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De PDF van de dia´s en bijbehorende teksten geven u de mogelijkheid om het Verteltheater Tijd voor Jezus ook offline te gebruiken. 

Ook kunt u desgewenst met behulp van de teksten en de dia´s zélf het verhaal aan kinderen vertellen. 

 

Dia  Teksten  Jezus vertelt 

1 Welkom terug bij ons Verteltheater. Ben je klaar voor een nieuwe serie verhalen over Jezus? Deze verhalen staan in het Evangelie.  

Het woord Evangelie betekent ´goed nieuws´. En dát is wat Jezus bracht toen Hij op aarde was.  

Luister je mee naar wat Jezus vertelde over God en over het Koninkrijk van God? 

2 Het is heel vroeg in de ochtend. De meeste mensen slapen nog. Op een afgelegen plek is Jezus aan het bidden tot zijn Vader. 

3 De zon schijnt al volop als de apostelen hun Meester daar vinden. Ze waren naar Jezus op zoek, want de mensen vragen naar Hem. 

Als Hij klaar is met bidden, vragen de leerlingen: “Heer, leer ons bidden.”  

(Als goede Joden kunnen ze natuurlijk bidden, maar ze willen bidden zoals Jezus dat doet.) 

4 Voordat ze samen naar beneden lopen, leert Jezus hen dat ze mogen bidden als kinderen van God. “Wanneer je bidt, zeg dan:  

Onze Vader die in de Hemel zijt …”   En dan leert Hij hen het gebed dat na 2.000 jaar nog steeds gebeden zal worden. 

5 Samen lopen ze terug naar het stadje. Daar staat al een hele menigte op Jezus te wachten. En er komen nog veel meer mensen aan.  

6 Jezus besluit vanaf het hoogste punt de mensen toe te spreken. Dan kan iedereen Hem goed zien. 

Hij vertelt over God de Vader. Iedereen is stil en luistert.  Zoals Hij over God spreekt, zo heeft nog nooit iemand dat gedaan.  

7 “Kijk eens om je heen,” zegt Jezus, “kijk naar de vogels in de lucht. God zorgt voor de vogels. Zijn jullie niet meer waard dan vogels?” 

8 “En kijk eens naar de bloemen in het veld ,” gaat Jezus verder, “God laat ze groeien en bloeien. Voor God zijn jullie nog véél belangrijker. 

En jullie Vader in de Hemel weet wat jullie nodig hebben. ” 

9 “Zal een vader zijn kind een steen geven als het om brood vraagt?” Jezus geeft zelf het antwoord: “ Nee, zelfs een slechte vader doet dat niet. 

Dan zal jullie hemelse Vader toch zeker zijn kinderen geven wat goed voor hen is als ze erom vragen? Bid daarom tot God de Vader.“ 
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10 Dan leert Jezus de mensen, net zoals eerder zijn apostelen, dat ze `Abba´ mogen zeggen tegen God. Abba? Verbaasd kijken de mensen elkaar 

aan. Dat zeg je tegen je eigen lieve papa! Mogen ze nu zomaar `Vader, onze Vader´ zeggen tegen de almachtige God die alles gemaakt heeft?   

Om duidelijk te maken dat God een Vader is die van alle mensen houdt, vertelt Jezus een verhaal. 

11 Er was eens een vader die twee zonen had. De jongste zei tegen zijn vader: Geef mij nu alvast het deel van uw bezit waar ik recht op heb als u 

sterft. 

12 De vader deed wat de jongen wilde. Niet lang daarna vertrok de jongste zoon naar een ver land, met al het bezit dat hij zijn vader gevraagd had. 

13 Daar feestte hij erop los. Hij had een hoop lol en een heleboel vrienden. Tenminste, zolang hij nog geld had om ze te trakteren.   

14 Toen hij geen geld meer had, wilde niemand meer met hem te maken hebben. Als feestvarken had hij niet zo´n goede naam. Het enige baantje 

dat hij kon krijgen  was voor varkens zorgen. Maar hij mocht zelfs de schillen die de varkens kregen niet eten. 

