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1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de eerste van een blok met vier 

teksten uit het boek Jesaja, waarin verteld wordt wat 

de profeet Jesaja namens God aan zijn volk verkondigt.

Op deze zondag staat Jesaja 6:1-8 centraal, over de 

roeping van Jesaja.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op 

Jesaja, die als profeet namens God spreekt.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op 

Jesaja die wordt voorbereid op zijn taak als profeet, 

waarbij hij door een engel aangeraakt 

wordt met een gloeiend kooltje.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

De komende vier weken verdiepen we ons in het boek Jesaja. 

Dat is een van de profetische boeken in de Bijbel. Deze boeken 

bestaan voor het grootste deel uit profetieën, met soms ook verhalende 

stukjes. De profeet Jesaja, naar wie het boek is vernoemd, leefde in de 

achtste eeuw voor Christus in het zuidelijke koninkrijk Juda. Hij trad op 

als profeet aan het hof van de koning. Over zijn persoonlijke leven is 

niet veel bekend, behalve dat hij getrouwd was en twee zonen had (zie 

Jesaja 7:3 en Jesaja 8:3).

Het boek Jesaja wordt vaak ingedeeld in drie delen, die elk over een 

andere periode gaan: Jesaja 1-39, Jesaja 40-55 en Jesaja 56-66. De 

tekst van deze week en de volgende twee weken komt uit het eerste 

deel. Dat speelt zich af in de achtste eeuw voor Christus, wanneer Juda 

en Israël worden bedreigd door het machtige rijk Assyrië. De profeet 

Jesaja waarschuwt het volk om geen hulp te zoeken bij andere landen, 

maar om alleen op God te vertrouwen. Ook uit hij kritiek op het onrecht 

dat plaatsvindt in zijn volk en op de onderdrukking van arme mensen. 

Het volk is trots, zegt Jesaja. De mensen luisteren niet naar wat God 

wil. Daarom zal God onheil over het volk brengen en hen uitleveren aan 

de Assyriërs. Toch geeft Jesaja zijn volksgenoten ook een boodschap 

van hoop: uiteindelijk zal God zijn volk redden. Hij zal hun een goede 

toekomst geven, waarin vrede en recht zullen heersen.

Hoofdstuk 6 vertelt over het begin van Jesaja’s optreden als profeet. Er 

wordt beschreven hoe hij van God de roeping krijgt om profeet te zijn.
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3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

In Jesaja 6 lezen we over een heel bijzondere gebeurtenis in het leven van 

Jesaja, die de loop van zijn verdere leven zal bepalen. Jesaja bevindt zich 

in de tempel en ziet in een visioen een hoogverheven troon, waarop een 

grootse en ontzagwekkende Koning zit. Het is God zelf. Rondom de troon 

staan engelen die God dienen en Hem voortdurend prijzen. Jesaja schrikt; 

