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Ja en nee

Dit verhaal kunt u vertellen als een zogenaamd 
‘Mee-Speel-Verhaal’.
De kinderen kunnen tijdens de vertelling meespelen door 
middel van het nazeggen van bepaalde woorden of zin-
nen. Deze staan cursief gedrukt. 
U zegt het eerst, de kinderen zeggen het na. 
Ook kunnen ze bepaalde emoties uitbeelden, of geluiden 
maken. Ook dit staat cursief gedrukt. Doe zelf mee, doe 
het voor.
U kunt er voor kiezen om dit alle kinderen te laten doen, 
of tijdens het vertellen een kind aan te wijzen die dit doet.
Ook kunt u kinderen tijdens het vertellen mee laten spe-
len door iets uit te beelden.
Als ze dan iets moeten doen of zeggen kunt u dit fluiste-
rend aan hen vertellen.
Speel zelf ook mee.
Spreek van te voren af, dat als u uw hand als stopteken 
omhoog steekt, de kinderen stil zijn.
De kinderen blijven gewoon op hun plek zitten tijdens 
het vertellen, tenzij er kinderen iets uit moeten beelden 
waarbij ze moeten lopen.
Zelf kunt u het verhaal beeldend vertellen.
Kom van uw stoel, loop rond, of maak bepaalde bewegin-
gen die van toepassing zijn.
Laat bij dit verhaal een kind de vader zijn en twee kinde-
ren de twee zonen.
De andere kinderen kunnen ook de woorden ‘ja’ en ‘nee’ 
nazeggen.

Inleiding
Verhaaltje
‘Siem en Luca, straks ga ik stofzuigen, ik wil graag dat 
jullie nu je spullen gaan opruimen.’
Mama is de kamer binnengelopen.
Op de vloer ligt een heleboel lego. De jongens hebben 
een hele stad gemaakt van de Lego City en ook nog een 
eiland met hun Ninjago lego. 
‘Als jullie nu alles wat je wil laten staan op de tafel zet-
ten en de losse spullen in de doos doen, dan kan ik hier 
straks de vloer stofzuigen.’
De jongens spelen gewoon door.
Siem is net bezig om een stukje aan de lego brandweer-
kazerne te zetten dat los was gegaan.
‘Siem’, vraagt mama. ‘Ga je opruimen?’ 
‘Ja, mama, zal ik doen.’ zegt Siem.
Luca scheurt met zijn Ninjago aanvalsvoertuig over de 
grond.
‘Luca’, vraagt mama. ‘Ga je opruimen?’
‘Nee, mama, dat doe ik niet’.
‘Ik kom straks stofzuigen’,  zegt mama en ze en loopt de 
kamer uit.

Gesprekje
Praat met de kinderen over dit verhaaltje.
Siem zegt ‘ja’ en Luca zegt ‘nee’.
Wanneer zeggen de kinderen wel eens ja of nee?
Moet je dan ook doen wat je gezegd hebt?
Kan het ook anders?

Laat een bijbel zien en vertel dat je nu een verhaal uit de 
bijbel gaat vertellen.
Zing eventueel het lied ‘Hé, luister mee naar een nieuw 
verhaal’
Opwekking kids 112 (https://www.youtube.com/
watch?v=GrYnvBewBCA)

Bijbelverhaal
Er zijn weer veel mensen bij Jezus. ze willen graag zien 
wat Hij doet en horen wat Hij zegt.
‘Luister’,  zegt Jezus, ‘Ik ga jullie een verhaal vertellen.’
Dan vertelt Jezus de mensen een gelijkenis. Een verhaal 
om ze iets te leren.
Jezus zegt:

Er was eens een man. Hij had een stuk land en daar 
groeiden druivenplanten op.
Dat noem je een wijngaard.
De druivenplanten waren groot en er waren prachtige 
druiven aangegroeid. 
De man loopt in de wijngaard (laat het kind rondlopen) en 
bekijkt zijn mooie druiven.
Ze zijn rijp en kunnen geplukt worden.
De man kijkt nog eens goed rond en ziet dat er wel heel 
veel druiven hangen.
‘Pff, dat zijn er veel’, zegt hij.
‘Pff, die kan ik nooit allemaal alleen plukken’.
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‘Ik heb hulp nodig.’
‘Ik ga mijn zonen halen.’
De man loopt naar huis. 
Hij heeft twee jongens, die kunnen hem mooi helpen om 
in de wijngaard de druiven te plukken.