15 Wat had hij een honger! Was hij maar niet zo dom geweest om van huis weg te gaan. 

Hij zou wel terug willen naar huis, maar zou zijn vader niet heel boos op hem zijn? Toen herinnerde hij zich hoe goed zijn vader was voor de 

knechten.  

16 Hij besloot zijn vader te vertellen hoeveel spijt hij had en te vragen of hij als knecht bij hem zou mogen werken. 
Zo ging hij op weg naar huis. Na een lange reis kwam hij aan. Maar nog voordat hij iets kon zeggen, kwam zijn vader aanrennen.  

17 Zijn vader omhelsde hem en zei: “Jongen, wat ben ik blij dat je weer thuis bent! Ik heb elke dag op je gewacht.” 

18 Toen zei hij tegen de knechten: “Gauw, ga een feestmaaltijd klaarmaken en haal de mooiste kleren voor mijn zoon. Ik ben heel blij, want mijn 
zoon die verloren was, leeft en is weer thuis.” 

19 “God is als de vader in dit verhaal”, legt Jezus uit. “Ook al heeft iemand slechte dingen gedaan, God staat altijd klaar om te vergeven.  
Hij dwingt niemand om goed te leven, maar wat is God blij als iemand die van Hem is weggegaan weer terugkomt. En heel de Hemel met Hem.” 

20 PAUZE 
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21 Jezus is weer onderweg met zijn apostelen en een groep andere leerlingen. Het is nog een heel eind lopen naar de volgende plaats. Hij kan de 

tijd mooi gebruiken om iets te vertellen over het Koninkrijk van God. Maar hoe kan Hij nu duidelijk maken dat Gods Koninkrijk belangrijker is dan 

alles? Hij denkt even na. Een klein verhaaltje is misschien het beste. Jezus begint: “Luister vrienden, … 

22 Er was eens een man die heel toevallig in een verlaten akker een houten kist vond, diep begraven in de grond. Hé, wat is dat nou? 

23 Hij groef de kist op en deed hem open. En wat zag hij? Het was een schatkist! Vol met prachtige juwelen, geld en andere kostbaarheden.  
Méér dan hij ooit in zijn leven had gezien. Wat een ongelooflijk grote schat! 

24 O, wat wilde de man die schat graag hebben, maar hoe? De kist was veel te zwaar. Bovendien, die grond was niet van hem. Dan zou hij een dief 
zijn. Dat nooit! Opeens wist hij wat hij zou doen. Hij verstopte de kist weer in de grond en rende naar huis om alles wat hij had te verkopen. Alles! 
Toen kocht hij het stuk grond met de schat. Wat was hij blij! 

25 Intussen zijn ze aangekomen bij een stadje. Meteen komt er een jongeman aangelopen. Hij knielt neer voor Jezus en vraagt: “Goede Meester, 
wat moet ik doen om eeuwig leven in de Hemel te krijgen?” 

26 Jezus antwoordt: “Je kent de Tien Geboden toch wel? Niemand doden, niet stelen, goed zijn voor je ouders, eerlijk zijn …” Blij onderbreekt de 
jongeman Jezus: “Ja, de regels van God ken ik en al vanaf dat ik kind was, heb ik me daaraan gehouden!”  

27 Liefdevol kijkt Jezus de jongeman aan en zegt: “Heel goed. Dan hoef je nog maar één ding te doen: verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan 
de armen. Dan zul je de schat van eeuwig geluk bij God krijgen.” De jongeman schrikt. Alles weggeven wat hij heeft? Dat kan hij niet, want hij is 
heel rijk. Verdrietig loopt hij weg.   

28 Jezus kijkt hem na en zucht: “Wat is het voor rijke mensen toch moeilijk om alles op te geven voor God. Maar het Koninkrijk van God ga je niet 

binnen met aardse schatten.” 

29 De apostelen zijn bijna net zo geschrokken als de rijke jongeman. Alles opgeven, wie kan dat? Ze vragen zich hardop af wie er dan nog wél gered 

wordt. Maar Jezus stelt hen gerust: “Op eigen kracht niet, nee, maar voor God is niets onmogelijk. God kan iedereen redden.”  

