
 

 

 

 

Het leven van Jezus 

  



Overzicht van het leven van Jezus 

 



De geboorte van Jezus / het kerstverhaal 

Dit verhaal kennen jullie vast allemaal, Jozef en Maria gaan op weg naar Bethlehem , 

maar daar aangekomen kunnen ze geen slaapplaats vinden. Via een herbergier krijgen 

ze een slaapplaats in een stal, daar wordt Jezus geboren. Ze krijgen veel bezoek, 

weten jullie van wie?...De herders, de drie wijzen uit het Oosten, met mirre wierrook en 

goud. 

 

De 12 jarige Jezus 

Als Jezus 12 is mag hij voor het eerst 

mee naar het paasfeest. Niet zoals 

Pasen nu, want nu vieren we dat Jezus 

is opgestaan, maar toen vierden we dat 

God samen Mozes de Joden uit Egypte 

leidde naar het beloofde land. 

Het paasfeest duurde toen wel een hele 

week, als Jozef en Maria weer naar 

huis gaan denken ze dat Jezus ook al 

naar huis is. Dat is niet zo want Jezus 

is achtergebleven in Jeruzalem. Jozef 

en Maria worden ongerust als hij niet 

thuis is, en gaan naar hem opzoek. Ze 

gaan helemaal terug naar Jeruzalem, 

en daar blijkt Jezus in de tempel te zijn, 

want hij wil praten over God. 

 

Hij luistert naar de leraren en stelt veel 

vragen, de mensen zijn verbaasd, want 

wat weet Jezus veel. Als Jozef en 

Maria hem daar vinden zegt Maria: “Je vader en ik hebben je overal gezocht. We waren 

erg ongerust.” Maar Jezus zegt hierop: “Maar moeder jullie weten toch datt ik moet zijn 

waar mijn Vader is.” Maria begrijpt niet wat hij zegt. Als ze terug naar huis lopen denkt 

ze nog eens diep na over wat Jezus allemaal heeft gezegd, hij wordt ouder en wijzer. 

En God en de mensen gaan steeds meer van Hem houden. 

. 

Jezus gaat op weg 



Jezus groeide op en dacht: “wat zal ik met mijn leven gaan doen?” Hij dacht: “ik ga 

het aan God vragen.” Hij ging naar buiten en zocht een rustig plekje, het was er zo 

stil dat Jezus er zelf ook stil van werd. Hij dacht: “hier kan ik praten met God”, en hij 

praatte met God net zoals je met een vriend zou praten .De zon scheen om hem 

heen en de vogels zongen zachtjes.  

“Weet je,” dacht Jezus toen, “Weet je wat ik ga doen, ik ga naar de mensen om te 

zeggen dat God elke dag de zon laat schijnen. En dat Hij de bomen en bloemen laat 

groeien, dat Hij voor ze zorgt. En dat hij de mensen andere mensen gaf om vrienden 

te worden met elkaar. En dat Hij ons handen gaf om elkaar te helpen en voeten om 

naar elkaar toe te gaan. Dat ga ik de mensen vertellen!” dacht Jezus. 

 

Jezus zijn leerlingen 

En hij ging op weg, Hij verliet 
Nazareth om naar de grote stad 
te gaan, want daar woonden heel 
veel mensen. En iedereen moest 
weten wat God aan Jezus had 
verteld. God had verteld dat Hij 
van alle mensen hield en daarom 
had hij Jezus gestuurd, om dit te 
vertellen.  

Maar Jezus begreep ook dat hij 
dit niet allemaal alleen kon doen, 
dus zocht hij vrienden om hem te 
helpen. Hij vond er 12. Dit werden 
zijn leerlingen, we noemen ze ook 
wel apostelen. Ze bleven altijd bij 
hem.  

De apostelen letten goed op wat 
Jezus deed en wat hij vertelde. 
Zo leerden ze van hem en 
konden ze zelf ook zijn zoals 
Jezus. 

 

  



Op weg... 

Zo is Jezus op weg gegaan. Naar grote en kleine mensen. Kinderen waren bij hem 
altijd welkom. Hij leerde hen dat we onze ogen hebben gekregen om Gods werken te 
zien. En onze oren om de blijde boodschap te horen. Een mond om God te danken 
en goede dingen te zeggen. Handen om elkaar te helpen, een hart om lief te hebben. 
Nieren om zuiver te zijn. Een neus om te ruiken en longen om te ademen. 

Voeten om naar elkaar te gaan. Jij ben als een huis voor de heilige geest. God werkt 
door jou en met jou. Je bent gedoopt en op weg gegaan. Je leert steeds nieuwe dingen. 
En door je Eerste Communie komt God weer een stukje dichter bij jou. 

 

Welke woorden uit het verhaal hierboven horen op welke plek in het plaatje? 

Trek de lijntjes van de woorden naar het plaatje. 

 

 

 

 

 

Ogen          Handen 

 

Oren          Nieren 

 

Mond          Neus 

 

Voeten         Handen 

 

Hart 

  



Ook jij hoort erbij 

 

Vandaag zijn de mensen vrij. Ze zijn naar Jezus toe. Ze willen zijn verhalen horen. 
De kinderen spelen bij het meer. Ze spelen wie zijn steen het verst gooit. 
Een kleine jongen zegt: “Mijn moeder...mijn moeder zegt dat Jezus geen gewoon 
mens is, maar een mens van God.” 
“Hij doet wonderen”, zegt een andere jongen. “Mijn vader zegt dat hij dat met zijn 
handen doet”. Het oudste meisje staat op. “Weet je wat ik wil? Ik wil die Jezus 
aanraken. Misschien kan ik dan vliegen? Of toveren?” 

