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Van dit verhaal is een schetsbord verhaal gemaakt
Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt.
Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende aanwijzingen.
De kinderen vinden het prachtig!
Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.
Benodigdheden:
Een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf uit een tubetje/fles, penselen.
óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes.
Van te voren een gedeelte van de tekening maken (zie voorbeeld 1)
Op voorbeeld 2 zie je wat je er bij tekent terwijl je vertelt; dit wordt in het verhaal aangegeven
met de scheef gedrukte gedeelten tussen haakjes.
Je kunt zelf kijken welke kleuren je gebruikt. Zorg dat alles van te voren klaar ligt,
dat je er goed bij kan en de kinderen het goed kunnen zien.
Sta er niet voor als je tekent, maar probeer wat aan de zijkant te staan.
De tekeningen zijn eenvoudig, het is immers een schetsbord verhaal.
Let erop dat je éérst het stukje erbij tekent en dán pas vertelt wat het is.
Vaak reageren de kinderen er al op als ze zien wat het wordt.
Je krijgt dan leuke interactie.
Het woord ‘lief’ is gemaakt van zgn. ‘ladderletters’.
Van te voren schildert/tekent u een gele balk met daarin, met rode verf/krijt, de lijnen van de
vakken. De ladderletters maakt u tijdens het verhaal af met rode verf/krijt.
Eventueel kunt u met dunne potloodlijntjes van te voren aangeven waar de strepen van de
letters moeten komen.
(voor meer informatie zie de website)
Gebruik een verschillende kleur voor de vrouw en voor Jezus.
Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Inleiding
Houdt een gesprekje met de kinderen over wie ze allemaal lief vinden.
Van wie houden ze, en waarom?
Hoe kun je laten zien dat je van iemand houdt?
Tegen wie heb je wel eens gezegd dat je hem/haar lief vindt?
Vond die dat leuk, fijn?
We gaan luisteren naar een verhaal uit de bijbel, dat ook over lief hebben gaat.
Luister maar.
Verhaal
A
Buiten, op de straat loopt een (teken de vrouw) vrouw.
Ze heeft iets bij zich. In haar hand draagt ze een (teken het kruikje) kruikje.
In het kruikje zit olie. Geen gewone olie, om iets in te bakken.
Nee, heel speciale olie. Het is een soort parfumolie en het ruikt héél lekker.
De vrouw is naar de winkel geweest en heeft deze parfumolie speciaal voor iemand gekocht.
Het is voor (maak het woord ‘Jezus’ af) Jezus.
Ze houdt veel van Jezus. Ze wil Hem zo graag laten zién dat ze van Hem houdt, daarom heeft
ze deze olie voor Hem gekocht. Het is een cadeau, speciaal voor Jezus.
Ze heeft gehoord dat Jezus vandaag bij Simon de Farizeeër blijft eten.
Dat is hier vlakbij.
Ze loopt snel naar het huis van Simon.
B
Simon heeft veel mensen uitgenodigd die bij hem mogen blijven eten.
In de kamer staat de tafel met het (teken de schaal) eten al klaar.
De mensen zitten niet op een stoel om te eten, maar liggen op een soort (teken de bank) bank.
(teken Jezus) Jezus is er ook al.
Plotseling komt de (teken de vrouw, zonder benen) vrouw binnen.
Ze loopt naar Jezus toe en (teken de benen) knielt bij Hem neer.

Ze voelt hoeveel ze van Jezus houdt, maar ze weet ook dat ze zoveel verkeerde dingen heeft
gedaan, zóveel. Ze heeft er zo’n spijt van.
Ze moet er van (maak het woord ‘huilen’ af) huilen. O, wat moet ze huilen. De (teken de
tranen) tranen druppelen naar beneden, op de voeten van Jezus. Die worden helemaal nat!
Vlug droogt ze de voeten af met haar haren, en kust ze.
Dan pakt ze het (teken het kruikje) kruikje met olie en (teken de olie) giet het over de voeten
van Jezus.
Het ruikt heel lekker. Wat is het fijn dat ze dit aan Jezus mag geven.
C
Maar Simon (teken de wenkbrauwen) fronst zijn wenkbrauwen.
Hij kijkt een beetje (teken de ogen en de mond) boos.
Hm, denkt hij. Als Jezus echt zo’n bijzondere man is, een profeet, dan zou Hij wel weten dat
deze vrouw een slechte vrouw is! Het is een vrouw die heel veel verkeerde dingen heeft
gedaan, heel veel (maak het woord ‘zonde’ af) zonde.
Maar Jezus zegt: ‘Simon, zie je deze vrouw? Toen ik bij jou binnen kwam, heb je mij geen
water gegeven om mijn voeten te wassen. Maar deze vrouw heeft met haar tranen mijn voeten
nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd, omdat ze zoveel van mij (teken het hartje)
houdt.
Toen ik bij jou binnen kwam heb je me niet begroet met een kus.
Deze vrouw kust mijn voeten, omdat ze zoveel van mij (teken het hartje )houdt.
Toen ik bij je binnen kwam heb ik geen parfumolie van je gekregen, maar deze vrouw heeft
mijn voeten met die heerlijke parfumolie ingewreven, omdat ze zoveel van mij (teken het
hartje) houdt.
D
Dan kijkt Jezus de (teken de haren) vrouw aan, en zegt: ‘Al je verkeerde dingen die je gedaan
hebt, al je zonden, zijn (maak het woord ‘vergeven’ af) vergeven.
Ik doe ze allemaal weg en wil er niet meer aan denken.
De (teken de ogen van de vrouw) ogen van de vrouw worden groot.
Oh, wat fijn! Ze voelt zich helemaal (teken de mond) blij!
Ze (teken het hart) houdt nóg meer van Jezus.
Wat vindt ze Hem (maak het ladderwoord ‘lief’ af) lief!
Jezus lacht. Hij houdt ook héél veel van de vrouw.
Afsluiting
De vrouw liet aan Jezus zien hoeveel ze van Hem hield.
Kunnen wij aan God laten zien dat we van Hem houden?
Hoe dan?
Kunnen we Hem vertellen dat we van Hem houden?
Hoe dan?
Welk lied zouden we samen kunnen zingen om God te vertellen dat we van Hem houden?
Zing samen een toepasselijk lied en dank God dat Hij van ons houdt en dat wij van Hem
mogen houden.

