De bouwstenen van de zondag

Gods dienaar die door niemand werd gezien
In de kerkdienst
7. MOMENT MET DE
KINDEREN IN DE DIENST
Tel je mee?
Lees Jesaja 53:2-3 voor, of vraag een kind om
dit te doen.
Laat daarna het filmpje van deze zondag zien.
Zing vervolgens met elkaar het projectlied.
Je vindt het filmpje, en de tekst en muziek van
het projectlied op debijbel.nl/bijbelbasics.

Gods dienaar werd in het begin
door niemand gezien. (...)
De mensen liepen hem voorbij,
ze deden alsof hij niet bestond.
Jesaja 53:2-3

In de kinderdienst

T ip

Kinderen die niet
geblinddoekt willen
worden, kunnen hu
n
ogen dichthouden.

8. OM TE BEGINNEN
4-8 jaar
Ongezien voorbijlopen
De profeet Jesaja zegt dat Gods dienaar in het begin door
niemand werd gezien. De mensen liepen hem voorbij, ze
deden alsof hij niet bestond. De kinderen doen een spelletje
waarbij ze elkaar voorbijlopen en elkaar niet aankijken.
Wat heb je nodig?
- 	een memoryspel
Aan de slag:
- Alle kinderen krijgen een kaartje.
- De kinderen lopen kriskras door elkaar.
- Tijdens het lopen wisselen ze steeds onderling van
kaartje, maar zonder elkaar aan te kijken.
- Op jouw teken bekijken de kinderen hun kaartje en
zoeken ze het kind met hetzelfde kaartje. Hierbij kijken
de kinderen elkaar wel aan.
- Bespreek met elkaar hoe het voelt als iemand jou niet
aankijkt? Wordt het spel daardoor moeilijker? Voel je je dan
ook minder belangrijk, als er niet naar je wordt gekeken?
Variant
- Zijn er vooral oudere kinderen? De kinderen mogen bij
het zoeken van het kind met hetzelfde kaartje elkaar
niet aankijken en ook niet praten.

8-12 jaar
Ongeziene hulp
Gods dienaar werd door niemand gezien.
Niemand keek of luisterde naar hem. Toch
was Gods dienaar degene die de mensen, die op
verdwaalde schapen leken, nodig hadden. De kinderen
doen een spelletje waarbij ze de dienaar niet zien, maar
hem nodig hebben om hun weg te vinden.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- een blinddoek

Aan de slag:
-E
 én kind is dienaar.
-D
 e andere kinderen worden in groepjes verdeeld en
krijgen een blinddoek voor.
-D
 e groepjes staan aan de ene kant van de ruimte, de
dienaar aan de andere kant.
-D
 e kinderen houden elkaar vast bij hun middel en
proberen naar de dienaar aan de overkant te lopen.
-D
 e dienaar zegt af en toe iets of maakt een geluid,
waardoor de groepjes weten waar de dienaar is.
- L ukt het de kinderen om met de hulp van de dienaar de
weg te vinden?
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10. BIJBELVERHAAL
9. GEBED ALS DE
KINDERDIENST BEGINT
Goede God,
Vandaag horen we over de dienaar van God.
Hij ging de mensen redden.
Dan denken we op z’n minst aan iemand die heel sterk is.
En er bijzonder uitziet.
Aan iemand die heel belangrijk is.
Maar deze dienaar was niet sterk en niet bijzonder.
Juist daardoor kon hij dicht bij de mensen zijn.
We denken aan uw dienaar Jezus.
Hij maakte zichzelf onbelangrijk en klein.
Juist daardoor kon Hij dicht bij ons zijn.
Dank U wel dat we dit volgende week gaan vieren
op het kerstfeest.
Amen.

T ip

Ga in een kring zitten
kunt
voor dit gebed. Je
, of de
en
een kaars aanstek
mt
ee
en
kaars die je me
t
he
in
t
uit de diens
midden zetten.

4-8 jaar
Bij Jesaja 53:1-6
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.