En Jezus denkt even aan zijn opdracht en aan wat Hem, als Zoon van God, te wachten staat in Jeruzalem …  
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30 Weer onderweg, richting Jeruzalem, merkt Jezus dat de leerlingen nog wat meer uitleg nodig hebben.  Dat doet Hij door een verhaal: 

Een rijke boer had weer een goede oogst. Toch gaf dit een probleem. Al zijn voorraadschuren waren al vol. Er kon niets meer bij. 

31 Na een tijdlang nadenken over dit probleem, riep hij uit:” Ik weet wat ik ga doen. Ik ga nieuwe schuren bouwen, hele grote, dan heb ik wel 

genoeg ruimte.” 

32 Tevreden dacht de man: “Fijn! Met deze oogst er ook nog bij, heb ik zoveel rijkdom dat ik niet meer hoef te werken. Ik ga nu lekker genieten en 

gelukkig zijn.” Maar kort daarna stief hij. 

Nu vraagt Jezus aan zijn leerlingen: “Wat had die man toen nog aan zijn rijk gevulde schuren? Ik zeg jullie: verzamel tijdens je leven geen aardse 

schatten, maar schatten voor de Hemel.” 

33 In alle dorpen en stadjes waar Jezus doorheen komt, geneest Hij zieken en vertelt Hij over het echte geluk dat God de mensen wil geven,  

nu al en later in de Hemel. Maar niet alle mensen zijn even blij met Jezus… 

34 Zo staat er op een dag een wetgeleerde op Hem te wachten. Die weet veel van de Tien Geboden van God en van de honderden wetten die de 

Joden erbij gemaakt hadden. De man kan het niet uitstaan dat de mensen nu meer luisteren naar de uitleg van Jezus dan naar wat híj vertelt.   

Hij wil Jezus een vraag stellen waar Jezus vast geen goed antwoord op heeft. 

35 “Meester”, zegt hij alsof hij óók van Jezus wil leren, “wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen?” 

Jezus heeft de list in de gaten, maar antwoordt rustig: “U kent de Wet. Wat staat daarin?” 

De wetgeleerde zegt: “Houd van God en houd van je naasten, evenveel als van jezelf.” 

“Juist,” zegt Jezus, “ doe dat en je zult na je dood eeuwig leven.” 

36 “Ja, maar ..” gaat de wetgeleerde door, “wie ís dan mijn naaste?” Maar eigenlijk wil hij vooral dat Jezus zegt wie níet zijn naasten zijn. 

Als antwoord vertelt Jezus een verhaal. 

Er was eens een Joodse man die onderweg werd overvallen door rovers. Ze stalen zelfs zijn kleren en lieten hem zwaargewond achter. 

Toevallig kwam er vlak daarna een Joodse priester langs. Die zag hem wel, maar liep snel verder. Hij had haast. 

37 Een tijdje later kwam er een Jood, die belangrijk werk had in de Tempel, aanrijden. Ook hij zag de gewonde man, maar wist niet zeker wat hij 

volgens de Wet moest doen en reed door. 



Verteltheater Tijd voor Jezus – Jezus vertelt  
 

 

5 

38 Toen kwam er een handelaar aan. Hij was een Samaritaan. (In die tijd waren dat vijanden van de Joden.) 

Hij zag de gewonde man en kreeg medelijden. 

39 Hij stapte van zijn ezel, verzorgde de wonden en bracht hem naar een herberg waar hij ook voor hem betaalde. 

Jezus stopt met zijn verhaal en vraagt: “Wie van deze drie heeft zich gedragen als een naaste van de gewonde man?” 

Op die onverwachte vraag, kan de wetgeleerde alleen maar antwoorden: “De laatste, die medelijden had en geholpen heeft.” 

40 “Juist,” zegt Jezus weer, “doe dat dan ook.”   

Dan zegt Jezus tegen iedereen die staat te luisteren: “Ik zeg jullie, doe goed. Niet alleen voor je vrienden, maar voor iedereen die het nodig 

heeft. Dan zullen jullie kinderen zijn van jullie hemelse Vader, die goed is voor iedereen. God laat de zon schijnen voor goede én voor slechte 

mensen.” 

41 EINDE 
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