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Johannes de Doper

Hart
Het hart van de Here Jezus: daar zit jij in! Hij is gek op je.
Jouw hart: daar woont de Here Jezus in, zodat jij nooit alleen bent.
Is dat raar? Nee, want op deze manier kun je heel gelukkig zijn én kun je alle 
reuzen verslaan.

Doel van deze les
-  De kinderen weten dat Johannes de Doper de mensen opriep om zich klaar te 

maken voor de Koning van God die er aan kwam. Deze Koning zou een nieuwe 
tijd betekenen. 

-  De kinderen weten dat de mensen zich lieten dopen om te laten zien dat ze 
klaar waren voor de Koning, die eraan zou komen. 

-  De kinderen weten dat hun eigen hart ‘super clean’ is, omdat zij ná de tijd  
leven dat de Here Jezus door het kruis de mensenharten schoonmaakte.

Voorbereiding

1. Inleiding
*  Benodigdheden: tas met mannelijke pop (Schlomo), groot vel papier en stift,  

uitbundig lied en eventueel afspeelapparatuur of instrument.

In de inleiding wordt de term ‘super clean’ geïntroduceerd. Uiteraard extra interessant 
omdat het engels is.
Daarna is het tijd voor ‘Schlomo’, de pop. Het is heel belangrijk (zie lesdoelen) dat de 
kinderen weten dat de tijd van Schlomo een andere tijd is dan de tijd waarin we nu 
leven. Schlomo komt uit de tijd van VOORdat de Here Jezus aan het kruis de mensen-
harten schoon maakte. En wij leven in de tijd NA die tijd. Bereid je goed voor op het 
gesprek met Schlomo en geef Schlomo een eigen stemmetje die je makkelijk een tijdje 
kunt volhouden.

2. Verhaal
*  Benodigdheden: verhaalplaat, Schlomo, (afwas)bak 

met water. 

Dit verhaal wordt extra levendig door Schlomo. Laat 
Schlomo ‘natuurlijk’ reageren en lees zijn tekst zeker 

B

-
“ Wat een lol kun je 
hebben met Schlomo. 
Haha! Zelfs in de  
voorbereiding al.”

Kinderwerker
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niet op! Zorg er wel voor dat het verhaal door loopt, 
dus geef tijdens het verhaal Schlomo geen hoofdrol/
teveel aandacht.

Aan het eind van het verhaal wordt Schlomo gedoopt. 
Daarna verdwijnt hij weer in de tas.

3. Verwerkingsvragen
*  Benodigdheden: geen, een bijpassend liedje en 

eventueel afspeelapparatuur of instrument.

Deze vragen zijn er om de kinderen te laten beseffen 
dat dit ook over hen gaat. Hier maak je het relevant 
voor ze. Deze les doen we dat vooral door bij termen 
stil te staan, zodat iedereen het goed begrepen heeft. 

Wanneer je zegt dat je blij bent met je eigen super-
schone hart, laat het dan gemeend zijn. Dat betekent 
niet dat je hoeft te overdrijven, maar wel dat je in je 
voorbereiding weer opnieuw laat binnenkomen hoe 
grondig ‘gered’ je bent. 

4. Verwerking
(Bekijk bij de verwerking naar de benodigdheden.)

* T-shirt ontwerpen.

5. Ondersteunende informatie voor kinderwerker

*  Mattheus 3 vers 1-10 
*  Marcus 1 vers 1-6
*  Lucas 3 vers 1-14

De tijdsbepaling is heel belangrijk in deze les. Johannes leefde in de tijd vóórdat Jezus 
Zijn werk aan het kruis gedaan had en zij, de kinderen, leven na het kruis. 

De term ‘super clean’ komt ook vaak voor in deze les. Dit woordje duidt de toestand 
aan van ons hart, wat de Here God betreft. Deze term komt niet alleen deze les voor, 
maar ook regelmatig in andere lessen van Schitter.

Johannes zei toen hij de Here Jezus naar zich toe zag komen: ‘Daar is het lam van God, 
dat de zonde van de wereld wegneemt’. Superschoon dus!

X

.