Gods dienaar valt niet op
Lang, lang voordat Jezus geboren werd, woonden
heel veel Israëlieten in een ander land. Ze waren
daar niet naartoe verhuisd omdat ze dat zelf graag
wilden. Nee, ze moesten er naartoe verhuizen. Want
er waren soldaten uit een ander land naar Israël
gekomen. Die soldaten maakten Jeruzalem en

de prachtige tempel van God kapot. En ze namen
de Israëlieten gevangen, en brachten hen naar
Babylonië. Voortaan moesten de Israëlieten daar
wonen en werken.
Daar zitten de Israëlieten dan, in dat verre land. Ze
zijn heel verdrietig. Ze missen Jeruzalem. Ze missen
de tempel. Ze missen God. Komt er ooit een dag
waarop ze weer gelukkig zullen zijn? Waarop ze
weer terug kunnen naar hun eigen land? Of is God
hen vergeten?
Op een dag staat er een profeet op de markt.
‘Luister, mensen van Israël!’ roept hij. ‘Ik heb goed
nieuws voor jullie. Jullie stad Jeruzalem is kapot, maar
God gaat jullie helpen. Hij zal jullie terugbrengen naar
jullie eigen land, naar jullie eigen stad.
God gaat iemand naar jullie toe sturen die jullie gaat
redden: een speciale dienaar van wie Hij heel veel
houdt. Gods dienaar zal ervoor zorgen dat alles weer
goed komt. Hij zal jullie land weer heel maken. En hij
zal het goed maken tussen God en jullie.
‘Wat fijn!’ zegt een man die vooraan staat. ‘Wie is het,
die dienaar van God? Hoe ziet hij eruit?’
‘Hij is vast heel groot en sterk!’ zegt een meisje.
‘Met mooie kleren!’ zegt een jongen. ‘Kleren van een
koning.’
De profeet schudt zijn hoofd. ‘Nee,’ zegt hij. ‘Gods
dienaar valt niet op. Hij kan naast je staan zonder dat

5
Jesaja 53:1-6 | Gods dienaar die door niemand werd gezien

Voorbereiding
debijbel.nl/bijbelbasics

Bouwstenen

Werkblad

De bouwstenen van de zondag

Gods dienaar die door niemand werd gezien
je het door hebt. Hij ziet er helemaal niet bijzonder uit.
De mensen lopen hem zomaar voorbij. Ze denken: dat
is iemand waar je niks van kunt verwachten. Die man is
niet sterk, dat zie je zo. Gods dienaar lijkt niet op een
grote, sterke boom, maar meer op een klein plantje, dat
zomaar weggeblazen kan worden door de wind.
Hij zal vaak ziek zijn. Hij zal veel pijn hebben. En de
mensen zullen helemaal niet aardig voor hem zijn. Ze
zullen een hekel aan hem hebben. Ze zullen hem straf
geven. Ze zullen hem slaan. Ze zullen hem zelfs doden.’
‘Wat?’ zegt de man die vooraan staat. ‘Maar zo iemand
kan ons toch niet helpen?’
‘Dat is nou juist het geheim,’ zegt de profeet. ‘Dit is
precies de manier waarop hij ons wel kan helpen.
Want Gods dienaar wordt niet zomaar ziek. Hij wordt
ziek in onze plaats. Zodat wij niet ziek hoeven te
worden.
Gods dienaar krijgt niet zomaar straf. Hij krijgt straf in
onze plaats. Hij wordt gestraft om wat wij verkeerd
hebben gedaan.
Gods dienaar sterft niet zomaar. Hij sterft in onze plaats.
Hij zorgt ervoor het weer goed is tussen God en ons.
Jullie weten het allemaal, wij doen veel verkeerde
dingen. Vaak luisteren we helemaal niet naar God. We
vergeten helemaal wat God graag wil. We lijken wel

schapen die niet bij de herder blijven, maar die in hun
eentje weglopen. Als een schaap wegloopt, dan kan de
herder hem niet beschermen. Dan kan er zomaar een
leeuw komen die het schaap dood bijt.
Maar Gods dienaar gaat ons helpen. Ook al ziet hij er
niet sterk uit, ook al heeft hij geen grote mond en valt hij
niet op, hij zal ervoor zorgen dat het goed komt tussen
God en ons. Hij gaat ons redden.
Gods dienaar komt eraan, mensen. En dat is het beste
nieuws dat we maar kunnen krijgen!’
Jaren later wordt Jezus geboren. Hij ziet er niet heel
sterk uit. Hij heeft geen grote mond. Eigenlijk valt Hij
bijna niet op. Maar de mensen die in Hem gaan geloven,
zeggen tegen elkaar: ‘Hé! Die dienaar van God, waar de
profeet heel lang geleden over sprak – zou dat Jezus
zijn? Hij is als kleine baby naar ons toe gekomen, en Hij
had niet eens een bedje om in te slapen. Hij helpt alle
mensen die Hij tegenkomt. Hij zorgt ervoor dat het weer
goed komt tussen God en ons. Hij is onze redder!’