De man gaat naar zijn ene zoon. (laat het kind naar de 1e 
zoon lopen)
‘Jongen, ga vandaag in de wijngaard werken.’
De jongen zegt: ‘Nee, dat wil ik niet. Nee’.
De man gaat naar de andere zoon. (laat het kind naar de 
2e zoon lopen)
‘Jongen, ga vandaag in de wijngaard werken.’
De jongen zegt: ‘Ja, dat is goed vader. Ja.’

De man gaat naar de wijngaard en begint zelf de druiven 
te plukken.

De zoon die ‘nee’ zei, ‘nee, dat wil ik niet’,  heeft gezien 
dat zijn vader verdrietig wegliep.
Hij krijgt er spijt van dat hij ‘nee’ heeft gezegd.
‘Nu heb ik ‘nee’ gezegd, maar ik ga toch maar helpen.’, 
zegt hij.
De jongen staat op, gaat naar de wijngaard en helpt zijn 
vader met het plukken van de druiven.
Hij wil het wel: Ja.

De zoon die ‘ja’ zei, ‘ja,  dat is goed vader’, heeft er hele-
maal geen zin in.
Hij heeft wel beloofd dat hij zou gaan, maar hij gaat niet 
naar de wijngaard om te helpen met het plukken van de 
druiven.
Hij wil het niet: Nee.

Afsluiting 
Wie heeft het nu gedaan wat de vader wil?
(Laat de kinderen hierop antwoorden)

Als je ‘ja’ zegt moet je ook ‘ja’ doen.
Niet alleen wat je zegt is belangrijk, maar ook wat je doet.
Het is fijn om over de Here God te praten en naar de 
verhalen uit de Bijbel te luisteren, om liedjes van de Here 
God te zingen.
Maar het is ook belangrijk om te doen wat God fijn vindt.
Van Hem houden, van de andere mensen houden. Hen 
helpen, vriendjes en vriendinnetjes te zijn.

Laat eventueel het lied horen ‘Ja is ja, nee is nee’.
Opwekking kids 149 https://www.youtube.com/
watch?v=q92M7qsYgc0 

Auteur: EZD
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Doen wat je zegt

Neem voor dit kindermoment de tekst van lied 434:2 
uit Op Toonhoogte en een bijbel mee in de kring. Het 
is praktisch als de liedtekst  voor iedereen in de kring 
leesbaar is op een tekstbord. Zing dit lied aan het begin 
van het samenzijn. Je kunt ook de tekst ervan met elkaar 
bespreken.  Leg de  bijbel open bij Matteüs 21.
Jezus, open mijn ogen, leer mij de mensen te zien zoals 
U ze ziet uit de hoge. U bent de Heer die ik dien, om uw 
liefde te geven aan wie met mij leven. Leer mij de men-
sen te zien.
Begin een gesprekje over dit lied ter intro op het ver-
haal.  Over welke twee personen gaat dit lied? Schrijf die 
namen op een bord Jezus en  ik. Hebben die twee elkaar 
nodig?  Hoe dan? (open mijn ogen, leer mij zien, ik dien U 
enz.) Is het makkelijk om zo samen te doen? 
Gebeurt het wel eens dat je iets zegt te doen en het toch 
niet doet? Of… dat je zegt iets niet te doen en het toch 
doet? Wie maakte wel eens mee dat hij zich bedacht? 
Daarover wil de Here Jezus de mensen om zich heen 
laten nadenken. Luister maar hoe dat ging.

