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De veertigdagentijd: veertig dagen tijd! Wat een kostbaar geschenk. Veertig dagen om toe te leven naar het wonder van Pasen.  
Dit jaar willen wij dat specifiek doen door op ontdekkingstocht te gaan. Veertig dagen op ontdekking naar Jezus. Wie is Jezus? Wat doet 
Hij, en waarom? Hoe laat Hij zichzelf zien, of.. hoe juist niet? Wat zegt Hij, en wat betekenen Zijn woorden – toen en nu voor ons? 
 
40 dagen op ontdekking: wie is Jezus? 

De vraag ‘Wie is Jezus?’ is kenmerkend voor het evangelie dat door Marcus is geschreven. Daarom gaan we dit jaar gedurende de Veertigdagentijd aan de 
hand van het Marcus-evangelie op zoek naar Jezus. Elke dag lezen we een stukje uit Marcus, en hopen we iets te ontdekken over Jezus. Om zo Zijn 
grootsheid, veelzijdigheid, almacht, en nog veel meer te ontdekken. 
 
Hoe jij dit ook kunt doen? 
 
Lezen 
Lees elke dag een stukje uit het Marcus-Evangelie (zie onderstaand schema). 

▪ Met jonge kinderen: zoek een bijpassend verhaal uit een kinderbijbel, of vertel het verhaal in eigen woorden. (Tip: in de Kinderbijbel bij de Herziene 
Statenvertaling staan veel verhalen). Lees daarnaast één kerntekst uit bijvoorbeeld de Bijbel in Gewone Taal, of een andere vertaling die je gebruikt 
in je gezin. 

▪ Met oudere kinderen: lees het gedeelte uit het Marcus-evangelie. (Tip: geef elk gezinslid een eigen Bijbel en lees om de beurt een vers; dit verhoogt 
de betrokkenheid.) 

▪ Met oudere kinderen en/of voor jezelf: om nog meer rijkdom en diepte uit de tekst te halen, raad ik het leesplan van het Nederlands 
Bijbelgenootschap aan: 40 dagen Marcus. Dit biedt een prachtig extra moment om de tekst van die dag tot je door te laten dringen, en de grotere 
lijnen te ontdekken. Je kunt je gratis inschrijven op dit leesplan via het Nederlands Bijbelgenootschap: https://www.debijbel.nl/leesplan/2  

 
Vragen / ontdekken 
Stel een vraag. Bijvoorbeeld elke dag dezelfde vraag: 
‘We hebben nu dit verhaal / dit stukje uit de Bijbel gelezen. Wat vertelt dit verhaal / dit gedeelte ons over Jezus?’ 
 
Visueel maken 
Maak het visueel – zeker bij jongere kinderen beklijft het dan beter, maar ook met oudere kinderen geeft dit een prachtig overzicht. 
Je kunt hiervoor mooie ornamenten gebruiken, en die ophangen: 

▪ Met jonge kinderen: laat je kind(eren) op het ornamentje een kleine tekening maken wat symbool staat voor de ontdekking van die dag.  
▪ Met oudere kinderen: laat je kind(eren) een woord mooi opschrijven, wat kernachtig iets weergeeft over de ontdekking van die dag. 

Ornamenten kun je zelf maken, of kun je gratis downloaden op deze pagina van Thuis Geloven: http://thuisgeloven.nl/creatief/kerstknutsel/ 
Maak met elkaar zo een prachtig ‘Wie is Jezus?’ – schilderij (ter inspiratie, zie foto’s hieronder). 

40  
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Verwachten 
In de Veertigdagentijd leef je toe naar het Paasfeest. Het is mooi om dit verwachten / verlangen visueel te maken, zodat kinderen weten hoe lang het nog 
duurt. Je kunt hiervoor de ornamenten alvast ophangen, en op de achterzijde het nummer schrijven. [Tip: laat dit doen door je kind(eren), en betrek hen in 
de voorbereidingen!] Elke dag draai je één kaartje om, en teken of schrijf je op de andere zijde het tekeningetje of het woord van de dag. Je kunt hiervoor 
bijvoorbeeld een lang lint gebruiken, een kale muur, een prikbord, of een wandrek (zie foto’s). 
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Hieronder volgt een schema om in veertig (en iets meer) dagen door het totale Marcus-evangelie te gaan. Je vindt daarin de volgende onderdelen: 
▪ Het te lezen Bijbelgedeelte voor die dag 
▪ Een kerntekst uit dit Bijbelgedeelte 
▪ Het verhaal waarover dit gedeelte gaat (om op te zoeken in een kinderbijbel) 
▪ Een antwoord op de vraag: ‘Wie is Jezus?’, gebaseerd op het Bijbelgedeelte van de dag. [Tip: laat je kind(eren) zelf met antwoorden op deze vraag 