8-12 jaar
Jesaja 53:1-6
Gods dienaar werd door niemand gezien
Niemand van ons volk geloofde wat er verteld werd.
Niemand van ons heeft gezien wat de machtige Heer
gedaan heeft.
Gods dienaar werd in het begin door niemand gezien,
net als een plantje dat maar niet wil groeien. Hij viel
niet op, hij was niet mooi. Niemand keek naar hem, hij
werd door niemand bewonderd. De mensen liepen hem
voorbij, ze deden alsof hij niet bestond. Hij wist wat pijn
was, hij wist wat ziekte was. Hij liet zich liever niet aan
de mensen zien.
Gods dienaar moest voor ons lijden
Gods dienaar heeft pijn gehad, hij heeft voor ons
geleden. Hij heeft onze ziektes en onze pijn gedragen.
Wij dachten dat God zijn dienaar liet lijden om hem te
straffen. Maar God heeft hem gestraft voor ons. Gods
dienaar is mishandeld voor onze fouten, hij is gedood
voor onze zonden. Want wij luisterden niet meer naar
God, we leken wel verdwaalde schapen. En Gods
dienaar moest onze schuld dragen. Omdat hij gestraft
werd, hebben wij nu vrede. Omdat hij geslagen is, zijn
wij genezen.
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11. OM TE WETEN

12. OM OVER TE PRATEN

Plantje
Heb je weleens zaadjes gezaaid waar plantjes uit
komen, maar dat je daarna vergat om ze water te geven?
Met zo’n klein en verschrompeld plantje uit droge grond
wordt Gods dienaar vergeleken. Hij is dan wel een heel
bijzonder persoon, die door God is uitgekozen om de
mensen te bevrijden, maar hij ziet er totaal niet uit als
een superheld. De mensen kijken zelfs op hem neer en
lopen hem snel voorbij. Waarom heeft God daarvoor
gekozen? Omdat de dienaar op deze manier net zo is
geworden als wij: hij heeft ziekte en lijden gekend, net
als alle andere mensen. Door een mens te worden als
wij, kon hij onze zonden van ons wegnemen.

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!

De schatbewaarder uit Ethiopië
In Handelingen 8:26-35 gaat het over een man uit
Ethiopië – een schatbewaarder (het hoofd van de
schatkamer van de koningin) – die in het boek Jesaja
aan het lezen is. Hij leest het gedeelte waar wij
vandaag ook een paar verzen van hebben gelezen. De
Ethiopische man begrijpt niet goed wie er met Gods
dienaar bedoeld wordt. Een van de apostelen, Filippus,
komt hem tegen en legt hem uit dat Gods dienaar Jezus
is. Jezus heeft geleden om onze zonden weg te kunnen
nemen. En zo wordt deze profetie in Jesaja 53 door veel
christenen nog steeds begrepen.

4-8 jaar
-	Waarom zijn de mensen van het volk Israël
verdrietig?
-	Welk goed nieuws vertelt de profeet aan het
volk?
-	De profeet vertelt dat God een speciale
dienaar gaat sturen.
• Hoe ziet die speciale dienaar van God eruit?
• Wat gaat die speciale dienaar doen?

-	Zullen de mensen aardig voor de
dienaar van God zijn? Zal hij vaak ziek
zijn?
-	Hoe kan de dienaar dan toch de
mensen helpen?
-	Als Jezus wordt geboren, zeggen veel mensen
dat hij de dienaar van God is. Denk jij dat ook?
8-12 jaar
-	Hoe komt het dat de dienaar van God niet
door de mensen werd gezien?
-	Waarmee wordt de dienaar van God
vergeleken? Begrijp jij die vergelijking?
-	Waarom moest de dienaar van God lijden?
-	Wat zou de dienaar van God met Kerst te
maken kunnen hebben?
-	Zou deze dienaar van God iets voor jou
kunnen betekenen?

