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1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de tweede van een blok met 

drie teksten uit de Openbaring van Johannes.

Op deze zondag staat Openbaring 1:12–2:7 

centraal: de verschijning van Jezus aan het 

begin van het eerste visioen van Johannes, en 

aansluitend de brief die Johannes (als deel van 

dit visioen) aan de christenen in Efeze schrijft.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons 

op wat Johannes aan de christenen in Efeze 

wil doorgeven: blijf dicht bij Jezus leven. 

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we 

ons op de boom van het leven waar Johannes 

in de brief aan de christenen in Efeze over 

schrijft. Deze boom wordt ook aan 

het begin van Genesis en aan het 

eind van Openbaring genoemd.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Vorige keer lazen we het begin van het 

bijbelboek Openbaring: de aankondiging 

waar het boek over gaat, met de oproep 

om daarnaar te luisteren en God trouw te 

blijven. Johannes moet de plannen van God 

en Jezus doorgeven aan de christenen van 

zeven kerken in de Romeinse provincie Asia. 

We eindigden met de eerste verzen van het 

eerste visioen. Daar lezen we nu verder. 

Johannes wil zien wie er spreekt en hij ziet 

Jezus (Openbaring 1:12-20). Dan volgen 

de brieven aan de zeven kerken in Asia 

(Openbaring 2:1-3:22). Wij lezen daarvan de 

eerste brief: die aan de christenen in Efeze 

(Openbaring 2:1-7).

Het tweede visioen begint in 

Openbaring 4:1. Johannes krijgt toegang 

tot de hemel, die hij pas weer verlaat als 

zijn boek af is (Openbaring 22). Hij ziet de 

troon van God waar God geëerd wordt. Na 

Openbaring 4 volgen er visioenen in drie 

series van zeven: over de zeven zegels, over 

de zeven bazuinen of trompetten en over 

de zeven schalen, met daarbij ook weer 

invoegingen. Johannes ziet het lam dat in 

de hemel wordt vereerd (Openbaring 5), de 

vernietiging van het slechte Babylon en Gods 

andere vijanden (Openbaring 17:1–20:15), en 

het hemelse Jeruzalem als de bruid van het 

lam (Openbaring 21:1–22:5). De tekst van 

volgende week komt uit dit laatste stuk van 

de visioenen van Johannes. 

Johannes ziet Jezus  
en schrijft brieven
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3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

De verschijning van Jezus is indrukwekkend maar – zo 

zegt Hij zelf – is niet bedoeld om Johannes bang te 

maken. Jezus noemt zichzelf degene die alles omvat, 

die de dood overwon en nu voor eeuwig leeft. Dat is 

bedoeld als troost en bemoediging. De verschijning van 

Jezus doet denken aan verschillende figuren uit het boek 

Daniël: degene die eruitziet als een mens en de oude 

wijze met haar als zuivere wol (Daniël 7) en de engel met 

ogen als vurige fakkels en benen die glanzen als koper 

(Daniël 10). Jezus wordt hier voorgesteld als een engel, 

maar vervloeit als het ware als persoon met God.

De eerste van de zeven brieven is gericht aan de 

christenen in Efeze. Die is de belangrijkste van de 

zeven steden. De stad lag 80 kilometer bij Patmos 

vandaan, het eiland waar Johannes nu moet 

wonen. Johannes beschrijft in de brieven 

steeds de grootheid en de macht van Jezus. 

Hij schrijft over de plaatselijke situatie in de 

gemeenten en het gedrag en geloof van de 

christenen daar. Hij roept de mensen op om 

Jezus en God trouw te blijven, dat is het

allerbelangrijkste. In de brief aan Efeze roept hij de 

gemeente op om weer te gaan leven zoals vroeger: 

toen was Jezus nog het belangrijkste in hun leven.

Alle zeven brieven eindigen met: ‘Laat de woorden van de 

heilige Geest goed tot je doordringen.’ Dat wordt gevolgd 

(en een keer voorafgegaan) door: ‘Als jullie volhouden…’ 

Jezus belooft de christenen in Efeze dat zij dan zullen 

eten van de boom die eeuwig leven geeft, de boom in 

de tuin van God. Deze boom wordt ook aan het begin 

van de Bijbel genoemd: in het verhaal over het begin van 

de wereld (Genesis 2:9). In het laatste hoofdstuk van de 

Bijbel wordt deze boom opnieuw genoemd (Openbaring 

22:14): Jezus zal snel terugkomen en iedereen die bij Hem 

hoort mag eten van de boom die eeuwig leven geeft en in 

witte kleren het nieuwe Jeruzalem binnengaan. Zo begint 

en eindigt de Bijbel met de boom die eeuwig leven geeft.