hij wordt overvallen door paniek. Door de volmaaktheid en de heiligheid 

van God wordt hij zich sterk bewust van zijn eigen onvolmaaktheid. Het 

verschil tussen God en de mens is zo groot, dat de Israëlieten geloofden 

dat een mens zou sterven als hij God zag (zie onder andere Genesis 32:30 

en Exodus 19:21). Toch komt het in de Bijbel verschillende keren voor dat 

mensen God zien. Meestal is dat in situaties waarin iemand van God een 

moeilijke opdracht krijgt. Doordat God zelf aan hem verschijnt, wordt die 

persoon bemoedigd en gesterkt, en is hij in staat om zijn zware taak te 

vervullen (denk bijvoorbeeld aan Jakob bij Peniël in Genesis 32:25-31 

en Mozes op de berg Sinai in Exodus 19:16-22). Maar Jesaja is zich 

daar op dit moment nog niet van bewust. Hij is vooral doordrongen 

van zijn eigen zonde en schuld. Dan ziet hij een engel die een 

gloeiend kooltje van het altaar af haalt en naar hem toe komt. De engel 

raakt met het kooltje zijn lippen aan. Met je lippen kun je spreken, maar via 

je mond komt ook de onreinheid die in je hart zit naar buiten. Doordat de 

engel Jesaja’s lippen aanraakt, zijn niet alleen zijn lippen gereinigd, maar 

is zijn hele hart rein gemaakt. Zomaar voor niets, zonder dat Jesaja er iets 

voor hoeft te doen of er zelfs maar om hoeft te vragen. Nu is Jesaja klaar 

om Gods boodschap aan de mensen te verkondigen. Als God vraagt: ‘Wie 

zal Ik naar mijn volk sturen?’ antwoordt Jesaja: ‘Stuur mij maar!’ Jesaja 

heeft van God de kracht gekregen om zijn opdracht uit te voeren. En dat 

zal niet altijd gemakkelijk zijn, want het volk zal soms niet zo blij zijn met 

wat hij te zeggen heeft. De mensen zullen vaak niet willen luisteren.



3
Voorbereiding Bouwstenen

debijbel.nl/bijbelbasics

Jesaja 6:1-8 | De roeping van Jesaja

debijbel.nl/bijbelbasics

De roeping van Jesaja

Werkblad

Voorbereiding

4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Jesaja 6:8.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Jesaja 6:6-7.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-8 jaar 

Om te beginnen

Per kind:

-  iets om uit te delen (een gum, 

notitie blokje, een pen, iets eetbaars)

Om te doen: Jesaja wordt profeet

Per kind:

-   het werkblad

En verder:

-   kleurpotloden of viltstiften

-   zwart papier

-  grijs of wit ribbelkarton

-  lijm

-  scharen

Om te doen: Tempeldoolhof

Per kind:

-  het werkblad

-  een pen

En verder:

-  eventueel kleurpotloden

Om te doen: Ik roep…

-  een opgeblazen ballon

8-12 jaar 
Om te beginnen

-  twee keukentangen 

(vleestangen, serveertangen of 

barbecuetangen)

-  twaalf barbecuekooltjes

-   vier bakken

-  zestien kaartjes met twee keer 

deze woorden erop:

 •  troon

 • engel

 • vleugel

 • deur

 • rook

 • kooltje

 • altaar

 • mantel

Bijbeltekst

- een bijbel

Om te doen: Jesaja 6 in houtskool

Per kind:

-  het bijbelgedeelte

-  een wit vel papier

En verder:

-   stukjes houtskool

-   kneedgum

-   kranten of onderleggers

-   natte doekjes

Om te doen: Schoon genoeg

Per kind:

-   het werkblad

-   een pen

-   een gekleurd potlood

Om te doen: Het onzichtbare wordt 

zichtbaar

-   vier kinderen

-  een wit bord

-  drie papiertjes

-  een pen

-  een stempelkussen

-  een boterhamzakje

-   een stukje houtskool (voor de 

barbecue)

-  een hamer

-  een poederkwast

Toen hoorde ik de stem van de Heer. 
Hij zei: ‘Wie zal ik naar mijn volk sturen? 

Wie kan er namens mij spreken?’ 
En ik zei: ‘Ik! U kunt mij sturen.’

JESAJA 6:8

185

debijbel.nl/bijbelbasics

Maar één van de engelen pakte met een tang een 
gloeiend kooltje van het altaar. Hij vloog met dat 

kooltje naar me toe, en raakte daarmee mijn lippen 
aan. Toen zei hij: ‘Nu ben je niet meer schuldig. Alles 

wat je verkeerd gedaan hebt, is je vergeven.’

JESAJA 6:6-7

185

debijbel.nl/bijbelbasics
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6.  MOMENT MET DE KINDEREN IN DE DIENST

Wie ben ik?

Vandaag begint een serie van vier teksten uit het boek Jesaja. Lukt het de 

kinderen om te raden over welke persoon uit de Bijbel het vandaag en de 

komende weken gaat?

Aan de slag:
-  Licht steeds een volgend tipje van de sluier op. Lukt het de kinderen 

uiteindelijk de bijbelse persoon over wie het vandaag gaat te ontmaskeren?