SFEERTIP 
Vul, voordat je met de 
kinderen aan de slag 
gaat, je bewustzijn 
met dingen van Jezus. 
Luister bijvoorbeeld 
naar mooie aanbid-
dingsmuziek of ga 
even bewust rustig 
met Hem praten om je 
hart te luchten. 
Besef dat, wanneer jij 
een opgeruimd en zor-
genvrij gemoed hebt, 
dit zeer sfeerbepalend 
is. Want zorgen en 
zwaarmoedigheid zijn 
als wolken, die het 
zicht op en plezier met 
je Heer belemmeren. 
En tja… kids zijn 
meesters in het opvan-
gen van sfeertjes. 
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Daarnaast gebruiken we in deze serie regelmatig dit zinnetje: ‘kijken met de ogen van 
je hart’. Daarmee leren we de kinderen hun voorstellingsvermogen te gebruiken waar-
voor het bedoeld is, namelijk: Heel persoonlijk contact maken met hun eigen hemelse 
Heer. Een persoonlijke relatie met Hem, en leven met Hem als realiteit is dan opeens 
heel logisch en gemakkelijk. Kies ervoor om dit zinnetje zelf ook steeds te gebruiken, 
wanneer je een beroep doet op hun verbeeldingskracht.

Over dopen:
De kinderen hebben ongetwijfeld over dopen gehoord. De doop van Johannes is echter 
heel wat anders dan wat zij kennen. Het ziet er wel hetzelfde uit, maar de betekenis is 
anders. Noem dit zeker even, maar maak er geen ‘dooples’ van.

De Les
1. Inleiding

Start
Heet ieder kind bij de ingang persoonlijk welkom. Zorg dat het gezien is en het dan al 
even voelt dat hij of zij erbij hoort. Dat hoeft niet uitgebreid, maar mag wel bewust.

Wanneer het tijd is om de les te beginnen, doe dan iets wat hun aandacht op een ple-
zierige manier trekt. Als iedereen zit, heet je de kinderen als groep nog eens welkom. 
Zeg bewust iets als: “Fijn dat jullie er zijn.”

Super clean
Pak een stift en schrijf op een groot vel papier het woord CLEAN. Maar spreek het nog 
niet uit.

Vraag aan de kinderen wie kan lezen wat hier staat en wat het betekent, want het is 
engels. Besef dat je echt iets lastigs vraagt en dat er ook kinderen onder je gehoor zit-
ten die net nederlands leren lezen. Daag ze, hoe dan ook uit en help ze als ze er echt 
niet uitkomen.

Zeg het woord daarna duidelijk met een gewichtige blik en met een echt engels accent: 
“Clean”.
Laat daarna alle kinderen tegelijk het woord ook nog eens zeggen, zo engels mogelijk 
uiteraard.

Pak dan weer je stift en schrijf voor het woord clean, het woord SUPER. Nu staat er 
SUPER CLEAN. Laat alle kinderen dat nog eens zeggen. 

B
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Vervolgens neem je de fles met zeep in je hand en bespreek je met de kinderen: “Wan-
neer was je voor het laatst ‘super smerig’? En moest je een heel veel zeep gebruiken 
om weer schoon te worden – om weer clean te worden?” 
> De kinderen reageren en vertellen mooie smeerpoetsverhalen. 

Concludeer wijzend op het woord: “Gelukkig werden jullie uiteindelijk weer super 
schoon. Ik bedoel (trek een gewichtig kijkend gezicht en zeg met engels accent): 
“super clean”.

Zingen
Zing een opgewekt vrolijk lied. Als het even kan met bewegingen.

Schlomo
“Ik wil jullie ook iemand voorstellen die zichzelf heel smerig voelt.” 
Pak uit je tas een mannenpop en laat hem ongeveer het volgende zeggen in gebrekkig 
nederlands of beter gezegd in een vreemd nederlands-hebreeuws taaltje:

“Shalom! Shalom! Ghallo, ik ben Schlomo en ik kom uit lang lang lang geleden uit het 
mooie land –IESSSRAËL.” 

(Vul als kinderwerker tussen neus en lippen aan dat hij uit de tijd komt komt van vóór de 
Here Jezus. Schlomo hoort dit uiteraard niet en gaat gewoon verder.)