Zoals je merkt, is het getal zeven heel belangrijk in 

Openbaring – en in de hele Bijbel. Zeven staat voor volheid, 

het betekent dat iets helemaal compleet en goed is.

Tip 
In het materiaal 

van de vorige keer 

(Bijbel Basics zondag 

215) vind je een 

kaartje met deze 

plaatsen.
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Openbaring 2:4-5.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Openbaring 2:7.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-8 jaar 

Om te beginnen

-  een zaklamp

Om te doen: Dicht bij de woorden 

van Jezus

Per kind:

-  een gekleurd vouwblaadje  

van 20 x 20 centimeter

En verder:

-  viltstiften

-  eventueel kleine stickertjes

Om te doen: Goed gezien!

Per kind:

-  het werkblad

En verder:

-  kleurpotloden

Voor 6-8 jaar:
-  een bijbel

-  papier

-  scharen

-  lijm

Om te doen: Wat zie ik in mijn 

droom?

-  het werkblad

-  een schaar

8-12 jaar 
Om te beginnen

-  twee vellen A3-papier

-  stiften

-  eventueel plakband

Bijbeltekst

-  een bijbel

Om te doen: Verbindende woorden

Per groepje:

-  de letters van minimaal één of 

anders meer spellen Scrabble

-  een bijbel

Om te doen: Geheimtaal met cijfers

Per kind:

-  het werkblad

-  een pen

Om te doen: Een boom opzetten

Per kind:

-  een vel A3-papier

En verder:

-  een bijbel

-  verf en verfkwasten

-  eventueel bekers met water

-  eventueel verfschorten

-  eventueel zeil of oude kranten 

om de tafels af te dekken

Jezus zegt: ‘Vroeger was ik het belangrijkste  
in jullie leven. Maar dat is nu niet meer zo.  

(…) Leef weer zoals eerst.’ 

OPENBARING 2:4-5

216

debijbel.nl/bijbelbasics

Jezus zegt: ‘Laat de woorden van de heilige Geest 
goed tot je doordringen. Als jullie volhouden, zal ik 

jullie laten eten van de boom die eeuwig leven geeft.  
Die boom staat in de tuin van God.’

OPENBARING 2:7

216

debijbel.nl/bijbelbasics
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6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Een goede beoordeling

Johannes krijgt in een bijzondere droom de opdracht 

om aan zeven kerken een brief te schrijven, 

waaronder de kerk in Efeze. In elke brief krijgt de kerk 

een beoordeling.

Aan de slag:
-  Voer een gesprekje met de kinderen waarin je 

hun vraagt waar ze hun kerk of gemeente een 

compliment voor zouden willen geven. Wat doen de 

gemeenteleden heel goed? Hebben de kinderen 

ook verbeterpunten? Wat zou er anders kunnen?

-  Vraag de kinderen concreet naar de volgende 

punten over jullie kerk of gemeente: Houden de 

gemeenteleden het goed vol om hun best te doen? 

Houden de gemeenteleden het geloof in God goed 

vol? Is volgens de kinderen God de belangrijkste in 

het leven van de mensen in de gemeente?

-  Vertel de kinderen dat het vandaag gaat over een 

brief die Johannes aan de kerk in Efeze schrijft. Hij 

vertelt in de brief dat de mensen het geloof goed 

volhouden en dat ze erg hun best doen. Maar hij 

heeft ook kritiek in de brief: God en Jezus moeten 

weer de belangrijkste worden in hun leven.

-  Wat er nog meer in de brief staat, horen de kinderen 

in de kinderdienst.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Wat zie jij?

Johannes ziet Jezus. Wat zien de kinderen?

Wat heb je nodig?
-   een zaklamp

Aan de slag:
-  Maak de ruimte zo donker mogelijk door het licht uit te 

doen en de gordijnen te sluiten.

-  De kinderen zoeken een plekje op de grond en gaan 

liggen.

