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Vertelling 4–7 jaar

Gods nieuwe wereld
Jezus zit op een berg.
Om hem heen zitten zijn vrienden en daaromheen allemaal mensen die willen horen 
wat Jezus zegt.

‘Ik vertel over Gods nieuwe wereld’, zegt Jezus. 
‘Het is een wereld van geluk. Die wereld is voor mensen die niet altijd maar zichzelf 
belangrijk vinden. Zij hebben echt geluk, want Gods nieuwe wereld is er voor hen.
En ook voor mensen die verdrietig zijn. Zij hebben echt geluk, want ze zullen getroost 
worden.
Je hebt ook echt geluk als je niet de baas wilt spelen. Want God geeft je een plek om 
thuis te zijn.
Je hebt geluk als je verlangt naar een goede wereld.
Als je goed voor anderen zorgt.
Als je eerlijk bent. 
Je hebt geluk als je vrede maakt, want dan ben je een kind van God.
En als mensen je uitlachen of pijn doen omdat je goede dingen doet, weet dan dat 
Gods nieuwe wereld er voor jou zal zijn.
Dat is de wereld op zijn mooist!’

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Jezus vertelt over geluk.

Wat betekent dat eigenlijk, ‘geluk’?

Kunnen de kinderen vertellen welk

gevoel erbij hoort? En welke gebeurtenissen

horen bij geluk? Zijn er ook bepaalde plekken

die bij geluk horen?

p
Spel: Jezus vertelt vanaf een berg over

wat mensen gelukkig maakt. Zet een

grote tafel in het midden, de kinderen

gaan er op de grond omheen zitten. Een kind

mag op de tafel komen zitten en vertelt over

wat hem/haar echt gelukkig maakt. Stimuleer

de kinderen om vragen te stellen over wat het

kind vertelt. Daarna mag een ander kind zijn/

haar plek innemen.

s
Creatief: Hoe zou Gods nieuwe

wereld eruitzien? De kinderen

maken een tekening/schilderij.

Vertellen
De wereld op zijn mooist

Matteüs 5:1-12 29 januari 2023
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