13. OM TE ZINGEN
Zing met elkaar Hij kwam bij ons heel gewoon (Opwekking 268).
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14. OM TE DOEN
4-8 jaar
Zichtbaar gemaakt
Gods dienaar werd door niemand gezien.
Op het werkblad maken de kinderen
hem zichtbaar.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- het werkblad
- viltstiften

4-8 jaar
Verrassend bijzonder!
Gods dienaar viel in het begin niet op, hij was
onopvallend. Maar Gods dienaar was wél
degene die verrassend genoeg speciaal en
bijzonder bleek te zijn. De kinderen maken
een knutsel die eerst niet opvalt of mooi is,
maar die wel een verrassend eindresultaat
heeft!
Wat heb je nodig?
Per kind:
- een wit vel A4-papier

Aan de slag:
- De kinderen
maken het
werkblad.
- Weten de
kinderen wie
er tevoorschijn
is gekomen?

4-8 jaar
Gods dienaar krijgt een gezicht
De mensen vonden Gods dienaar niet belangrijk. Hij werd door
niemand gezien, de mensen liepen hem voorbij. De kinderen
doen een spel waarbij Gods dienaar uiteindelijk wordt gezien.
Wat heb je nodig?
- 	de plaat met de dienaar van God
- 	een schaar
- 	een blinddoek
Vooraf:
- Knip de plaat in vijf stukken.
- Verstop de stukken in de ruimte.

En verder:
- verschillende kleuren plakkaatverf
- één of meer schoenendozen met deksels
- drie knikkers of een veelvoud hiervan
Aan de slag:
- De kinderen leggen hun vel papier in de doos.
- Ze knijpen een paar flinke druppen
verschillende kleuren verf op het vel papier.
- Ze leggen voorzichtig de knikkers erbij en
doen het deksel op de doos.
- Ze schudden de doos tien seconden lang
heen en weer.
- De kinderen halen de knikkers uit de doos
en daarna het vel. Hoe ziet het eruit?!

Aan de slag:
- De kinderen lopen door de ruimte.
- Vraag de kinderen of ze iemand hebben gezien.
- Weten de kinderen nog wie in het bijbelverhaal door niemand werd
gezien? Vertel de kinderen dat ze een puzzel gaan maken van de dienaar:
hij werd door niemand gezien, maar hij was wel tussen de mensen!
- Blinddoek een kind.
- Wijs de andere kinderen aan waar het eerste puzzelstuk ligt.
- De kinderen helpen het geblinddoekte kind om het puzzelstuk te
vinden door aanwijzingen te geven. Eventueel helpt
een kind het geblinddoekte kind door het bij de
T ip
arm te nemen.
Wil een kind
- Als het puzzelstuk gevonden is, mag een volgend
graag een puzzelstuk
kind gaan zoeken.
zoeken maar geen
- Zijn alle vijf de puzzelstukken compleet, dan
bli
nddoek dragen, da
leggen de kinderen samen de puzzel.
n
kan het de ogen
dichtdoen.
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8-12 jaar
Gods dienaar in het boek Jesaja
God belooft zijn volk een dienaar, een
bevrijder. Iemand die hen niet alleen zal
bevrijden van onderdrukking, maar van hun
allergrootste vijand: zonde en opstandigheid tegen
God, waardoor de mensen van God vervreemd zijn
geraakt. De kinderen maken een beschrijving van
deze dienaar.
Wat heb je nodig?
Per kind of tweetal:
- het werkblad
- een pen
- een Bijbel in Gewone Taal

8-12 jaar
Gods dienaar in het boek
Handelingen
In Handelingen 8 leest een man uit
Ethiopië het gedeelte uit Jesaja.
De apostel Filippus legt hem uit
dat het een profetie is over Jezus.
En zo is Jesaja 53 door de eeuwen
heen voor christenen een van de
belangrijkste profetieën geworden
over Jezus, de Messias.
De kinderen maken een puzzel
over dit verhaal en lezen dan wie
volgens Filippus wordt bedoeld
met Gods dienaar uit de profetie
van Jesaja.