“En iek ben het zat. Ja, iek ben echt sjooooo verdrietik. Want iek mak steeds main 
hart vies. Want iek kan niet allesj goed doen wat die leiders uit Jerusalem zeggen. Dat 
moejt namlijk. Ja ja, iek mak niet fouten makken. Want dat ies wat onse grote God 
wiel. Dat seggen die leiders uit Jerushalem. 
Oh oh oh, het is ekt, ja ekt verskriekkelijk. Ik doe steds van alles verkerd. En dan moet 
iek wer nar de priesters toe en segggen dat iek t weer verkerd gedan heb. Ik ben er sjo 
verdrietik fan. Want, de priesters seggen: ‘Als jij fouten makt, dan ben je vies. Smerig. 
Rrrranzig vies. En dan kan God niet jou helpen.’ 
Ohhhh… en dat ies sjo. Mijn hart voelt sjo sjo vies. Iek ben er ekt, ekt verdrietik fan.”

Zeg als kinderwerker tegen Schlomo: “Maar Schlomo, iedereen maakt toch fouten?  
Niemand kan toch helemaal geen een foutje maken? Dat weet je toch?”
Schlomo: “Ja, en daarom ben iek ok sjo sjo verdrietik.” 
Kinderwerker: “Nou, dat komt dan goed uit…”

Schlomo: “Huh? Dat ies verskriekelijk hor!”
Kinderwerker: “Nou ik bedoel niet dat het fijn is dat jij je verdrietig voelt om je sme-
rige hart. Maar dat het fijn is, want er gaat iets veranderen. Jouw hart zal zo schoon 
worden, dat het nooit meer vies kan worden. Luister maar mee Schlomo…”

Houd Schlomo tijdens het verhaal vast, zodat hij tijdens het verhaal kan reageren.
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Johannes de Doper

In Israël is een grote woestijn. Dat is een groot stuk land met alleen maar zand. Een 
soort enorme zandbak met af en toe kale geel -met oranjeachtige rotsen. Het is er 
bloedheet en het regent er nauwelijks, dus groeit er ook bijna niks. Een paar cactussen 
en een paar struikjes, maar dat is dan ook alles. Nee, de woestijn is niet een plek waar 
mensen graag komen. Er is dan ook niemand die er woont…

SCHLOMO: ‘SJA SEG, DAT KLOP HOR.’

Of… uh… hè?! Zie jij dat ook? Daar in de verte. Dat rookpluimpje en dat zwarte puntje. 
Kijk nou! Daar zit iemand! Hij zit in een hol in die rots daar. Het lijkt wel alsof hij daar 
woont?! Ja. Hij woont er echt. Maar dat is apart. Wie gaat er nou in de woestijn wonen. 
En… hè? Staat ie nou te schreeuwen? Ja hoor, hij staat iets te roepen. Wat zegt hij?

Er zijn al meer mensen die hem hebben ontdekt. Luister maar, ze praten over hem. “Dat 
is Johannes,” vertelt een jongetje, “Johannes heeft geen gewone kleren aan, maar hij 
heeft zelfgemaakte kleren aan van ‘kamelenhaar’. Dat ziet er heel gek uit,” vertelt hij. 
Een meisje vult aan en zegt: “Ja, dat klopt. Maar weet je wat hij eet?! Hij eet honing 
die hij vindt in de rotsen en…” 
Het meisje kijkt iedereen spannend aan: “En als Johannes een sprinkhaan ziet, dan eet 
hij hem op!” 
Iedereen griezelt er van, wat een aparte man is dat. Waarom zou hij zo zijn? Waarom 
woont hij daar? En wat roept Johannes toch de hele tijd?

Steeds meer mensen gaan de woestijn in om te luisteren naar Johannes. Want hij heeft 
iets heel bijzonders te vertellen. 
Johannes zegt: “Mensen! Luister! De Here God heeft mij gevraagd om in de woestijn te 
wonen, zodat jullie zouden weten dat ik iets heel bijzonders te vertellen heb. Want ik 
heb een bijzondere boodschap van onze God te vertellen.” 

SCHLOMO:”HUH! WJATTAN WJATTAN. VURTEL VERDERT.”
KINDERWERKER: “LUISTER MAAR.”