  •  Mijn vader heet Amos.

  •  Ik ben getrouwd en heb twee zonen.

  •  Mijn twee zonen heten: Sear-Jasub en Snel Weggehaald, Meteen 

Meegenomen.

  •  Ik werk aan het hof van de koning.

  •  Ik heb een eigen bijbelboek in het Oude Testament.

  •  Ik word ook genoemd in het Nieuwe Testament.

  •  Ik moet de mensen vertellen wat er gaat gebeuren als ze niet goed naar 

God luisteren.

  •  Ik ben dus een profeet.

  •  Mijn eigen bijbelboek is best dik. Het heeft 66 hoofdstukken.

  •  Mijn naam begint met de letter J.

In de kerkdienst
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In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Gaan

Jesaja is een profeet. Een profeet gaat 

naar mensen toe om hun een bericht van 

God door te geven. In deze opdracht 

wordt er ook een boodschap naar 

iemand gebracht.

Wat heb je nodig?

Per kind:

-   iets om uit te delen (een gum, 

notitieblokje, een pen, iets eetbaars)

Aan de slag:
-  Laat een van de kinderen naar een 

afgesproken plek gaan waar het kind 

de anderen niet kan zien en horen.

-  Geef de kinderen een kleine verrassing.

-  Vertel de kinderen dat je ook iets leuks 

hebt voor het kind dat weg is.

-  Vraag de kinderen of het kind dat weg 

is van de verrassing weet.

-  Laat de kinderen manieren bedenken 

om de verrassing bij het kind te krijgen: 

roepen, opsturen, bellen.

-  De kinderen ontdekken dat brengen 

de enige manier is om de verrassing bij 

hem of haar te krijgen.

-  Vertel één kind uit de groep waar het 

kind is en laat dit kind de boodschap 

en de verrassing naar het andere kind 

brengen.

-  Beide kinderen komen terug naar de 

ruimte van de kinderdienst.

-  Vertel de kinderen dat het verhaal gaat 

over de profeet Jesaja. Jesaja geeft 

berichten van God door aan mensen. 

Soms vertelt Jesaja over een mooie 

belofte van God. Soms moet hij de 

mensen ook waarschuwen en zeggen 

dat ze anders moeten gaan leven.

8-12 jaar 

Wat ziet Jesaja?

Jesaja maakt een bijzondere gebeurtenis 

mee die zijn verdere leven zal bepalen: 

God roept hem tot profeet. Jesaja krijgt 

deze roeping in een visioen. De kinderen 

beelden uit wat Jesaja zoal heeft gezien.

Wat heb je nodig?
-   twee keukentangen (vleestangen, 

serveertangen of barbecuetangen)

-  twaalf barbecuekooltjes

-  vier bakken

-   zestien kaartjes met twee keer deze 

woorden erop:

 •  troon

 • engel

 • vleugel

 • deur

 • rook

 • kooltje

 • altaar

 • mantel

Vooraf:
-  Leg in twee bakken zes 

barbecuekooltjes.

-  Zet deze bakken aan de ene kant van 

de ruimte.

-  Leg bij iedere bak ook een keukentang.

-  Zet de twee lege bakken aan de 

andere kant van de ruimte.

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in twee groepen.

-  Iedere groep krijgt acht kaartjes met 

een woord erop van iets wat Jesaja in 

de tempel ziet.

-  Het eerste kind uit de groep leest het 

woord voor zichzelf en beeldt uit wat 

op het kaartje staat.

-  Weet de groep wat het is? Daarna pakt 

een kind uit de groep de keukentang, 

pakt daar een kooltje mee en probeert 

deze zo snel mogelijk in de bak 

naar de overkant te brengen en 

erin te leggen. Valt het kooltje 

onderweg? Dan moet het kind terug 

naar de groep en opnieuw beginnen.

-  Als het kooltje naar de andere bak is 

gebracht, loopt het kind snel terug naar 

de groep en wordt het volgende kaartje 

uitgebeeld.

-  Lukt het niet om een woord te raden? 

Er zijn twee extra woorden.

