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Vertelling 4–7 jaar

Bij de Bijbelteksten van deze zondag zijn vrije vertellingen gemaakt waarin iets van de betekenis
van de teksten naar voren komt. 

Meneer Snugger en de lamp die niet scheen
Meneer Snugger heeft iets moois gekocht: een lantaarn.
Zo’n echte, met een deurtje.
Er zit een kaars in die kan branden. En rondom glas, zodat het licht eruit kan.
Trots loopt hij ermee naar huis. Het was een dure lantaarn; maar wel een hele 
mooie, bedenkt hij tevreden. Vanavond als het donker wordt, zal hij hem aansteken. 
Misschien komt zijn buurvrouw wel op bezoek. Dan ziet ze zijn mooie lantaarn. Dan 
schijnt het licht op haar gezicht, en dan vindt ze het vast gezellig bij meneer Snugger.
Ineens blijft meneer Snugger staan.
De buurvrouw is erg onhandig, bedenkt hij. Lief, en aardig, maar ook onhandig. De 
vorige keer heeft ze een vaas met bloemen omgestoten die in de deuropening stond 
(dat was misschien ook niet zo’n handige plek, maar toch). Straks loopt ze zijn 
lantaarn ook omver! 
Piekerend loopt meneer Snugger verder. En dan weet hij iets. In de schuur staat een 
grote emmer. Die zet hij over de lantaarn heen als bescherming. Dan kan er niks 
gebeuren als de buurvrouw komt.
Die avond komt de buurvrouw op bezoek. ‘Kom binnen’, zegt meneer Snugger. ‘Het 
eh… het is een beetje donker…’, hakkelt hij. ‘Maar dat komt door mijn nieuwe lantaarn. 
Door de emmer, bedoel ik! Hij is erg mooi, maar ook heel breekbaar.’ 
De buurvrouw begrijpt er niks van. ‘Heb je een breekbare emmer?’ vraagt ze in het 
donker. 
Meneer Snugger zucht. Dit gaat niet werken zo. ‘Ga maar op de bank zitten’, zegt hij. 

‘Als je belooft dat je blijft zitten, laat ik mijn nieuwe lantaarn zien.’ 
Op de tast stommelt de buurvrouw naar de bank. Dan haalt meneer Snugger de 
emmer weg en steekt de lantaarn aan. Voorzichtig komt het licht naar buiten. Het 
valt over het gezicht van de buurvrouw, over de bank en over de koekjes die al klaar 
staan. De buurvrouw heeft kleine twinkellichtjes in haar ogen. ‘Mooi hoor’, zegt ze 
bewonderend. ‘En zo gezellig ook!’ 

Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Jullie lijken op een lantaarn. Jullie maken 
de wereld mooier en lichter. Jullie kunnen andere mensen laten stralen. Maar dan moet 
je je niet verstoppen in een hoekje. Laat de mensen zien dat je er bent! Anders ben je 
net een lantaarn onder een emmer. Daar heeft niemand wat aan!’

Mattijs Weegenaar 

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Waarom zette meneer

Snugger een emmer over zijn

lantaarn? Was dat slim van hem?

Waarom haalde hij hem toch maar weer weg?

Wat zei Jezus tegen zijn leerlingen?

p
Spel /ritueel: Verstop een waxinelichtje

en laat de kinderen zoeken. Vraag als ze

het gevonden hebben wat u ermee zult

doen. Steek het daarna samen aan spreek het

gebed uit dat op bladzijde 00 staat.

p
Spel: Hoe zou het eraan toegaan in het

huis van meneer Snugger? Speel het

verhaal na met twee blinddoeken. Speel

daarna hoe het zou zijn gegaan als hij de

emmer niet over de lamp had gezet. (Bedenk

samen met de kinderen een handige plek voor

de lamp, zodat meneer Snugger hem niet in de

deuropening zet zoals de vaas met bloemen.)

Vertellen
Wat een verschil!
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