de plannen 

van Jezus zijn. Dit wordt een heel lange brief. Lees hem 

goed, en doe wat erin staat. Want het duurt niet lang 

meer, en dan komt Jezus terug!’

8-12 jaar 

Openbaring 1:1-11

Begin van het boek
Waar gaat dit boek over?

In dit boek staat wat er binnenkort gaat gebeuren. God 

heeft zijn plannen aan Jezus Christus verteld, zodat 

Jezus ze aan de christenen bekend kon maken. Jezus 

stuurde een engel naar zijn dienaar Johannes. Die 

engel liet in een droom aan Johannes zien wat er zou 

gaan gebeuren.

Johannes heeft in dit boek opgeschreven wat hij zag. 

Zo geeft hij de plannen van God en Jezus Christus door.

Gelukkig zijn de mensen die dit boek voorlezen! En 

gelukkig zijn de mensen die ernaar luisteren en doen 

wat er in dit boek staat. Want het duurt niet lang meer 

voordat al die dingen gaan gebeuren!

Brieven aan de zeven kerken
Johannes groet de christenen

Van Johannes. Aan de christenen van de zeven kerken 

in Asia.

Ik wens jullie toe dat God, en de zeven goede geesten 

die voor zijn troon staan, en Jezus Christus goed voor 

jullie zijn. En dat zij jullie vrede geven.

God is er, hij was er, en hij zal komen. En op Jezus 

Christus kunnen jullie vertrouwen. Hij spreekt de 

waarheid. Hij heeft als eerste de dood overwonnen, en 

hij is de machtigste koning van de aarde.

Jezus houdt van ons. Hij is gestorven om ons te 

bevrijden van onze zonden. Hij heeft van ons een volk 

van priesters gemaakt, zodat wij God, de Vader, kunnen 

dienen. Alle eer en macht aan Jezus, voor altijd en 

eeuwig! Amen.

Johannes vertelt over de toekomst

Jezus Christus zal op de wolken uit de hemel komen. 
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Iedereen zal hem zien, ook de 

mensen die hem gedood hebben. 

Dan zullen alle mensen op aarde 

om hem huilen en jammeren. Ja, zo 

zal het gaan!

God, de Heer, zegt: ‘Ik ben de 

machtige God! Ik ben het begin en 

het einde. Ik ben degene die er is, 

die er was, en die zal komen.’

Johannes vertelt over een droom

Vrienden, ik heb het moeilijk, net 

als jullie. Maar omdat we samen 

Gods volk zijn, zullen we geduldig 

volhouden. En Jezus zal ons 

helpen.

Ik vertelde de mensen over God en 

over Jezus. Daardoor kwam ik op 

het eiland Patmos terecht. Op een 

zondag, de dag van de Heer, kreeg 

ik een bijzondere droom. Ik hoorde 

een luide stem achter me, een 

stem die klonk als een trompet.

De stem zei: ‘Schrijf in een boek 

alles op wat je ziet. En stuur dat 

boek naar de zeven kerken in Asia: 

naar Efeze, Smyrna, Pergamum, 

Tyatira, Sardes, Filadelfia en 

Laodicea.’

10. OM TE WETEN

Openbaring

Het bijbelboek Openbaring is het laatste boek in 

de Bijbel. Het is een heel bijzonder boek. Het lijkt 

wel geschreven in een soort geheimtaal! Johannes 

schrijft over de visioenen die hij krijgt. Dat zijn heel 

bijzondere dromen. In die dromen ziet en hoort hij 

wat er zal gaan gebeuren als God de hemel en de 

aarde helemaal nieuw gaat maken.

Houd vol!

Johannes moet zijn dromen opschrijven en vertellen 

aan andere christenen. Dat doet hij in het boek 

Openbaring. Er staan ook brieven in voor zeven 

kerken in de provincie Asia (dat is nu West-Turkije). 

In die tijd hadden de Romeinen veel macht. 

Christenen hadden het moeilijk en werden vervolgd. 

Ook Johannes: hij zit gevangen op het eiland 

Patmos, omdat hij over God en over Jezus vertelde. 

Met zijn boek wil Johannes de mensen moed geven 

om vol te houden. En hij wil ze vertellen dat het heel 

belangrijk is om op God te blijven vertrouwen, hoe 

moeilijk ze het ook hebben.