komen! Wat ontdekken zij van Jezus, in deze tekst?] 
▪ Ideeën om symbolen te tekenen, passend bij de ontdekking van de dag. [Let op: dit zijn ideeën ter inspiratie. Luister naar wat God jullie wil laten 

ontdekken!] 
▪ Ideeën voor woorden om op te schrijven. [Idem: dit zijn alleen ideeën! Ontdek vooral zelf welk woord jullie vinden passen bij de ontdekking die jullie 

over Jezus mochten doen, gebaseerd op het Bijbelgedeelte van de dag.] 
 
Elke zondag in deze periode is niet meegerekend in de ‘40’ dagen. Wij hopen deze dagen te gebruiken om een gezinsmoment te houden, toelevend richting 
Pasen. 
 
Het leesschema van het NBG, zoals boven vermeld, stopt op Stille Zaterdag, de dag voor Pasen, met het lezen van Marcus 15. Ik heb er voor gekozen om op 
Eerste en Tweede Paasdag een gedeelte uit Marcus 16 te lezen, omdat hier prachtige opstandingsverhalen staan. [Theologisch gezien is er discussie of 
Marcus 16:9-20 wel of niet bij de oorspronkelijke tekst hoorde; die discussie lijkt me voor dit leesrooster niet relevant, en ik heb er dan ook voor gekozen 
om dit hoofdstuk op te nemen in ons leesplan. Daarmee zijn er uiteindelijk iets meer dan 40 dagen gevuld, omdat ook de beide Paasdagen meegenomen 
worden.] 
 
 
Tot slot 
De vraag ‘Wie is Jezus?’ is een heel belangrijke vraag. 40 dagen op ontdekking kan je leren om met nieuwe ogen te kijken naar de Hoofdpersoon van de 
geschiedenis. Ik bid, voor jullie en onszelf, om inspiratie, zegen, leiding, en inzicht door de Heilige Geest. 
 
 
Erika van Nes 
www.zoekennaarhetgoede.nl 
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40 dagen op ontdekking: wie is Jezus?  
 

Dag Bijbelgedeelte 
[uit Marcus] 

Kerntekst Verhaal Wie is Jezus? Ideeën om te 
tekenen 

Ideeën om te 
schrijven 

Bijzonderheid 

1 1:1-13 1:11 Doop van Jezus Gods Zoon Duif 
Water 
Wolk 

Zoon Aswoensdag 

2 1:14-34 1:22 Jezus roept zijn eerste 
leerlingen 

Iemand met macht, 
autoriteit en gezag 

Vissers 
Leraar 
Discipelen 

Leraar 
Macht 

 

3 1:35-45 1:38 Jezus vertelt het 
goede nieuws 

Het is nodig dat iedereen 
van Hem hoort 

Wereldbol 
 

Voor iedereen 
 

 

4 2:1-12 2:10 Zieke vriend vergeven 
en genezen 

Jezus vergeeft Zieke man 
 

Vergeeft 
 

 

       1e zondag 

5 2:13-22 2:17b Maaltijd bij Levi  Jezus brengt goed nieuws 
aan slechte mensen 

Dokter 
Maaltijd 
Huis 

Goed nieuws  

6 2:23-3:6 2:28 Genezing op sabbat Jezus heeft Gods macht Hand 
 

Heer over de 
sabbat 
Meester 

 

7 3:7-21 3:21 Roeping van de 
discipelen; onbegrip 
van Zijn familie 

Jezus wordt niet direct 
begrepen door hen die 
dichtbij staan 

Discipelen 
 

Ongrijpbaar 
Anders dan je 
verwacht 

 

8 3:22-35 3:35 Onbegrip van de 
Schriftgeleerden en 
van Jezus’ familie 

Zijn kracht komt van God, 
door de Heilige Geest 

Familie + 
vraagteken 

Verwelkomt ons 
in Zijn familie 

 

9 4:1-20 4:20 Gelijkenis van de 
zaaier 

Hij nodigt uit om te horen, 
te geloven, en daarnaar te 
leven 

Zaadjes in de 
akker 
Groeiproces 
plantje 
 

Horen & geloven 
& leven 
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Dag Bijbelgedeelte 
[uit Marcus] 