-  Schijn met de zaklamp door de ruimte en houd de 

lichtstraal stil op een voorwerp.

-  Laat de kinderen steeds vertellen wat ze zien.

-  Vertel dat het bijbelverhaal gaat over Johannes die een 

droom krijgt, waarin hij bijzondere dingen te zien krijgt.

8-12 jaar 

De boom in

Johannes schrijft: ‘Als jullie volhouden, zal ik jullie laten eten 

van de boom die eeuwig leven geeft. Die boom staat in de 

tuin van God.’ Wat weten de kinderen over bomen?

Wat heb je nodig?
-   twee vellen A3-papier

-   stiften

-   eventueel plakband

Vooraf:
-  Teken op beide vellen de contouren van een boom, 

waarbij je het hele vel papier gebruikt.

-  Hang de beide vellen op of leg ze op een tafel.

Aan de slag:
-  Vraag de kinderen bij binnenkomst een stift te pakken 

en in de ene boom een ‘weetje’ over bomen op te 

schrijven.

-  In de andere boom schrijven de kinderen een verhaal 

of gedeelte uit de Bijbel waar een of meer bomen in 

voorkomen.

-  Als alle kinderen iets hebben opgeschreven, lees je de 

weetjes voor. Hebben de kinderen iets nieuws gehoord 

over bomen?

-  Hebben de kinderen iets kunnen bedenken over 

bomen in de Bijbel? Je kunt denken aan: de tuin van 

Eden, Zacheüs klimt in een boom om Jezus te zien, 

Absaloms haren raken verward in een boom, de tempel 

wordt gebouwd met bomen van de Libanon, Jezus 

vervloekt een boom, er staan olijfbomen in de tuin van 

Getsemane, na de vloed zijn de boomtoppen als eerste 

zichtbaar.

-  Vertel dat de boom van het leven, die in Genesis 2 

staat, ook aan het eind van de Bijbel genoemd wordt. 

Dat lezen de kinderen straks in het bijbelgedeelte.
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Trouwe God,

We horen vandaag over een kerk in Efeze.

De christenen in deze kerk hadden het moeilijk,

maar ze deden hun best en hielden vol.

Ook wij doen in onze kerk ons best.

We houden vol om in U te geloven.

Wilt U steeds de belangrijkste zijn

in onze kerk en in ons leven?

Wilt U de woorden die we vandaag over U horen,

goed tot ons laten doordringen?

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.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Openbaring 1:12–2:7

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 ontmoet Jezus

Johannes doopt zijn pen in het potje met inkt. Hij gaat 

vandaag weer verder schrijven aan zijn brief. Het is 

een brief aan zijn vrienden die in Asia wonen. In zijn 

brief vertelt Johannes over de bijzondere droom die 

hij zondag gehad heeft.

‘Beste vrienden,’ schrijft Johannes.

‘Ik vertelde jullie al dat ik dat geluid van die trompet 

hoorde. Tenminste, ik dacht dat het een trompet was, 

maar het was een stem.

Ik draaide me om, want ik wilde weten van wie die 

stem was. En wat ik toen zag…

Ik zag eerst het licht van allemaal brandende 

lampen. Achter me stonden zeven kandelaars, en 

die kandelaars hadden brandende lampjes, die een 

prachtig licht verspreidden. En tussen die kandelaars 

in stond iemand.

Het leek een man, maar je kon zo zien dat het geen 

gewone man was. Hij had een lange jas aan, en om 

zijn borst had hij een gouden band. Zijn haar was zo 

wit als sneeuw, en zijn ogen… het leken wel vlammen!

De voeten van de man glansden alsof ze van koper 

waren. En als hij iets zei, dan kon iedereen het 

horen, want zijn stem leek wel op het geluid van een 

trompet, of op het geluid van de zee als het heel hard 

stormt. Ik keek naar zijn handen. Had hij nou sterren 

in zijn handen? Daar leek het wel op. Zeven sterren.

Ik probeerde hem aan te kijken, maar dat kon niet, 

want het was net alsof ik tegen de zon in keek. En zijn 

mond – het was net alsof daar een zwaard uit kwam.