Johannes stuurt vanaf het eiland Patmos brieven 

naar zeven kerken in het gebied Asia. Volgende 

keer lezen we de brief aan de kerk in Efeze.
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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 

-  Waar is Johannes? Waarom woont hij niet in zijn eigen 

huis?

-  Johannes is een brief aan het schrijven.

 •  Aan wie schrijft hij die brief?

 •  Kun jij twee dingen noemen die Johannes over Jezus 

schrijft?

-  Als jij aan iemand een brief zou schrijven over Jezus, wat 

zou jij dan in die brief zetten?

-  Johannes vertelt over een droom die hij heeft gehad. In 

die droom hoort hij een stem.

 •  Hoe klinkt die stem?

 •  Van wie is die stem?

 •  Welke opdracht geeft de stem aan 

Johannes?

-  Zouden wij de stem van Jezus ook kunnen horen?  

Op welke manier?

8-12 jaar 

-  Johannes krijgt een openbaring. Wat wordt daarmee 

bedoeld? Waar krijgt Johannes een openbaring over?

-  Waar is Johannes als hij de openbaring krijgt en waarom 

is hij daar?

-  Wat heeft God met jouw toekomst te maken? 

-  Johannes schrijft allerlei dingen over Jezus. Kun jij drie 

eigenschappen van Jezus noemen die Johannes vertelt?

-  Wat gaat Jezus in de toekomst doen? (Het eerste 

gedeelte van vers 7: Jezus Christus zal op de wolken uit 
de hemel komen. Iedereen zal hem zien, ook de mensen 
die hem gedood hebben.) Hoe stel jij je dat voor?

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Toekomstmuziek (Elly en Rikkert).
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13. OM TE DOEN

4-8 jaar 

Johannes stuurt zeven brieven

Johannes stuurt brieven naar zeven 

kerken om de mensen te helpen 

vol te houden. De kinderen tekenen 

wat Johannes precies in de brieven 

doorgeeft en versturen daarna de 

brieven in een puzzel.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  het werkblad

-  kleurpotloden of viltstiften

Aan de slag:
-  Als er kleuters in je 

groep zijn, bespreek 

dan vooraf wat er op 

het werkblad te zien is. Wie krijgt er 

een droom en is aan het schrijven? 

Wat is die wolk? Waarom staan er 

zeven kerken?

-  De kinderen tekenen aan de 

linkerkant van het werkblad 

de droom van Johannes in de 

droomwolk.

-  Lukt het de kinderen aan de 

rechterkant van het werkblad om 

via de lijnen de brieven bij de zeven 

kerken te bezorgen? Ze gebruiken 

voor iedere kerk een eigen kleur. 

-  Bespreek na het maken van het 

werkblad wat de kinderen hebben 

getekend. En is het hun gelukt de 

brieven van Johannes op tijd bij de 

kerken te bezorgen?

-  Als er nog tijd is kunnen de kinderen 

het werkblad verder inkleuren.

4-8 jaar 

Eilandpost

Johannes moet op het eiland Patmos wonen. Vanaf dit eiland stuurt Johannes 

brieven naar zeven kerken om de mensen te helpen vol te houden. De kinderen 

maken een eiland met een brief die klaarligt om verstuurd te worden.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  een eierkoek

-  een satéprikker

-  een stuk eetbaar papier

En verder:

-  taartstiften (viltstiften met eetbare kleurstof)

-  eetbaar wit glazuur

Aan de slag:
-  De kinderen bedekken hun eierkoek met het glazuur.

-  Ze steken de satéprikker in de eierkoek.

-  De kinderen leggen het eetbare papier voor zich neer.

-  Ze schrijven of tekenen iets uit de droom van Johannes. Denk bijvoorbeeld aan: 

‘Houd vol!’, ‘God is bij je!’, God geeft troost!’.

-  Ze prikken het eetbare papier aan de satéprikker.

-  Eventueel versieren de kinderen met de taartstiften ‘het eiland’, de eierkoek, 

door bloemetjes of gras op het glazuur te tekenen.

Extra:
-  De kinderen beplakken een rozijnendoosje met gekleurd papier.

-  Ze schrijven op het doosje: ‘Het boek Openbaring’ of ze laten dit erop schrijven. 

Ze leggen het doosje met de tekst naar boven voorzichtig in het glazuur.