Kerntekst Verhaal Wie is Jezus? Ideeën om te 
tekenen 

Ideeën om te 
schrijven 

Bijzonderheid 

10 4:21-41 4:41 Jezus stilt de storm De Almachtige Storm 
Boot 

Wie is Hij? 
Almachtig 

 

       2e zondag 

11 5:1-20 5:19-20 De bezetene, uit het 
gebied van de 
Gerasenen, bevrijdt 

Jezus is sterker dan het 
kwaad. Hij is voor iedereen 

Gebroken 
ketens 

Sterk 
Voor iedereen 

 

12 5:21-43 5:36b Het dochtertje van 
Jaïrus en de 
bloedvloeiende vrouw 

Jezus nodigt uit te blijven 
geloven 

Ziek meisje 
Zieke vrouw 
Mantel / jas 

Is te geloven / 
vertrouwen 

 

13 6:1-16 6:3b-4 Jezus afgewezen, en 
het uitzenden van Zijn 
leerlingen 

Jezus is er voor wie wil Huis 
Stad 
Wijzende 
vinger 

Afgewezen 
Veracht 
Is er voor wie wil 

 

14 6:17-29 6:20 Koning Herodes en 
Johannes de Doper 

Net zoals Johannes, wordt 
Jezus ook onterecht 
gedood 

Kroon 
Kruis 
 

Onschuldig 
gedood 

 

15 6:30-44 6:34 en 
41-42 

De wonderbare 
spijziging 

Jezus zorgt als een herder Brood en vis 
 

Jezus zorgt  

16 6:45-56 6:50-51 Storm op het meer, 
Jezus loopt over het 
water 

Jezus is sterker dan het 
kwaad. Hij regeert. 

Golven 
Boot 

Overwinnaar over 
het kwaad 

 

       3e zondag 

17 7:1-23 7:5 Rein en onrein Bij Jezus is het vaak anders 
dan je denkt; Hij keert het 
om. 

Voedsel 
Hart 

Rein 
Keert je 
verwachtingen 
om 

 

18 7:24-37 7:37 Wonder van 
bevrijding en genezing 

Jezus bevrijdt en geneest 
(ook mensen buiten Zijn 
eigen volk) 

Dokter 
Verbroken 
ketens 

Bevrijder 
Genezer 
Is er voor 
iedereen 
wereldwijd 
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Dag Bijbelgedeelte 
[uit Marcus] 

Kerntekst Verhaal Wie is Jezus? Ideeën om te 
tekenen 

Ideeën om te 
schrijven 

Bijzonderheid 

19 8:1-13 8:11 Wonderbare spijziging 
en ongeloof bij de 
farizeeën 

Jezus is er voor iedereen; 
maar niet iedereen ziet 
Hem zoals Hij is 

Getal ‘7’ (van 
de broden) 
Brood 

Zichtbaar op Zijn 
manier 

7 (broden) is het 
symbolische getal van 
‘volheid’: Jezus wil er 
voor iedereen zijn. 

20 8:14-26 8:25 Onbegrip bij de 
leerlingen en genezing 
van een blinde man 

Jezus laat mensen zien Ogen 
 

Genezer 
Laat mensen zien 

 

21 8:27-33 8:29 Jezus vraagt wie Hij is Jezus is de Messias 
(Gezalfde) 

Kruikje olie 
Koningskroon 

Messias  

22 8:34-9:1 8:34 Jezus vertelt wat het 
is om Zijn volgeling te 
zijn 

Jezus’ weg naar het leven 
gaat via lijden 

Kruis 
Tranen 
Heer en 
volgelingen 

Door lijden tot 
heerlijkheid 

 

       4e zondag 

23 9:2-13 9:7 De verheerlijking op 
de berg 

Jezus is Gods geliefde Zoon. 
Naar Hem moeten wij 
luisteren. 

Wolk 
Berg 

Gods geliefde 
Zoon 

 

24 9:14-29 9:23-24 Jezus bevrijdt een 
jongen 

Jezus wil dat we ons tot 
Hem wenden (in ons geloof 
en ongeloof) 

Gevouwen 
handen 
Vraagteken – 
uitroepteken 
Jongen 

Jezus luistert 
Helper 
Bevrijder 

 

25 9:30-41 9:37 Gesprek met de 
leerlingen: wie is de 
belangrijkste? 