Jullie snappen dat ik heel erg schrok toen ik de man 

zag. Ik schrok zo erg dat ik flauwviel en op de grond 

terechtkwam. Maar toen voelde ik een hand op mijn 

rug. Het was de hand van de man. ‘Niet bang zijn,’ zei 

Hij. ‘Ik ben het. Jezus.’

Ik kon het bijna niet geloven, vrienden. Het was echt 

Jezus. Jezus, die nu bij God in de hemel is. Hij praatte 

tegen mij. Hij legde zijn hand op mij, en vertelde me 

dat ik niet bang hoefde te zijn.
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‘Ik was dood,’ zei Hij tegen me, ‘maar nu 

leef Ik voor altijd en eeuwig. En ik heb alle 

macht.’

Ik kwam langzaam overeind. En toen 

vertelde Jezus me wat ik aan jullie moest 

schrijven. De eerste brief is voor de 

mensen uit de kerk van Efeze.

Beste vrienden. Jezus zegt dat ik aan jullie 

moet schrijven:

‘Ik ken jullie allemaal, lieve mensen in 

Efeze. Ik weet hoe goed jullie je best doen 

om te leven zoals God het wil. Ik zie dat 

jullie volhouden, hoe moeilijk het ook is. 

Het is net of jullie een kandelaar zijn met 

prachtige brandende lampen. Alsof jullie 

licht geven in het donker.

Ik weet dat er mensen bij jullie in de kerk 

kwamen die tegen jullie zeiden dat jullie 

niet meer in Mij moesten geloven. Mensen 

die de baas over jullie probeerden te 

spelen. Maar jullie luisterden niet naar 

die mensen. Jullie hadden door dat ze 

leugens vertelden.

Daar ben ik heel blij mee. Maar er is ook 

iets waar Ik een beetje verdrietig over ben. 

Weten jullie nog hoe het was in de tijd 

toen jullie voor het eerst over Mij hoorden? 

Jullie waren toen heel erg blij. Ik was 

echt het allerbelangrijkste in jullie leven. 

Ik zie dat dat nu anders is. Jullie zijn veel 

bezig met andere dingen; dingen die jullie 

belangrijker vinden dan Mij.

Dat is niet goed, natuurlijk. Als jullie Mij 

vergeten, is het alsof de lampen van jullie 

kandelaar uitgaan. Alsof jullie teruggaan 

naar het donker. Ga weer leven zoals jullie 

eerst deden: zet Mij op de belangrijkste 

plek!

Dan zullen we elkaar op een dag 

ontmoeten in de tuin van God, waar een 

boom staat met vruchten waar jullie van 

mogen eten, waardoor je voor altijd en 

eeuwig blijft leven.’

Johannes legt zijn pen even neer. Hij staat 

op en wrijft over zijn pijnlijke rug. Wat fijn 

voor mijn vrienden in Efeze, denkt hij. 

Ik kan niet naar ze toe om ze te helpen. 

Maar Jezus zelf helpt ze. Over een poosje 

krijgen ze deze brief. Een brief van Jezus 

zelf. Wat zullen ze daar blij mee zijn!

8-12 jaar 

Openbaring 1:12–2:7

Johannes ziet Jezus in zijn droom

Ik wilde zien wie er tegen me sprak, en 

draaide me om. Ik zag zeven gouden 

kandelaars. En tussen de kandelaars 

stond iemand die eruitzag als een mens.

Hij had een lange mantel aan, en een 

gouden band om zijn borst. Zijn haar 

was zo wit als witte wol, het was zo 

wit als sneeuw. Zijn ogen schitterden 

als vlammen. Zijn voeten hadden een 

felle glans, net als gesmolten koper. En 

zijn stem klonk als het geluid van de 

bulderende zee. In zijn rechterhand had 

hij zeven sterren. Uit zijn mond kwam een 

scherp zwaard, en zijn gezicht straalde zo 

fel als de zon.

Toen ik hem zag, schrok ik heel erg, en ik 

viel languit op de grond alsof ik dood was. 

Maar hij legde zijn rechterhand op me en 

zei:

‘Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben de eerste 

en de laatste. Ik ben degene die leeft! Ik 

was dood, maar nu leef ik voor altijd en 

eeuwig. Ik heb de macht gekregen over 

de dood en het land van de dood.

Schrijf op wat je gezien hebt. Vertel 

wat er nu gebeurt, en wat er daarna zal 

gebeuren.

