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Wie is Jezus 
Jaargang 4 - Les 5 

 

Doelstelling: 
In deze les gaat het er vooral om te beschrijven wie Jezus is, zowel objectief 
(feitelijk, bijvoorbeeld wat Jezus zelf over zich zegt) en subjectief (dat de 
catechisanten ook kunnen en/of leren verwoorden wie Jezus voor henzelf is). 
- De catechisanten kennen de 7 uitspraken die Jezus deed als de Ik Ben, en ze kunnen 
de betekenis ervan naar zichzelf toe vertalen; 
- De catechisanten kunnen in 1 minuut aan een anders-gelovige vertellen wie Jezus 
voor hen is. 
 
Lesindeling: 
 

1. Welkom! Even bijpraten.  
2. In deze les gaat het vooral over wie Jezus is. Je kunt even herinneren aan hun 

eigen antwoord dat ze in de vorige les gaven. Een heel mooi en bijzonder 
antwoord geeft het lied (de geloofsbelijdenis?) in Kolossenzen 1:15-20. Lees 
dat en bespreek dat. Let op hoe vaak hier de woordje alles en hem voorkomen! 

3. Wat zegt Jezus van zichzelf? We gaan dat na aan de zeven Ik Ben uitspraken in 
het evangelie volgens Johannes. Bespreek die uitspraken iedere keer kort en 
laat de catechisanten het concreet maken (opschrijven) wat dat voor hen 
betekent. 

4. Praktische oefening: de catechisant moet in 1 minuut aan een andersgelovige 
vriend of vriendin vertellen wie Jezus is. Laat ze in gedachten iemand voor zich 
halen die ze kennen. En proberen aan hem/haar dit te vertellen. 
Aandachtspunten daarbij: maak gebruik van objectieve feiten over Jezus (wie 
Hij was en wat Hij heeft gedaan) en van subjectieve belevingen (wat dat voor 
jou betekent en hoe je dat vindt). Oefen het ook concreet in rollenspellen, dat 
kan plenair, maar ook in tweetallen. 

5. Jezus navolgen. Lees en bespreek samen Lucas 14:25-27. Ga in op hoe dit 
overkomt en wat het betekent. Kern is dat familie/vrienden nooit tussen jou en 
Jezus in mogen komen staan. Hoe vinden ze dat? Wat voor consequenties heeft 
het? Laat ze dat concreet proberen te maken in de voetstappen. Jezus deed… 
en daarom doe ik… 

6. Thuiswerk: leren Johannes 3:16 
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1. Wie is Jezus voor jou? In één woord:  
 
 
2. Jezus zegt: Ik Ben… Vul in wat dat voor jou betekent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Wie is Jezus? Vertel aan een anders-gelovige in 1 minuut wie Jezus 
voor jou is. Denk er van te voren over na waar je het dan over moet of kunt hebben. 

 
 

De goede herder 

De opstanding  

en het leven 

  Ik 

Ben 
 De ware 

wijnstok 

Het levensbrood Het licht van de wereld 

De deur van de schapen 

De weg, de waarheid 
en het leven 
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4. Jezus navolgen – wat betekent dat? Lees Lucas 14:25-27. Maak dat 
eens concreet! 
 
Vul in de onderstaande 
voetstappen in: Jezus deed… 
en daarom doe ik… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Leren: Johannes 3:16  Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn 
enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft. 