Aan de slag:
- De kinderen zoeken in
de bijbel het gelezen
bijbelgedeelte Jesaja 53:1-6 op.
- Met behulp van het
bijbelgedeelte schrijven ze hun
antwoorden in de invulblokken.
- Bespreek met elkaar wat de
kinderen hebben opgeschreven.
- Wat zou deze dienaar van God met advent
en Kerst te maken kunnen hebben?

Wat heb je nodig?
Per kind of tweetal:
- het werkblad
- een pen
- Handelingen 8:26-31 op papier
Aan de slag:
- De kinderen lezen Handelingen
8:26-31.
- Met behulp van het bijbelgedeelte
maken ze de puzzel.
- Als de kinderen de puzzel goed
maken, lezen ze de oplossing uit
Handelingen 8:34: Toen vertelde
Filippus hem dat het over Jezus
ging.
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8-12 jaar
Knopenpuzzel
Het volk Israël zat in de knoop. Ze
kwamen er niet zelf uit. God stuurde
een dienaar die Israël en alle andere
volken op aarde zou bevrijden.
De kinderen zitten ook in een
knoop. Het zal de kinderen
hoogstwaarschijnlijk niet lukken
zichzelf te bevrijden. Ze hebben
iemand nodig die hen bevrijdt.
Wat heb je nodig?
Per tweetal:
- 	twee gladde touwen of koorden
van één meter, bij voorkeur in
verschillende kleuren
Aan de slag:
- Maak aan elk uiteinde van de
touwen een lus die groot genoeg
is om over de hand van een kind te
passen.
- Twee kinderen gaan tegenover
elkaar staan.
- Beide kinderen krijgen een touw.
• Kind 1 legt de twee lussen van zijn
touw over zijn eigen polsen, het

touw losjes ertussen.
• Kind 2 legt één lus van zijn
touw om zijn eigen pols.
Het haalt de rest van het
touw achter het touw van kind 1
langs en legt de andere lus over
zijn andere pols.
• De kinderen zijn nu met de
touwen aan elkaar verbonden, zie
afbeelding A.
- De kinderen proberen zich te
bevrijden zonder de lussen van
hun polsen te halen.
- Het zal de kinderen
hoogstwaarschijnlijk niet lukken.
De andere kinderen mogen helpen.
- Laat zien hoe deze knooppuzzel
wordt opgelost:
• Neem het midden van het touw
van kind 2.
• Duw dit middenstuk door de
lus over de pols van kind 1, zie
afbeelding B.
• Haal het touw over de hand
en trek het door de lus los, zie
afbeelding C.
LET OP: verdraai het touw tijdens
deze handeling niet.

Afbeelding A

Afbeelding B

Wat heb je nodig?
Per tweetal:
* twee gladde touwen of koorden van één meter,
bij voorkeur in twee verschillende kleuren
1

2

Maak aan elk uiteinde van de touwen een lus die
groot genoeg is om over je hand te passen.
Ga tegenover iemand anders staan.
Jullie krijgen allebei een touw.

Kunnen jullie elkaar bevrijden
zonder de lus van je pols te halen?

Persoon A legt de twee lussen van zijn touw over
de eigen polsen, het touw losjes ertussen.
Persoon B legt één lus van zijn touw om de eigen pols.
Haal de rest van het touw achter het touw van
persoon A langs en leg de andere lus over zijn andere pols.
Jullie zijn nu met de touwen aan elkaar verbonden,

tip
Lukt het niet?
Volg dan het stappenplan.

Afbeelding C

Wat heb je nodig?
Per tweetal:
* twee gladde touwen of koorden van één meter,
bij voorkeur in twee verschillende kleuren

1

2

Maak aan elk uiteinde van de touwen een lus die
groot genoeg is om over je hand te passen.
Ga tegenover iemand anders staan.
Jullie krijgen allebei een touw.

Kunnen jullie elkaar bevrijden
zonder de lus van je pols te halen?
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15. 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.’

Ti ps

- Ga in een kring
staan en houd elkaars
handen vast.
- Laat drie kinderen elk
een zin uitspreken, of
spreek alles samen
uit.
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