Tip
De kinderen 
leggen een 

snoepvisje op de 
eierkoek.
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De droom van Johannes

4-8 jaar 

Vliegensvlug bezorgen

Johannes heeft zeven brieven voor zeven 

kerken klaarliggen. Die moeten worden 

verstuurd om de mensen te laten weten dat 

ze moeten volhouden. Met dit spel bezorgen 

de kinderen de belangrijke boodschap van 

Johannes aan de zeven kerken.

Wat heb je nodig?
-  veertien vellen A4-papier van twee 

verschillende kleuren om vliegtuigjes te 

vouwen

-  een zwarte stift

-  zeven emmers of bakken

-  zeven vellen papier

-  plakband

Vooraf
-  Vouw zeven vliegtuigjes van de ene kleur 

en zeven van de andere.

-  Schrijf op de vliegtuigjes teksten als: ‘Houd 

vol!’, ‘Wees niet bang!’ en ‘Vergeet God niet!’

-  Schrijf de namen van de zeven kerken 

waaraan Johannes schrijft op de zeven 

vellen papier: Efeze, Smyrna, Pergamum, 

Tyatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea.

-  Plak de zeven vellen papier op de zeven 

emmers.

-  Zet de emmers in het midden van de ruimte.

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in twee groepen. De 

groepen gaan tegenover elkaar tegen een 

muur staan.

-  Ieder groepje krijgt zeven vliegtuigjes van 

dezelfde kleur.

-  Beide groepen spelen gelijktijdig. Het is 

geen wedstrijd, maar een gezamenlijk 

doel van de hele groep om alle brieven te 

bezorgen.

-  Om de beurt gooien de kinderen een 

vliegtuigje en proberen ze in een emmer te 

gooien. Het is de bedoeling dat iedere kerk 

ten minste één brief krijgt.

-  Hoeveel brieven zijn er na één beurt 

bezorgd?

-  Alle vliegtuigjes die niet in een emmer 

zijn terechtgekomen, worden nog een 

keer gegooid. Ga net zo lang door tot alle 

brieven op hun bestemming zijn.

-  Als alle brieven zijn bezorgd, vertel je dat 

het in de tijd van Johannes best moeilijk 

was om een brief te versturen. Brieven 

konden kwijtraken of gestolen worden. 

Maar deze brieven zijn gelukkig allemaal 

goed aangekomen, en wij kunnen ze nu 

ook in de Bijbel lezen.

Variant
-  Zet alle emmers op 

verschillende afstanden. 

Alle kinderen mogen een 

poging doen om een ‘brief’ 

bij de verschillende kerken 

te bezorgen.

Tip
Laat de oudere 

kinderen zelf de 
vliegtuigjes 

vouwen.
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De droom van Johannes

8-12 jaar 

Doorgeefbrieven

Johannes schrijft in opdracht van Jezus brieven 

met een belangrijke inhoud aan verschillende 

kerken. De kinderen schrijven een brief aan de 

mensen van jullie eigen kerk.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  een pen

En verder:

-  twee vellen A4-papier

Vooraf:
-  Schrijf op alle vellen papier: Van de kinderen 

van de kindernevendienst/kinderdienst/….. uit 

……….. , aan de christenen in ………. (plaats). Wij 

wensen jullie Gods vrede toe.

Aan de slag:
-  Ga met elkaar in een kring zitten.

-  Vertel dat er een brief langskomt waarin de 

kinderen in eigen woorden een zin schrijven 

over wat ze aan de mensen in jullie eigen kerk 

willen vertellen. Wat vinden zij belangrijk om te 

laten weten? Misschien willen ze de gemeente 

bemoedigen of een vraag stellen of iets zeggen 

wat hen dwars zit. De kinderen kunnen 

ook iets doorgeven van wat ze hebben 

onthouden uit de brieven van Johannes.

-  De kinderen moeten proberen elkaar 

aan te vullen. Als dat lastig is, mogen ze een 

losse zin schrijven. Maar het mag geen zin zijn 

met een vraag of opmerking die al is geweest.

-  Geef het kind links en rechts van je een brief. 

Als deze twee kinderen een zin hebben 

opgeschreven, geven ze de brief aan het kind 

naast zich. Zodra alle kinderen iets hebben 

opgeschreven, worden de brieven bij jou 

ingeleverd.