Ik zal je vertellen wat de zeven sterren 

in mijn rechterhand en de zeven gouden 

kandelaars betekenen. De zeven 

kandelaars zijn de zeven kerken, en de 

zeven sterren zijn de engelen die bij die 

kerken horen.

Brief aan de christenen in Efeze

Schrijf aan de engel van Efeze een brief 

voor de christenen daar. Schrijf:

“Jezus Christus is aanwezig tussen de 

zeven gouden kandelaars, en hij houdt 

zeven sterren in zijn rechterhand. Hij 

zegt: Ik weet hoe jullie je gedragen. Ik 

weet hoe jullie je best doen en hoe jullie 

dat volhouden. Ik weet ook dat jullie 

niet van slechte mensen houden. Want 

er kwamen mensen bij jullie die zeiden 

dat ze apostelen waren. Maar jullie 

onderzochten dat en ontdekten dat ze 

leugens vertelden.

Jullie hebben het moeilijk omdat jullie in 

mij geloven. Maar jullie twijfelen niet, en 

jullie blijven volhouden.

Toch heb ik ook kritiek op jullie. Want 

vroeger was ik het belangrijkste in jullie 

leven. Maar dat is nu niet meer zo. Laat 

zien dat jullie spijt hebben, en verander je 

leven. Leef weer zoals eerst. Anders kom 

ik naar jullie toe, en dan zal het zijn alsof 

het licht van je kandelaar dooft. Dan blijft 

er niets van jullie over.

Maar er is ook iets goeds over jullie te 

zeggen. Jullie haten de dingen die de 

Nikolaïeten doen, net als ik.

Laat de woorden van de heilige Geest 

goed tot je doordringen. Als jullie 

volhouden, zal ik jullie laten eten van de 

boom die eeuwig leven geeft. Die boom 

staat in de tuin van God.”’
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10. OM TE WETEN

Zeven brieven

Johannes schrijft brieven aan 

zeven kerken. Hij doet dat om ze te 

bemoedigen én om ze op te roepen 

om trouw te blijven aan God en 

Jezus. In elke brief staan dingen die 

die gemeente heeft meegemaakt. 

De kerken krijgen complimenten, 

maar er zijn ook dingen die beter 

kunnen, waardoor ze nog dichter 

bij God en Jezus kunnen leven. 

Elke brief eindigt met een oproep 

en een belofte: ‘Laat de woorden 

van de heilige Geest goed tot je 

doordringen. Als jullie volhouden…’ 

In de brief van vandaag staat de 

belofte dat de christenen dan 

mogen eten van de boom die 

eeuwig leven geeft.

Leven!

Jezus belooft de christenen in 

Efeze dat zij mogen eten van de 

boom die eeuwig leven geeft als ze 

volhouden in hun geloof. Over deze 

boom heb je misschien weleens 

eerder gehoord. In het verhaal van 

het begin van de wereld lees je ook 

over deze boom in de tuin van God: 

‘Midden in de tuin stonden twee 

bijzondere bomen. Als je van de ene 

boom gegeten had, bleef je altijd 

leven. En als je van de andere boom 

gegeten had, wist je wat goed was 

en wat kwaad was’ (Genesis 2:9). En 

in het allerlaatste hoofdstuk van de 

Bijbel komt hij ook voor: ‘Gelukkig 

zijn de mensen die ervoor kiezen om 

mij trouw te blijven. Want zij mogen 

eten van de boom die eeuwig leven 

geeft’ (Openbaring 22:14).
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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 

- In een droom ziet Johannes een man.

 •  Hoe zien zijn ogen eruit?

 • En zijn voeten?

 • En zijn haar?

 • Wat lijkt er uit zijn mond te komen?

 • Hoe klinkt de stem van de man?

 •  Wat houdt Hij in zijn handen? Wat doet Hij met 

zijn hand om Johannes te helpen?

-  Wie is deze man?

-  Wat vind jij een mooi verhaal over Jezus?

-  Als jij aan iemand anders iets over Jezus zou 

vertellen, wat zou jij dan vertellen?

-  Als jij een schilderij of een tekening van Jezus 

zou maken, hoe zou jij Hem er dan laten uitzien? 

6-8 jaar 

-  Johannes schrijft dat je dicht bij Jezus moet 

leven. Wat zou hij daarmee bedoelen? En hoe 

zou je dat kunnen doen?