-  Welke groep heeft als eerste zes 

kooltjes naar de overkant gebracht?

Tips 
- Vraag de kinderen na het 

lezen van het bijbelgedeelte 
wat de kooltjes in deze opdracht te maken hebben met de roeping 

van Jesaja.
- Wil je geen barbecuekooltjes 
gebruiken, dan kun je kiezen 

voor steentjes of stukjes 
hout.
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,

Soms roept U mensen

om uw woorden door te geven.

We horen vandaag hoe U Jesaja roept.

Jesaja denkt dat hij niet geschikt is.

Maar U helpt hem, zodat hij het toch 

wil.

Misschien roept U ons ook

om iets voor U te doen.

Wilt U ons daar dan ook bij helpen?

Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Jesaja 6:1-8

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal 

met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen 

om goed te kijken en te vertellen wat ze zien. Je kunt 

eventueel de weetjes uit het bovenbouwmateriaal 

gebruiken om wat meer uit te leggen.

De roeping van Jesaja

Ik ben Jesaja, de profeet. Ja, ik ben profeet, dat 

betekent dat ik de woorden van God doorgeef aan de 

mensen. Als God iets tegen de mensen wil zeggen, 

zegt Hij het eerst tegen mij, en dan moet ik het aan de 

mensen vertellen. Dat klinkt bijzonder, hè? – dat God 

tegen mij praat. En dat is het natuurlijk ook! Alleen zijn 

het vaak niet zulke leuke dingen die ik aan de mensen 

moet vertellen. Soms durf ik het bijna niet, want soms 

worden de mensen boos, of ze geloven me niet als ik 

vertel wat God tegen mij heeft gezegd. Maar op zulke 

momenten moet ik altijd terugdenken aan die bijzondere 

dag, de dag dat God mij riep om zijn profeet te zijn. Zal 

ik vertellen hoe dat ging? Moet je horen.

Ik was op een dag in de tempel. Dat is de plek waar God 

woont. Ik kom daar vaak om te bidden en om een offer 

te brengen, maar God zelf had ik daar nog nooit gezien. 

God is geen God die je kunt zien. Maar die dag zag ik… 

zag ik God. God zelf! Ik werd bang, want God zien, dat 

kan eigenlijk niet. Maar toch zag ik Hem echt!

Ik zag Hem op een troon zitten, een hoge troon. Een 

prachtig mooie troon was het, en Hij had een mantel aan 

die helemaal over de grond golfde. De onderkant van 

zijn mantel bedekte zelfs de hele tempel.

Ik zag ook twee engelen, die boven Hem stonden. Ik 

keek nog eens goed, want het waren zulke bijzondere 

engelen, ze hadden elk wel zes vleugels. Met twee 

vleugels konden ze vliegen, met twee andere vleugels 

bedekten ze hun gezicht en met nog twee vleugels 

bedekten ze de onderkant van hun lichaam. En toen ze 

begonnen te roepen, leek het wel of er een aardbeving 

was! De deuren van de tempel schudden, zo hard riepen 

ze. En er kwam allemaal rook in de tempel. Wat was 

ik bang! De engelen riepen: ‘God de Heer is heilig! Hij 

is heilig! Hij is heilig!’ Wel drie keer. En ze riepen ook: 
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‘Overal op aarde kun je zien hoe machtig 

God is.’

Dat geluid van de stemmen van de 

engelen, het schudden van de tempel, 

de rook… Ik kon niet meer blijven staan. 

Ik viel op de grond en schudde en 

beefde zelf ook. Ik was zo bang, dat ik 

riep: ‘O nee, ik ben maar een mens. Ik 

doe verkeerde dingen en ik woon bij een 

volk dat verkeerde dingen doet, en nu 

heb ik God gezien, hoe kan dat!’

Maar een van de engelen kwam naar me 

toe vliegen. Hij pakte met een tang een 

gloeiend kooltje van het altaar en raakte 

mijn lippen daarmee aan. Hij zei: ‘Nu zijn 

al je zonden vergeven.’

