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Bijbel Basics Hij is toch die timmerman?Marcus 6:1-6

8-12 jaar  |  Werkblad

Bijbeltekst

Veel mensen die Jezus hoorden spreken, waren erg verbaasd.  
Ze zeiden tegen elkaar: ‘Hoe weet hij dat allemaal? Hoe komt hij aan  
die wijsheid? En hoe zit het met al die wonderen die hij doet? Hij is  
toch de timmerman, de zoon van Maria?’

Marcus 6:2-3

Nazaret

Jezus gaat met zijn leerlingen naar Nazaret. Hij is in Nazaret opgegroeid. En in het verhaal 
woont er nog steeds familie van Hem. In de tijd van Jezus is Nazaret een klein dorp. Er 
wonen maar een paar honderd mensen. Het is dus niet zo vreemd dat de mensen in 
Nazaret denken dat ze Jezus en zijn familie goed kennen. Tegenwoordig is Nazaret een grote 
stad, met wel 65.000 inwoners. Wist je dat er in Nazaret een kerk staat op de plek waarvan 
mensen denken dat daar de werkplaats van Jozef was? Die kerk heet de kerk van St. Jozef. 

Wie is Jezus?

De mensen in Nazaret zijn heel 
verbaasd. Jezus is opgegroeid in hun 
stad. Ze kennen Hem en zijn familie 
al heel lang. Daarom zien ze Jezus als 
gewoon één van hen. Hoe kan het dan 
dat Hij zulke bijzondere dingen over 
God zegt? En dat Hij wonderen doet? 
Ze vragen zich af: wie is Jezus toch? En 
ze kunnen niet geloven dat Jezus hun 
iets heel belangrijks van God laat zien. 

Denk jij ook wel eens na over wie Jezus 
is? Wat zou jij antwoorden op die vraag? 
Het is nu de veertigdagentijd, dat zijn 
de weken voor Pasen. We lezen in deze 
tijd verhalen waarin die vraag centraal 
staat: Wie is Jezus toch? Ga je mee op 
zoek naar wie Hij is?

Uniek profiel 

De mensen uit de stad van 
Jezus vinden Hem heel 
gewoon. Daarom zijn ze  
heel verbaasd dat Jezus  
zulke bijzondere dingen  
zegt en doet. 

Met dit proefje zie je iets 
gewoons, maar als je beter 
kijkt, zie je hoe bijzonder en 
uniek dat gewone is!

Uitleg
De bijzondere dingen die  
Jezus zegt en doet, kun je  
zien als zijn vingerafdruk.  
De mensen in Nazaret kunnen 
het niet geloven; zij zien Jezus 
als gewoon één van hen. Maar 
die vingerafdruk vertelt iets 
heel belangrijks over wie  
Jezus is.

Trek de ballon
even uit.

1
Kies een vinger en maak je vingertop

schoon met een doekje.

Druk het bovenste kootje van je vinger van
beneden naar boven op het stempelkussen.

Vergelijk jouw vingerafdruk met die
van een ander: Je ziet bijna geen verschil,

totdat je nóg beter kijkt!

2
Druk je gestempelde vinger in één keer op de
ballon. Haal je vinger er voorzichtig weer af.

Je ziet niets bijzonders,
alleen een dikke vlek.

3
Blaas de ballon op en

kijk wat je nu ziet!

4

Wat heb je nodig?
* een ballon  * een stempelkussen

* een doekje  * eventueel een opblaaspompje
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