
In de woestijn 
De veertigdagentijd is voor christenen een periode om zich voor te bereiden op Pasen. Niet 

toevallig duurt deze voorbereiding veertig dagen. Veertig dagen bracht Jezus namelijk door in 

de woestijn, een plaats waar alles teruggebracht wordt tot zijn oorspronkelijke waarde. 

Na het lezen en bespreken van het bijhorende Bijbelverhaal vragen we de jongeren om zelf 

stil te staan bij wat zij de moeite waard vinden. In een ritueel vragen we hen waarvoor zij meer 

tijd zouden kunnen nemen en waartegen zij ‘neen’ zouden kunnen zeggen. 

In een spiraal van keien en kiezelstenen geven de deelnemers hier op een symbolische manier 

uitdrukking aan.   

 

Materiaal 

 40 witte keien 

 Kleine kiezels 

 Bijbelverhaal ‘Jezus in de woestijn’ (Lc. 4,1-13) 

 Drie woordkaarten: 

o hebben, hebben, hebben 

o Ik ben de baas. 

o Ik ben belangrijk. 

 Bijbelcitaat Jesaja 35,1 

 



Wereld 

Een spiraal van keien  

Ga met de jongeren in een kring zitten. Leg in het midden van de kring of op de tafel 40 witte 

keien klaar. 

Vraag de jongeren wat het woord ‘WOESTIJN’ bij hen oproept. 

Bij elk antwoord dat ze geven, mag er een witte kei worden genomen. Deze worden in een 

spiraal gelegd. Antwoord per antwoord wordt er zo een weg naar het centrum gevormd.  

Je kunt de jongeren willekeurig door elkaar laten antwoorden, of je kunt het rijtje afgaan en 

iedereen om de beurt een woord/associatie laten opnoemen en een steen laten leggen. 

Als iedereen een eerste kei heeft gelegd, kun je een aantal aanvullende vragen stellen om, 

met de overige stenen, de spiraal verder af te maken. Per antwoord wordt de spiraal verder 

aangevuld met een kei. 

Mogelijke vragen: 

 Hoe zou jij je voelen in de woestijn? 

 Hoe zou je overleven? 

 Wat zou je meenemen? 

 Wat zou je achterlaten? 

 Wie zou je de weg wijzen? 

 Wie was er al eens in de woestijn? 

 Wie voelde zich al eens in de woestijn? 



God 

Bijbelverhaal: Jezus kiest voor God 

Vertel het Bijbelverhaal van Jezus in de woestijn. 

Een mooie hertaling van het verhaal kun je onder andere terugvinden in ‘Het grote avontuur 

tussen God en mens’ van Kolet Janssen. In deze bijbel krijgt het verhaal de titel: Jezus kiest 

voor God. 

Terwijl je vertelt of voorleest leg je de drie woordkaarten in het midden van de kring. Elke 

woordkaart hoort bij een specifiek fragment uit het verhaal. 

 van stenen brood maken -> HEBBEN, HEBBEN, HEBBEN 

 heersen en macht -> IK BEN DE BAAS 

 vanuit de hoogte springen -> IK BEN BELANGRIJK 

 

Voer na het verhaal een gesprek waarin je dieper ingaat op de betekenis van ‘woestijn’. 

 Hoe lang verblijft Jezus in de woestijn? 

 Hoe beleeft Jezus deze periode? 

 Jezus leert in de woestijn enkele belangrijke lessen. Kun je een voorbeeld geven? 

(Verwijs hierbij naar de drie woordkaarten. Waartoe wordt Jezus bijna verleid?) 

 Wat voor een persoon wil Jezus (niet) zijn? 

 Wie wijst Jezus de juiste weg? 

 Hoe heeft de woestijn Jezus geholpen om tot inzicht te komen? 



Vat samen 

Veertig dagen verblijft Jezus in de woestijn. In de Bijbel is dit een belangrijke plaats waar God 

spreekt tot het hart van mensen. Tijdens deze veertig dagen wordt Jezus getest en op de proef 

gesteld. Maar langzaam leert Jezus wat belangrijk is voor hem. In de woestijn is Jezus op zoek 

naar wat hij met zijn leven zal doen, en hij beseft dat God daar een plaats in heeft. Hij wil God 

dienen door mensen te helpen goed te zijn voor elkaar en zo dichter bij God te komen. God 

houdt van hem en zal altijd bij hem zijn.  

Groei 

Ritueel: bloeien als een roos   

Vertel. 

De veertigdagentijd, de periode waarin christenen zich voorbereiden op Pasen, is te 

vergelijken met de tijd van Jezus in de woestijn. Het is een tijd om stil te staan en na te denken 

over wat echt de moeite waard is. 

Vraag aan de jongeren: 

 Wat vind jij de moeite waard? Wat voor een persoon wil jij zijn?   

 Welke verleidingen stellen jou daarbij soms op de proef? 

 Hoe zou je aan deze verleidingen kunnen weerstaan? 

 Hoe zou jij kunnen kiezen voor weinig? 

 Wie/wat zou jou de juiste weg kunnen wijzen? 

 Lees het Bijbelcitaat uit Jesaja voor. Doe dit op een rustig tempo zodat de leerlingen 

de kans krijgen om de woorden goed in zich op te nemen.  

“De woestijn zal zich verheugen de dorre vlakte is blij en zal bloeien als een roos.” (Jesaja 

35,1) 

Geef daarna iedereen een kiezelsteen. 

In de woestijn kunnen rozen bloeien. Vraag aan de jongeren hoe zij zelf zo’n roos zouden 

kunnen zijn. 

Terwijl de jongeren hun kiezelsteen rond de spiraal van keien (zie fase ‘Wereld’) leggen, 

zeggen ze hardop waaraan zij tijdens de veertigdagentijd zouden willen/kunnen werken. 

Hulpvragen:  

 Waarvoor kun jij meer tijd maken? 

 Tegen wat zou jij ‘neen’ kunnen zeggen? 

Nodig de jongeren uit om deel te nemen aan het ritueel. Geef hen voldoende de tijd om na 

te denken over de gestelde vragen en voor zichzelf te beslissen of ze al dan niet een kiezel 

rond de spiraal willen leggen.  

Sluit het moment af door het Bijbelcitaat een tweede keer voor te lezen.   