Johannes haalt even diep adem en gaat dan verder. “Lieve mensen, er gaat iets groots 
gebeuren. Alles gaat veranderen. Want de Here God gaat Iemand sturen die alle men-
senharten ‘superschoon’ gaat maken. Ja. Alles gaat veranderen. De tijd van Gods Koning 
gaat beginnen.” 
Weer haalt Johannes weer even diep adem en kijkt iedereen ernstig aan: “Lieve mensen, 
maak je klaar voor deze Koning, zodat je wel doorhebt Wie het is. Want Hij is al in ons 
midden, die Koning. Dus maak je klaar, als jij ook zo’n ‘superschoon’ hart wil.”

Iedereen luistert met grote ogen. Ook de jongens en meisjes die erbij staan. 
Ze kijken elkaar aan en zeggen: “Er gaat echt iets groots gebeuren!” 

-
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“Er komt een Koning aan!” 
“Eentje die van God komt en onze harten eindelijk ECHT ‘superschoon’ zal maken...” 
Wat bijzonder allemaal. Maar hoe maak je jezelf dan klaar? Wat moeten ze dan doen? 
Johannes kijkt de mensen vriendelijk aan en zegt: “Als jij klaar wilt zijn voor deze 
Koning, laat je dan door mij dopen.”

KINDERWERKER LEGT KORT UIT: ”DOPEN IS ALS JE AAN IEDEREEN IN HEMEL EN OP AARDE LAAT 
ZIEN, DAT JE IETS BELANGRIJKS GEKOZEN HEBT.” 

SCHLOMO: “DAT MOEJT IK OOK. IEK MOET DAT OOJK. (BIJNA NIET STOPPEN VAN ENTHOUSIASME)”.
KINDERWERK: “RUSTIG, LUISTER EERST MAAR HET VERHAAL AF.”

En zo gebeurt het dat er heel veel mensen gedoopt worden. Overal klinkt blij geroeze-
moes, maar opeens wordt het stil. Er komen een paar mannen aangelopen. Oei, dat zijn 
de boodschappers van de Leiders uit Jeruzalem. Wat komen die doen?

“Hallo,” zegt de eerste boodschapper, “we komen even kijken wat u, meneer Johannes, 
aan het doen bent.” 
Johannes legt het hen uit en de mannen fronsen hun wenkbrauwen. 
“Dus u zegt dat er iets groots gaat gebeuren. Dat God een Koning gaat sturen die er 
bijna aankomt.” 
De mannen kijken elkaar bedenkelijk aan. Ja, ze weten dat in de Oude Schriften staat 
dat God een Koning zal gaan sturen. Maar zou dit de tijd zijn? En zou die Koning  
mensenharten kunnen schoonmaken? 
“Hmmm,” begint er eentje, “maar u, meneer Johannes, u doopt mensen. Bent u ZELF 
dan niet de koning die God stuurt?” 
Johannes glimlacht en zegt: “Nee, dat ben ik niet. De man, de Koning die God stuurt en 
die bijna komt… die is veel groter en belangrijker dan ik. Hij is zo belangrijk, dat het 
gek en ongepast zou zijn als ik Zijn schoenveters zou strikken. Zo belangrijk en zo groot 
is Hij.

De boodschappers draaien zich om. Ze gaan aan hun leiders vertellen wat ze gehoord en 
gezien hebben. Zou het allemaal waar zijn? Zou die Koning er echt bijna aankomen en 
mensenharten echt schoon kunnen maken…?

SCHLOMO (DIE NIET MEER TE STOPPEN IS):” IEK WIL ME DUSJ NU OOK GRAAG LATEN DOPEN 
DOOR JOHANNES… WANT ASJ DIE KONING KOMT, DAN WIL IEK KLAAR ZIJN! WANT IEK WIL OOK 
ZO’N SUPERSCHOON HART VAN HEM… WAT KEWELDIEK DAT HIJ KOMT… “

KINDERWERKER:” WIE WIL EVEN VOOR JOHANNES SPELEN.” (WIJS IEMAND AAN) DAN MAG JIJ 
SCHLOMO DOPEN. 