-  Lees de brieven voor en vraag de kinderen of 

hun dingen opvallen, of ze iets missen en wat 

ze de belangrijkste zin uit de brieven vinden.

Variant voor een groep met minimaal veertien 
kinderen:
-  Verdeel de kinderen in zeven groepjes.

-  Elk groepje bedenkt een eerste zin.

-  De brieven worden doorgegeven 

aan de volgende groep en nu 

bedenken de groepjes een 

vervolgzin.

-  Ga door tot de groepen op 

alle zeven de brieven iets 

geschreven hebben.

8-12 jaar 

Doorgeven wat je hoort en ziet

Johannes geeft door wat hij in een droom die 

God hem gaf te zien en te horen krijgt.

De kinderen geven op een vrolijke manier elkaar 

het bijbelgedeelte door.

Wat heb je nodig?
-   een bijbel

-   een boekenlegger

-   muziek

Vooraf:
-  Leg een boekenlegger in de bijbel bij 

Openbaring 1:1-11.

Aan de slag:
-  De kinderen staan verspreid door de ruimte.

-  Een van de kinderen houdt de bijbel vast.

-  Laat de muziek spelen.

-  Zolang de muziek speelt, geven de kinderen 

elkaar de bijbel door terwijl ze door de ruimte 

dansen, huppelen of springen.

-  Wanneer de muziek stopt, opent het kind dat op 

dat moment de bijbel vastheeft de bijbel en leest 

het eerste vers voor van hoofdstuk 1. De andere 

kinderen luisteren goed, want bij een volgende 

beurt moet het volgende vers worden gelezen.

-  Het spel gaat door tot alle elf bijbelverzen 

gelezen zijn.

Tip
Laat een kind 

na afloop van de 
kinderdienst in de 

kerkzaal een brief of 
een gedeelte eruit 

voorlezen.
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De droom van Johannes

Schrijf op één beker
een mooie bijbeltekst.

1
Zet deze beker losjes in een andere beker.
Neem ze in je hand en houd ze voor je mond.

2
Houd de derde beker in je andere hand

achter de twee bekers die in elkaar zitten.

Lukt het jou om de beker met de bijbeltekst
uit de onderste te blazen en in de derde beker

te krijgen?

3
Blaas stevig tegen de rand

van de bovenste beker.

4

!
Tip

Het kan ook met kartonnen
bekers, maar dan moet je wel

heel hard blazen!

Wat heb je nodig?
* drie grote dunne plastic bekers

* een viltstift  * een bijbel

8-12 jaar 

Oefenen in doorgeven

Johannes moet doorgeven wat hij van God in 

een droom te zien en te horen krijgt. Hoe geef 

je woorden van God op een goede manier 

door? Dat kan best ingewikkeld zijn en om 

doorzettingsvermogen vragen. Lukt het de 

kinderen met deze uitdaging woorden van God 

door te geven?

Wat heb je nodig?
-   drie grote dunne plastic bekers

-  een viltstift

-  een bijbel

Aan de slag:
-  Schrijf op één beker een mooie 

bijbeltekst.

-  Zet deze beker losjes in een andere beker.

-  Neem ze in je hand en houd ze voor je mond.

-  Houd de derde beker in je andere hand, achter 

de twee bekers die in elkaar zitten.

-  Blaas stevig tegen de rand van de bovenste 

beker.

-  Lukt het jou om de beker met de bijbeltekst uit 

de onderste te blazen en in de derde beker te 

krijgen?

Tip
Het lukt ook met 

kartonnen bekers, 

maar dan moet je 

wel heel hard 

blazen!

Tip
In de 

Samenleesbijbel op 
bladzijde 2075-2078 

(stap 243 en 244) 
vind je nog meer 

ideeën.

Schrijf op één beker
een mooie bijbeltekst.

1
Zet deze beker losjes in een andere beker.
Neem ze in je hand en houd ze voor je mond.

2
Houd de derde beker in je andere hand

achter de twee bekers die in elkaar zitten.

Lukt het jou om de beker met de bijbeltekst
uit de onderste te blazen en in de derde beker

te krijgen?

3
Blaas stevig tegen de rand

van de bovenste beker.

4

!
Tip

Het kan ook met kartonnen
bekers, maar dan moet je wel

heel hard blazen!