8-12 jaar 

-  Waarom hoeft Johannes volgens Jezus niet 

bang te zijn?

-  De christenen van de kerk in Efeze krijgen 

verschillende complimenten:

 •  Ze doen hun best en houden dat vol.

-  Ze houden niet van slechte mensen.

-  Ze hebben het moeilijk omdat ze in 

Jezus geloven, maar ze twijfelen niet.

-  Ze blijven volhouden in het geloof. 

Zou jullie kerk of gemeente hier ook 

complimenten voor krijgen? Waarvoor wel en 

waarvoor niet? En als je naar jezelf kijkt, welk 

compliment zou jij krijgen?

-  De christenen van de kerk in Efeze krijgen ook 

kritiek: God is niet meer de belangrijkste in hun 

leven. Ze vinden andere dingen belangrijker. 

Herken je dat in jouw kerk of in je eigen leven?

-  Johannes schrijft dat Jezus de christenen van 

Efeze zal laten eten van de boom die eeuwig 

leven geeft, als ze volhouden. En die boom staat 

in de tuin van God. Wat zou hiermee worden 

bedoeld?

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Van A tot Z (Marcel en Lydia Zimmer).
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13. OM TE DOEN

4-8 jaar 

Dicht bij de woorden van Jezus

Johannes roept de mensen op om dicht bij 

Jezus te leven. Dat kan bijvoorbeeld door 

Jezus’ woorden te lezen. De kinderen maken 

een ‘bijbelhoedje’ dat ze dicht om de woorden 

van Jezus kunnen vouwen: ze onthouden 

waar ze gebleven zijn of ze kunnen een voor 

hen belangrijke bladzijde apart houden.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een gekleurd vouwblaadje van 20 x 20 

centimeter

En verder:

-   viltstiften

-   eventueel kleine stickertjes

Aan de slag:
-  De kinderen kiezen een 

vouwblaadje.

-  Vouw met elkaar gezamenlijk het hoedje:

  •  Leg het vouwblaadje met één punt naar 

boven.

  •  Vouw de bovenste punt naar de onderste 

punt.

  •  Pak de onderste punt die bovenop ligt en 

vouw die omhoog tegen de vouwlijn aan.

  •  Pak de rechterpunt en vouw die naar de 

onderste punt.

  •  Pak de linkerpunt en vouw die ook naar de 

onderste punt.

  •  Pak de rechter- en linkerpunt en duw die 

onder de omhoog gevouwen punt. Nu heb 

je een soort hoedje.

-  De kinderen versieren het hoedje met 

viltstiften of kleine stickertjes.
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4-8 jaar 

Goed gezien!

Johannes krijgt een bijzondere droom. 

Wat ziet hij?

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

En verder:

-  kleurpotloden

Voor 6-8 jaar:
-   een bijbel

-   papier

-   scharen

-   lijm

Aan de slag:
4-6 jaar

-  Loop met de kinderen het werkblad 

langs en bespreek wat ze zien.

-  De kinderen kleuren alleen die dingen 

die Johannes heeft gezien.

-  Vraag de kinderen als ze klaar zijn om 

te benoemen wat ze gekleurd hebben.

-  Herkennen ze voorwerpen? 

Hebben ze die ook thuis? Vinden ze er 

ook vreemde dingen bij zitten?

6-8 jaar

-  De kinderen bedenken welke plaatjes 

bij de droom horen, en knippen deze 

uit. Als ze het goed doen, knippen 

ze het mensfiguur, de kandelaars, de 

sterren, en het zwaard uit.

-  Ze plakken alles op een vel papier.

-  De kinderen lezen Openbaring 1:13-16, 

of lees het voor.

-  Wat de kinderen in deze verzen horen 

over degene die eruitziet als een 

mens, tekenen ze in het mensfiguur.

4-8 jaar 

Wat zie ik in mijn droom?

Johannes krijgt bijzondere beelden te zien in zijn droom. De kinderen 

beelden in dit spelletje plaatjes uit die in deze droom voorkomen.

Wat heb je nodig?
-   het werkblad

-   een schaar

Vooraf:
- Knip de kaartjes uit het werkblad.

Aan de slag:
-  Om de beurt krijgt een kind een kaartje.