Jezus is de minste, Hij komt 
om te dienen 

Kind 
Gebogen 
mensfiguur 

Dienaar  

26 9:42-10:12 10:1 Gesprekken met Jezus Jezus meent het 
bloedserieus 

Onderwijzer 
Boekrol 

Jezus is 
bloedserieus 

 

27 10:13-31 10:14 Jezus zegent de 
kinderen 

Bij Jezus zijn de 
onbelangrijksten belanrijk 
 

Kinderen Jezus keert alles 
om 
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Dag Bijbelgedeelte 
[uit Marcus] 

Kerntekst Verhaal Wie is Jezus? Ideeën om te 
tekenen 

Ideeën om te 
schrijven 

Bijzonderheid 

28 10:32-52 10:45 Jezus komt om te 
dienen en geneest 
Bartimeüs 

Jezus komt om te dienen Ogen 
Gebogen 
mensfiguur 

Geeft Zijn leven  

       5e zondag 

29 11:1-11 11:9-10 Intocht in Jeruzalem Jezus is Koning Ezel 
Palmtakken 
Koningskroon 

Koning 
Zoon van David 
Hosanna 

 

30 11:12-26 11:17 De tempelreiniging en 
de verdorde 
vijgenboom 

Jezus maakt ruimte voor 
iets nieuws: Gods koninkrijk 

Tempel 
Geld 
Vijgenboom 

Jezus maakt 
plaats voor God 

 

31 11:27-12:12 12:10-11 Gelijkenis van de 
wijngaard 

Jezus wordt afgewezen, 
maar Hij is juist de Redder 

Hoeksteen 
Wijngaard 

Hoeksteen 
Belangrijkste 

 

32 12:13-34 12:32-33 Gesprek met een 
wetgeleerde: wat is 
het grootste gebod? 

Jezus wijst op het koninkrijk 
van God 

Hart(jes) 
Wetsrol 

Jezus wijst op 
Gods koninkrijk 

 

33 12:35-44 12:43-44 De muntjes van een 
arme weduwe 

Jezus maakt deze arme 
vrouw tot voorbeeld 

Muntjes 
Schatkist 

Jezus kijkt verder 
dan uiterlijk 
vertoon 

 

34 13:1-37 13:26 Het einde van de tijd Jezus komt terug en haalt 
Zijn mensen bij zich 

Wolken 
Klok 
Groep mensen 

Mensenzoon 
Koning 
Machtig 
Vol luister 

 

       6e zondag, start stille 
week 

35 14:1-11 14: 3 De zalving in Betanië Jezus is de Gezalfde 
(Messias); Hij weet dat Hij 
zal sterven 

Kruikje olie 
 

Gezalfde 
 

 

36 14:12-26 14:22-24 De Paasmaaltijd Jezus geeft zijn lichaam en 
bloed; Hij geeft Zijn leven 
  

Brood en wijn Geeft Zijn leven  
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Dag Bijbelgedeelte 
[uit Marcus] 

Kerntekst Verhaal Wie is Jezus? Ideeën om te 
tekenen 

Ideeën om te 
schrijven 

Bijzonderheid 

37 14:27-52 14:35-36 Getsemane Jezus blijft alleen over, 
verlaten en verraden. Hij 
vertrouwt Zich toe aan de 
Vader in de hemel  

Duisternis 
Donkere tuin 
Zwaarden / 
stokken 

Verlaten 
Verraden 
Alleen 
In Gods handen 

 

38 14:53-72 14:65 Jezus beschuldigd + 
verloochening door 
Petrus 

Jezus wordt veracht, 
verraden, bespot, 
gemarteld 

Tranen 
Haan 
 

Veracht 
Verraden 
 

Witte donderdag 

39 15:1-20a 15:12-13 Jezus voor Pilatus Jezus is de Koning van de 
Joden, maar wordt ter 
dood veroordeeld 

Kruis Koning van de 
Joden 
Veroordeeld 
Gekruisigde 
Bespot 

Goede Vrijdag 

40 15:20b-47 15:39 Jezus sterft en wordt 
begraven 

Jezus is de gekruisigde, 
degene die begraven is, de 
Zoon van God 

Grafsteen Gekruisigde 
Begraven 
Dood 
Zoon van God 

Stille zaterdag 

 16:1-8 16:6 Jezus is opgestaan! Jezus is opgestaan Leeg graf 
Engel 

Opgestaan! 
Leeft! 

Eerste Paasdag 

 16:9-20 16:19 Verschijningen van 
Jezus en Zijn 
hemelvaart 

Jezus is aan de rechterhand 
van God in de hemel 

Troon 
Naam ‘Jezus’ 

Overwinnaar 
Verhoogd 
Jezus 

Tweede Paasdag 
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