Wat heb je nodig?
* drie grote dunne plastic bekers

* een viltstift  * een bijbel
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De droom van Johannes

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-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/Mathias Weber

Werkblad 4-8 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.



Johannes schrijft: Vrienden, ik heb het moeilijk, 
net als jullie. Maar omdat we samen Gods volk zijn, 

zullen we geduldig volhouden. 
En Jezus zal ons helpen. 

OPENBARING 1:9
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Efeze Smyrna Pergamum

Tyatira Sardes Filadelfia Laodicea

Werkblad (4-8 jaar) jaar) - Johannes stuurt zeven brieven
De droom van Johannes



Johannes schrijft: Op een zondag, de dag van de Heer, 
kreeg ik een bijzondere droom. Ik hoorde een luide 

stem achter me, een stem die klonk als een trompet. 
De stem zei: ‘Schrijf in een boek alles op wat je ziet. 

En stuur dat boek naar de zeven kerken in Asia.’

OPENBARING 1:10-11
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Schrijf op één beker
een mooie bijbeltekst.

1
Zet deze beker losjes in een andere beker.
Neem ze in je hand en houd ze voor je mond.

2
Houd de derde beker in je andere hand

achter de twee bekers die in elkaar zitten.

Lukt het jou om de beker met de bijbeltekst
uit de onderste te blazen en in de derde beker

te krijgen?

3
Blaas stevig tegen de rand

van de bovenste beker.

4

!
Tip

Het kan ook met kartonnen
bekers, maar dan moet je wel

heel hard blazen!

Wat heb je nodig?
* drie grote dunne plastic bekers

* een viltstift  * een bijbel

OEFENEN IN 

DOORGEVEN

Johannes moet doorgeven 

wat hij van God in een 

droom te zien en te horen 

krijgt. Hoe geef je woorden 

van God op een goede 

manier door? Dat kan best 

ingewikkeld zijn en om 

doorzettingsvermogen 

vragen. Lukt het jou om 

woorden van God door te 

geven? 

OPENBARING

Het bijbelboek Openbaring is het 

laatste boek in de Bijbel. Het is een 

heel bijzonder boek. Het lijkt wel 

geschreven in een soort geheimtaal! 

Johannes schrijft over de visioenen 

die hij krijgt. Dat zijn heel bijzondere 

dromen. In die dromen ziet en 

hoort hij wat er zal gaan gebeuren 

als God de hemel en de aarde 

helemaal nieuw gaat maken.

HOUD VOL!

Johannes moet zijn dromen opschrijven en 

vertellen aan andere christenen. Dat doet hij 

in het boek Openbaring. Er staan ook brieven 

in voor zeven kerken in de provincie Asia 

(dat is nu West-Turkije). In die tijd hadden de 

Romeinen veel macht. Christenen hadden het 

moeilijk en werden vervolgd. Ook Johannes: 

hij zit gevangen op het eiland Patmos, omdat 

hij over God en over Jezus vertelde. Met zijn 

boek wil Johannes de mensen moed geven 

om vol te houden. En hij wil ze vertellen dat 

het heel belangrijk is om op God te blijven 

vertrouwen, hoe moeilijk ze het ook hebben.

Johannes stuurt vanaf het eiland Patmos 

brieven naar zeven kerken in het gebied 

Asia. Volgende keer lezen we de brief aan de 

kerk in Efeze.

Johannes schrijft: Op 
een zondag, de dag van 

de Heer, kreeg ik een 
bijzondere droom. Ik 

hoorde een luide stem 
achter me, een stem die 

klonk als een trompet. De 
stem zei: ‘Schrijf in een 

boek alles op wat je ziet. 
En stuur dat boek naar 

de zeven kerken in Asia.’

Openbaring 1:10-11

Schrijf op één beker
een mooie bijbeltekst.

1
Zet deze beker losjes in een andere beker.
Neem ze in je hand en houd ze voor je mond.

2
Houd de derde beker in je andere hand

achter de twee bekers die in elkaar zitten.

Lukt het jou om de beker met de bijbeltekst
uit de onderste te blazen en in de derde beker

te krijgen?

3
Blaas stevig tegen de rand

van de bovenste beker.

4

!
Tip

Het kan ook met kartonnen
bekers, maar dan moet je wel

heel hard blazen!

Wat heb je nodig?
* drie grote dunne plastic bekers

* een viltstift  * een bijbel