“Ha, ha...”De andere kinderen lachen. “Jij denkt altijd zulke gekke dingen!” 
“Ik ga er naartoe”, zegt een meisje. 
“Ik ook! Ik ook!” roepen de twee jongens. 
De andere kinderen gaan niet mee. Die willen liever verder spelen. De kinderen 
lopen langs het meer. Naar de groep met mensen toe. Er staan zoveel mensen om 
Jezus heen dat ze niet eens zijn haar kunnen zien. Jezus praat over het land van 
God. De kinderen kijken naar de benen van de mensen. Ze proberen er tussendoor 
te kruipen. “He, wat doen jullie daar?” roepen de vrienden van Jezus. 

Twee mannen pakken de kinderen bij hun arm. “Vooruit, wegwezen jullie! Dit is voor 
grote mensen. Niet voor kleine kinderen!” 
“Maar ik wil wat vragen!” roept het meisje. “Wie wil wat vragen?” zegt Jezus. 
“Ach, niks het zijn maar een paar kinderen,”zegt één van de vrienden van Jezus. 

“Laat die kinderen toch hier komen,” zegt Jezus, “Laat iedereen plaats maken voor 
deze jongedame.” De kinderen staan nu alle drie om Jezus heen. 
“Jezus,” vraagt het meisje, “mogen kinderen ook in het land van God wonen?” 
“Kinderen,” zegt Jezus, en hij tilt het meisje op zijn schouders, “kinderen mogen 
vooral in het land van God wonen. Het land van God is namelijk echt iets voor 
kinderen”.  

De mensen kijken elkaar aan. Echt iets voor kinderen? Een meneer keert zich om. 
Die heeft er helemaal geen zin meer in. Hij houdt niet van kinderen. Hij vindt ze 
kinderachtig en hinderlijk en luidruchtig.  
De hele middag blijven de kinderen bij Jezus zitten. Tot ze naar huis moeten. Als ze 
teruglopen langs het meer, staan hun vriendjes op hen te wachten. 
“Hoe was Jezus?” willen ze weten. 
“Hij was leuk!” zegt het kleinste jongetje. “Hij was...ja, hij was mooi” zegt de oudere 
jongen. 
De kinderen kijken nu naar het meisje. Het meisje zegt: “Hij was...hij was leuk en hij 
was mooi. En hij was echt van God”.  

 

 

 

 



 

“Hoe kon je dat zien?” willen de kinderen weten. “Dat kon ik niet zien. Dat weet ik 
gewoon.” De kinderen die niet zijn meegegaan, kijken elkaar aan. Zij willen Jezus 
nu ook wel eens zien. “Morgen gaan we ook naar Jezus toe”, zegt er één. Ze 
knikken allemaal. “Ja, morgen gaan wij ook!” 

  



Op wie lijkt Hij? 

 

Jezus wilde dat Gods goede nieuws door de mensen overal gehoord werd.  

Het goede nieuws dat God van alle mensen houdt.  

Ook van mensen die anders zijn dan de anderen.  

Jezus hield nooit op om die boodschap verder te vertellen, zelfs niet toen het 

gevaarlijk werd en hij gevangen werd genomen.  

Tegen zijn vrienden zei Hij: “Jullie zijn belangrijk. Leer de mensen dat God iedereen 

belangrijk vindt en dat je daarom goed voor elkaar moet zorgen en elkaar kunt 

helpen. Alleen maar aan jezelf denken is niet goed. “ 

Ken jij mensen die anderen helpen? Misschien gewoon bij jou thuis?  

Heb je weleens gehoord van Artsen zonder grenzen en Unicef?  

Ken je het verhaal van Sint Maarten nog. Allemaal mensen die anderen helpen. Papa of 

mama kunnen je er vast meer over vertellen.  

Ken jij lieve mensen die op Jezus lijken? Teken hieronder voor één van die lieve 

mensen een mooie bos kleurige bloemen. Schrijf er maar bij voor wie!  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze bos bloemen is voor: _____________________________________ 



Nu een paar vragen over Jezus. 

Als je denkt dat je het antwoord weet, mag je bij het goede antwoord een vakje 

inkleuren.  

Als je denkt dat een antwoord niet goed is, laat je het vakje ervoor gewoon wit.  

Op wie zou Jezus lijken? Wat vind je zelf?  

Jezus lijkt op:  

□  iemand die bij een brand gewoon toekijkt  

of:  

□  iemand die een gewonde uit het vuur sleept  

of:  

□  iemand die nooit iets zegt als een ander gepest wordt  

of:  

□  iemand die wel iets durft to zeggen en een vriend voor die ander wordt  

of:  

□  iemand die nooit tijd heeft  

of:  

□  iemand die spelletjes doet met zijn invalide buurjongen en hem overal naar toe 

neemt of:  

□  iemand die je uitlacht als je iets stoms doet  

of:  

□  iemand die zegt: Kop op, volgende keer beter  

 

  



 



Zoek de 10 vissen in het plaatje. 

 

 

  



 