-  Het kind bekijkt het plaatje of leest het woord.

-  Het kind zegt: ‘Ik ben Johannes en in mijn droom zag ik….’ en beeldt 

op zijn eigen manier het plaatje uit zonder te praten.

-  De andere kinderen mogen maximaal zeven keer raden.
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8-12 jaar 

Verbindende woorden

Johannes krijgt een bijzondere 

droom met daarin de opdracht om 

op te schrijven wat hij heeft gezien. 

Woorden die oproepen om vol te 

houden, woorden die bemoedigen, 

woorden die verbinden.

De kinderen ‘schrijven’ met dit 

Scrabblespel woorden op uit het 

bijbelverhaal en verbinden ze met 

elkaar.

Wat heb je nodig?
Per groepje:

-   de letters van minimaal één of 

anders meer spellen Scrabble

-   een bijbel

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in groepjes 

van 2 tot 4 kinderen.

-  De kinderen leggen de 

bijbel open bij het gelezen 

bijbelgedeelte.

-  De kinderen leggen het woord 

‘Openbaring’.

-  Alle volgende woorden 

moeten aan elkaar 

verbonden worden, zoals 

bij scrabbelen.

-  Lukt het de kinderen om 

samen met de gekregen letters 

woorden te maken die ook in het 

bijbelgedeelte staan?

-  Wanneer het niet meer lukt om 

woorden uit het bijbelgedeelte 

te leggen, kunnen ze andere 

woorden die bemoedigen of 

verbinden bedenken die in de 

Bijbel staan.

-  Lukt het de groepjes om zo min 

mogelijk letters over te houden? 

Of kunnen ze misschien wel alle 

letters leggen?

-  Laat de groepjes elkaars woorden 

bekijken.

8-12 jaar 

Geheimtaal met cijfers

Johannes puzzelt om de betekenis van de 

zeven sterren en gouden kandelaars uit zijn 

droom te begrijpen. Jezus vertelt aan Johannes 

wat ze betekenen. De voorwerpen in deze som 

staan voor een cijfer. Lukt het de kinderen de 

uitkomst te berekenen?

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  het werkblad

-  een pen

Aan de slag:
-  De kinderen maken de puzzel.

-  De oplossing luidt:

  •  21 : 3 = 7, dus de boom met ster = 7

  •  19 - 7 (boom met ster) = 12, 12 (twee 

kandelaren) : 2 = 6, dus één kandelaar = 6

  •  15 - 7 (boom met ster) = 8, 8 - 6 (kandelaar) = 

2, dus één ster is 2

  •  7 (boom met ster) - 2 (ster) = 5, 5 + 4 (twee 

sterren) x 6 (kandelaar) = 54

  •  Het antwoord is 54.Tip
Heb je geen letters 

van een Scrabblespel? 
Knip zelf vooraf een stapel 

kleine kaartjes waarop 
je de letters van het 

alfabet schrijft.
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8-12 jaar 

Een boom opzetten

In een droom met bijzondere beelden hoort 

Johannes Jezus spreken. Hij geeft Johannes de 

opdracht om een brief aan de kerk in Efeze te schrijven, 

waarin hij moet zeggen dat de christenen moeten 

volhouden. Als ze volhouden, mogen ze eten van de 

boom die eeuwig leven geeft.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een vel A3-papier

En verder:

-   een bijbel

-   verf en verfkwasten

-   eventueel bekers met water

-   eventueel verfschorten

-   eventueel zeil of oude kranten om de tafels af te 

dekken

Aan de slag:
-  Lees het bijbelgedeelte hardop voor.

-  Laat de bijbel open op tafel liggen, zodat de kinderen 

eventueel zelf het gedeelte nog een keer kunnen lezen.

-  De kinderen verven de contouren van een grote boom, 

waarbij ze het hele vel gebruiken.

-  In de boom schilderen ze wat Johannes gezien heeft in 

de droom.

Lees het bijbelgedeelte
hardop voor.

Laat de bijbel op een afstandje open op tafel liggen,
zodat je het bijbelgedeelte nog een keer na kan lezen.

Verf de contouren van een grote boom,
waarbij je het hele vel kan gebruiken.

1
schilder in de boom wat
Johannes heeft gezien.