Bijbelverhaal
Jezus en zijn leerlingen staan op het tempelplein. Daar 
is het vaak druk. Ook nu staan er mensen om hen heen. 
Op een afstandje staan een paar hoofdpriesters en 
leiders van het volk. Ze mompelen tegen elkaar: ‘ Daar 
is’t ie weer!’ Ze bedoelen Jezus. ‘We moeten Hem laten 
stoppen met wat Hij doet, het geeft alleen maar onrust!’, 
zegt een van hen. ‘Laten we naar Hem toegaan’, zegt een 
ander. Ze lopen dwars door de luisterende mensen. Een 
van hen gaat voor Jezus staan en zegt; ‘Wie geeft U ei-
genlijk het recht om te doen wat U doet?’  De mensen om 
Jezus heen houden de adem in, wat gaat er gebeuren? 
Jezus wordt niet boos of kribbig. Hij kijkt de vraagstellers 
rustig aan en stelt ook een vraag: ‘Hoe zat het eigenlijk 
met Johannes de Doper? Deed Johannes wat hij deed 
omdat God hem die opdracht gaf, of omdat de mensen 
hem die opdracht gaven?’  In de hoofden van de mensen 
die luisteren  groeit meteen een antwoord. Zij weten het 
wel. De priesters en de leiders zeggen; ‘Dat weten we 
niet!’
‘Klopt wat de priesters zeggen?, denken jullie?’ Als ik in 
de bijbel kijk ( doe dat) wat Matteüs heeft opgeschreven, 
lees ik; ze willen geen antwoord geven, omdat ze bang 
zijn niet meer door de mensen gerespecteerd te worden. 
Ze zijn ook bang dat Jezus hun een antwoord geeft dat 
niet klopt met hun antwoord.  Daarom kiezen ze  de vei-
lige weg en zeggen: ‘Dat weten we niet.’  Geven ze Jezus 
daarmee een eerlijk antwoord, denken jullie?

Jezus neemt  rustig de tijd als ze geen antwoord ge-
ven. Dan stelt Hij een andere vraag: ‘Wat denken jullie 
hiervan?’
‘Een vader heeft twee zonen. Hij zegt tegen de een: 
‘Jongen, ga vandaag aan het werk in onze wijngaard.’ 
De jongen zegt; ‘Nee vader, ik ga niet!’ Als hij wegloopt, 
bedenkt hij zich. Hij zoekt zijn werkkleren en gaat toch 
naar de wijngaard. De vader gaat naar de andere zoon 
met dezelfde vraag. Die jongen zegt; ‘Goed pap’. Hij loopt 
weg maar bedenkt zich en gaat niet naar de wijngaard.  
Wie van die twee jongens deed wat de vader wilde?’
Dat weten de priesters en leiders wel. ‘Die eerste zoon 
natuurlijk!’ ‘Weet je’, zegt Jezus, ‘toen Johannes aan het 
werk was om Gods goede boodschap te vertellen aan 
de mensen van zijn volk, luisterden ook mensen die niet  
deden wat God graag wilde,  zoals tollenaars en andere 
zondaars. Zij deden ‘nee’ maar toen ze hoorden wat 
Johannes zei, deden ze de deur van hun hart open en 
bedachten zich. Ze  lieten zich dopen en gingen ‘ja’ doen. 
Zo begon hun leven in Gods nieuwe wereld.  Jullie hoor-
den diezelfde boodschap ook, maar bedacht je daarna 
niet. Wat denken jullie daarvan? 
Met die vraag laat Jezus de priesters en leiders alleen. Zij 
zullen zichzelf een eerlijk antwoord op die vraag moeten 
geven. Klopt wat zij zeggen met wat zij doen? En wat 
zij doen met wat zij zeggen?  Daar heeft geloof in God 
volgens de Here Jezus alles mee te maken.

Om over na te praten
• Wat is makkelijker, vinden de kinderen; zeggen of doen?
• Heeft geloven in God te maken met zeggen of meer 

met doen?
• Kijk nog eens naar de tekst van het lied; hoe zit het 

daarin met zeggen en doen als het om geloven in God 
gaat? Zou je kunnen zeggen dat het er bij geloven in 
God om gaat dat Jezus ons helpt bij het zeggen en het 
doen? Denken ze  dat Hij helpt om zeggen en doen met  
elkaar te laten kloppen? 

• Koning David leerde veel van God. Hij maakte daar 
liederen over die we psalmen noemen. In een psalm 
die bewaard bleef zingt hij; Heer, leer mij te wandelen 
op de weg van Uw waarheid. Maak  mijn hart vol met 
gedachten aan U, dan doe ik wat U wilt.’ (Ps. 86:11) 
(word ik een mens uit één stuk).

 Diezelfde koning wist ook hoe het fout kon gaan. Dan 
ging hij naar diezelfde God en vroeg om vergeving. 
Daarna mocht hij opnieuw beginnen, want zo is die God.

Afrondend
Je kunt ervoor kiezen het startlied nog eens samen te 
zingen als reminder voor de kern van dit verhaal.
Je kunt ook afronden met een gebed waarin je de Here 
Jezus vraagt ons in de komende week te helpen nog 
eens terug te denken aan zeggen en doen. Of Hij ons wil 
helpen denken en doen met elkaar te laten kloppen. Dan 
hebben we nu begrepen waar Hij het, lang geleden, over 
had.
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