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Als eerste een verhaal om (voor) te lezen zodat de kinderen weten waar de tekst van de preek over 
gaat. 

Jezus en de duivel 
Al veertig dagen is Jezus alleen in de woestijn. Helemaal alleen. Hij heeft al heel lang niets gegeten.
Zijn kleren zijn vies, en hij is heel mager geworden. Hij voelt zich zo moe! Jezus is in de woestijn 
om te bidden en na te denken. Hij is hier om zich voor te bereiden op het werk dat hij gaat doen 
voor God, zijn Vader. Op de veertigste dag hoort Jezus een stem. ‘Heb je honger?’ Jezus herkent de 
stem meteen: dit is de stem van de duivel, de vijand van God. ‘Jij kunt toch wonderen doen, Jezus? 
Zeg maar tegen deze steen dat hij in een brood moet veranderen. Dan kun je eten.’ Eten… denkt 
Jezus. Er schiet een steek van pijn door zijn maag. Hij heeft zo’n honger. Wat zou hij graag een 
stukje brood eten. Nee, denkt Jezus, dit is een test. De duivel probeert me iets verkeerds te laten 
doen. ‘Ik doe het niet,’ zegt Jezus. ‘In de heilige boeken staat: alleen van brood kan een mens niet 
leven.’ Ineens begint alles om hem heen te veranderen. De woestijn verdwijnt. Hij staat nu op een 
hoge berg en vanaf die berg kan hij de hele wereld zien. ‘Wat een mooie wereld, hè?’ zegt de duivel.
‘Al deze landen kunnen van jou zijn. Je hoeft alleen maar eventjes voor mij te knielen en mij te 
eren. Jezus knijpt zijn ogen dicht. Hij is duizelig van de honger. Toch weet hij wat hij moet 
antwoorden. ‘Nee, in de heilige boeken staat dat je alleen voor God mag knielen. Ik kniel niet voor 
jou.’ Als Jezus zijn ogen weer opendoet, is de berg verdwenen. Jezus wankelt. Hij staat ineens op de
rand van een hoog dak, en hij kijkt in de diepte. Jezus herkent deze plek. Hij staat boven op het dak 
van de tempel in Jeruzalem, het huis van God! ‘In de heilige boeken staat dat engelen je zullen 
beschermen,’ zegt de duivel. ‘Er staat zelfs dat ze je zullen opvangen als je valt. Jij bent toch de 
Zoon van God? Bewijs het dan! Spring naar beneden!’ Jezus denkt even na. Dan weet hij wat hij 
moet antwoorden. ‘In de heilige boeken staat ook dat je God niet mag uitdagen. Dus ik spring niet 
naar beneden!’ Jezus hoort een boze schreeuw – en dan is hij ineens weer terug in de woestijn. Hij 
valt uitgeput neer in het zand. Hij is nog steeds heel moe, maar ook opgelucht. De duivel heeft 
verloren. Jezus heeft het gehaald! Hij heeft gewonnen! Langzaam staat Jezus op en hij begint de 
woestijn uit te lopen. Nu is hij klaar om met zijn werk te beginnen. 

Opdracht onderbouw/bovenbouw:
Blijvende letters     
Jezus zegt dat je van eten alleen niet kan leven. Je hebt Gods woord nodig. De kinderen ontdekken 
wat er overblijft als je m&m’s oplost in water. 

Wat heb je nodig? - een zakje m&m’s (zonder pinda’s) 
- een kan met water op kamertemperatuur
- een doorzichtig schaaltje

Aan de slag: 
- Leg tien m&m’s met de letter ‘m’ naar boven in het schaaltje.
- Giet voorzichtig water in het schaaltje tot de m&m’s onder water staan.
- Kijk wat er gebeurt.
- Kijk na tien minuten opnieuw.
- Wat zie je nu?
- Wat heeft dit met het verhaal te maken, denk je?

Uitleg: 
De kleuren van de m&m’s lossen op en zakken naar de bodem. De letter ‘m’ lost niet op en komt 
bovendrijven. 



Meer dan brood… 
Jezus zegt dat we meer nodig hebben dan brood. 
Ook Gods woorden zijn belangrijk. Om dat goed 
duidelijk te maken, steken kinderen letters uit brood 
met behulp van bakvormpjes. 

Wat heb je nodig? 
Per kind: - een witte boterham - een bruine 
boterham 
En verder: - letter-uitsteekvormpjes 

Aan de slag: 
- De kinderen steken met behulp van een vormpje 

een stukje brood uit de witte boterham.
- Met hetzelfde vormpje steken ze ook een stukje brood uit de bruine boterham.
- De beide letters worden omgewisseld: de bruine letter wordt voorzichtig op de lege plek in de 
witte boterham gedrukt, de witte letter wordt op de lege plek in de bruine boterham geplaatst.
- Dit doen de kinderen nog een keer met een vormpje naar keuze.

Opdracht midden/bovenbouw
Uit elkaar?! 
De duivel probeert God en Jezus uit elkaar te halen. Dat lukt hem niet, net zoals het de kinderen niet
lukt om in de volgende opdracht twee schriften uit elkaar te trekken. 

Wat heb je nodig? 
- twee dunne schrijfschriften

Aan de slag: 
- Leg twee schriften naast elkaar.
- Open het linker schrift bij de laatste bladzijde en leg het rechter schrift bij de eerste bladzijde 
open.
- Leg de schriften op elkaar.
- Sla een bladzijde van het linker schrift over het rechter.
- Sla nu een bladzijde van het rechterschrift over het linker.
- Herhaal dit met alle bladzijden.
- Laat de kinderen controleren of de schriften goed in elkaar gevouwen zijn.
- Een kind probeert de twee schriften uit elkaar te trekken.

Wat gebeurt er? 
- Twee kinderen pakken ieder een schrift bij de nietjes vast.
- Lukt het met twee kinderen wel om de schriften uit elkaar te trekken?

Uitleg: 
Je kunt de schriften niet uit elkaar trekken, omdat de bladzijden langs elkaar schuiven. 