32

Wat heb je nodig?
* een vel A3-papier  * een bijbel  * verf en verfkwasten  * eventueel bekers met water
* eventueel verfschorten  * eventueel zeil of oude kranten om de tafels af te dekken

Tip
In de Samenlees bijbel 

op bladzijde 2077-2078 
vind je nog meer 

ideeën.
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COLOFON

Tekst: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/Mathias Weber

Werkbladen 4-8 jaar, 8-12 jaar: Linda Bikker 

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

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:

‘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.



Jezus zegt: ‘Vroeger was ik het belangrijkste  
in jullie leven. Maar dat is nu niet meer zo.  

(…) Leef weer zoals eerst.’ 

OPENBARING 2:4-5
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Hand Jas Lamp Mond

Ogen Trompet Vlam Voet

Zeven Zon Zwaard Ster



Jezus zegt: ‘Laat de woorden van de heilige Geest 
goed tot je doordringen. Als jullie volhouden, zal ik 

jullie laten eten van de boom die eeuwig leven geeft.  
Die boom staat in de tuin van God.’

OPENBARING 2:7
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Lees het bijbelgedeelte
hardop voor.

Laat de bijbel op een afstandje open op tafel liggen,
zodat je het bijbelgedeelte nog een keer na kan lezen.

Verf de contouren van een grote boom,
waarbij je het hele vel kan gebruiken.

1
schilder in de boom wat
Johannes heeft gezien.
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Wat heb je nodig?
* een vel A3-papier  * een bijbel  * verf en verfkwasten  * eventueel bekers met water
* eventueel verfschorten  * eventueel zeil of oude kranten om de tafels af te dekken

EEN BOOM 

OPZETTEN

In een droom met 

bijzondere beelden hoort Johannes 

Jezus spreken. Hij geeft Johannes 

de opdracht om een brief aan de 

kerk in Efeze te schrijven, waarin 

hij moet zeggen dat de christenen 

moeten volhouden. Als ze 

volhouden, mogen ze eten van de 

boom die eeuwig leven geeft. Hoe 

ziet die boom er volgens jou uit?

LEVEN!

Jezus belooft de christenen in Efeze dat zij 

mogen eten van de boom die eeuwig leven geeft als 

ze volhouden in hun geloof. Over deze boom heb je 

misschien weleens eerder gehoord. In het verhaal van het 

begin van de wereld lees je ook over deze boom in de 

tuin van God: ‘Midden in de tuin stonden twee bijzondere 

bomen. Als je van de ene boom gegeten had, bleef je 

altijd leven. En als je van de andere boom gegeten had, 

wist je wat goed was en wat kwaad was’ (Genesis 2:9). 

En in het allerlaatste hoofdstuk van de Bijbel komt hij ook 

voor: ‘Gelukkig zijn de mensen die ervoor kiezen om mij 

trouw te blijven. Want zij mogen eten van de boom die 

eeuwig leven geeft’ (Openbaring 22:14).

ZEVEN BRIEVEN

Johannes schrijft brieven aan 

zeven kerken. Hij doet dat om ze te 

bemoedigen én om ze op te roepen 

om trouw te blijven aan God en Jezus. 

In elke brief staan dingen die die 

gemeente heeft meegemaakt. De 

kerken krijgen complimenten, maar 

er zijn ook dingen die beter kunnen, 

waardoor ze nog dichter bij God en 

Jezus kunnen leven. Elke brief eindigt 

met een oproep en een belofte: ‘Laat de 

woorden van de heilige Geest goed tot 

je doordringen. Als jullie volhouden…’ In 

de brief van vandaag staat de belofte 

dat de christenen dan mogen eten van 

de boom die eeuwig leven geeft.

Jezus zegt: ‘Laat 
de woorden 

van de heilige 
Geest goed tot je 
doordringen. Als 

jullie volhouden, zal 
ik jullie laten eten 
van de boom die 

eeuwig leven geeft. 
Die boom staat in 
de tuin van God.’

Openbaring 2:7
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GEHEIMTAAL MET CIJFERS

Johannes puzzelt om de betekenis van de zeven sterren en 

gouden kandelaars uit zijn droom te begrijpen. Jezus vertelt 

aan Johannes wat ze betekenen. De voorwerpen in deze som 

staan voor een cijfer. Kun jij het antwoord uitrekenen? 
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