SLUIT HET VERHAAL AF MET:” GAAF! NU IS SCHLOMO GEDOOPT EN IS HIJ HEEL BLIJ. ZIJN HART 
IS NOG NIET SUPERSCHOON, MAAR HIJ IS WEL KLAAR VOOR DE KOMST VAN DE KONING DIE OOK 
ZIJN HART KOMT SCHOON MAKEN…” 

SCHLOMO GROET IEDEREEN EN VERTREKT WEER IN ZIJN TAS.
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 13. Verwerkingsvragen

1. Ja! Dat is de Here Jezus.

2.  Hij zou gaan sterven aan het 
kruis.

3. Ja.

4. Laat kinderen reageren?

5. Vingers opsteken.

6. Lied zingen.

1. Wat denken jullie? Kennen jullie de 
Koning waarover Johannes het heeft.

2. Ja, natuurlijk. De Here Jezus, is de 
Koning.

Maar die was toen dus nog niet ge-
weest. Dus daarom waren de harten van 
de mensen ook nog zo vies en smerig 
natuurlijk. Want wat kwam ‘Koning’ 
Jezus doen? 

3. Inderdaad. En zo, door het kruis, 
zouden alle mensenharten (denk aan 
je engelse accent) superclean kunnen 
worden.

Even vraagje: Is jouw hart nu dus super-
clean?

4. Ja! Hoe voelt dat? 

5. Mijn hart is altijd superclean. Maar 
niet altijd denk ik daar aan. Maar als ik 
me dat bedenk, dan verschijnt er eigen-
lijk altijd een glimlach… 

Helemaal als ik met ‘de ogen van mijn 
hart’ even rondkijk hoe superclean het 
eruit ziet. Hoe schoon en mooi het is.

Dat maakt me dan blij. En dan borrelt er 
vaak een liedje bij me naar boven. Wie 
heeft dat ook wel eens? Steek je vinger 
eens op.

6. Welk liedje borrelt er nu bij je naar 
boven?

X
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 14. Verwerking

T-shirt ontwerpen

Benodigdheden 
Merkstiften in verschillende kleuren/ textielverf (check even welke winkel de beste prijs 
heeft), witte T-shirts, eventueel: sjablonen van een hart (uitknippen uit een kartonnen 
doos).
Extra: Zorg dat je foto’s kunt maken!

Voorbereiden
Zet je ruimte al zoveel klaar als mogelijk is, zodat je aandacht tijdens de les vooral bij 
de kinderen is en niet bij de praktische regeldingen.
Zorg ook dat je een gaaf voorbeeld hebt. 

Leuk: Trek die demonstratief aan als je bij dit lesonderdeel aankomt.

Belangrijk: Zorg dat de kinderen de letters kunnen overschrijven: 
SUPER CLEAN. 
En zorg dat ze dat groot doen (kinderen zijn geneigd klein te 
schrijven als in een schrift – dus doe het voor/laat ze oefenen op 
papier).

Opdracht
Ontwerp je eigen T-shirt met de Engelse woorden’ SUPER CLEAN!’ (want dat ben jij). 
Extra gaaf is om er een hart op te tekenen en daarop de letters te schrijven.

Leuk: Maak foto’s van de kinderen in hun T-shirts en zorg dat de rest van de kerk mee 
kan genieten (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief).

5. Sluit de les af

Sluit de les af in dezelfde setting als waarin je begon. 
Bekijk de T-shirts en prijs de kinderen voor hun mooie werk. 
Zeg dan mijmerend blij: “Echt zo mooi. Onze harten zijn echt schitterend. Zo super-
clean. Wauw. Want in onze harten, woont de machtigste en sterkste EN liefste koning 
die er maar bestaat”. 

Doe je handen daarna zegenend omhoog en zeg: “Ja, dat is zo. Jouw hart is de plek 
waar de Here Jezus is. En ik zegen jou, dat je weet dat Hij daar is met een grote glim-
lach op Z’n gezicht. Ja, jouw Here Jezus, jouw Koning, vindt het fijn om bij jou te zijn. 
En ik zegen jou dat, als je vanavond in je bed ligt en je even je hand op je hart legt, 
je dan merkt dat er ook een glimlach op jouw gezicht verschijnt.”