En toen… toen sprak God. Ik zal het 

geluid van zijn stem nooit vergeten. Hij 

zei: ‘Wie kan Ik naar de mensen sturen 

om mijn woorden door te geven?’

Ik schrok weer. Was er wel iemand 

die naar de mensen kon gaan om de 

woorden van God te vertellen? God 

wilde dingen tegen de mensen zeggen, 

maar wie moest dat voor Hem doen? Ik 

slikte, want ik was nog steeds wel bang, 

maar toch zei ik: ‘Hier ben ik. Stuur mij 

maar, ik zal gaan.’

En nu ben ik de profeet van God. Ik 

geef de woorden van God door aan de 

mensen. Die woorden van God zijn vaak 

niet leuk, maar toch geef ik ze door. De 

mensen moeten weten dat ze verkeerde 

dingen doen en dat ze anders moeten 

gaan leven. Want dan kan God de 

mensen vergeven.

Elke keer als ik iets moeilijks moet 

vertellen aan de mensen denk ik terug 

aan die dag dat God mij riep. En dan 

weet ik dat God zelf mij helpt, en dan 

ben ik al een stuk minder bang. Ik ben 

zijn profeet, en God helpt mij.

8-12 jaar 

Jesaja 6:1-8

Jesaja krijgt een opdracht
Jesaja ziet de Heer

In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik 

de Heer. Hij zat op een hoge troon. De 

onderkant van zijn mantel vulde de hele 

tempel. Boven hem stonden engelen. 

Die engelen hadden allemaal zes 

vleugels. Twee vleugels om hun gezicht 

te bedekken. Twee vleugels om hun 

lichaam te bedekken. En twee vleugels 

om te kunnen vliegen.

De engelen riepen tegen elkaar: ‘Heilig 

is hij, heilig! Heilig is de machtige 

Heer! Overal op de aarde kun je zien 

hoe machtig hij is!’ De engelen riepen 

zo hard dat de deuren van de tempel 

begonnen te schudden. En overal in de 

tempel was rook.

Jesaja denkt dat hij moet zwijgen

Toen werd ik bang en ik schreeuwde: 

‘Vanaf nu moet ik zwijgen! Ik mag niet 

meer spreken als profeet. Want ik heb 

met mijn eigen ogen de machtige Heer 

gezien, onze koning. En dat mag niet, 

want ik ben schuldig. Ik doe verkeerde 

dingen, net als de mensen om mij heen.’

Maar één van de engelen pakte met een 

tang een gloeiend kooltje van het altaar. 

Hij vloog met dat kooltje naar me toe, en 

raakte daarmee mijn lippen aan. Toen 

zei hij: ‘Nu ben je niet meer schuldig. 

Alles wat je verkeerd gedaan hebt, is je 

vergeven.’

De Heer stuurt Jesaja naar zijn volk

Toen hoorde ik de stem van de Heer. Hij 

zei: ‘Wie zal ik naar mijn volk sturen? Wie 

kan er namens mij spreken?’ En ik zei: 

‘Ik! U kunt mij sturen.’
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10. OM TE WETEN

Serafs

In de verzen 2 en 3 kun je lezen dat er engelen rondom 

de troon van God staan. In de Hebreeuwse tekst is het 

woord voor deze engelen ‘serafs’. Dat betekent: vurige 

wezens. Misschien hadden de serafs vuur om zich heen. 

Er wordt gezegd dat ze twee vleugels voor hun gezicht 

hielden. Dat was waarschijnlijk omdat het kijken naar 

God te veel en te overweldigend voor hen zou zijn. Het 

was dus extra bijzonder dat Jesaja God wél kon zien.

Vuur

In Jesaja 6:1-8 speelt vuur een opvallende rol. De 

tempel is vol met rook. De engelen die om Gods troon 

staan, zien er vurig uit. Een van hen raakt Jesaja’s lippen 

aan met een kooltje dat uit het vuur van het altaar komt. 

In de Bijbel is vuur een teken van Gods heiligheid. Vuur 

kan angstaanjagend zijn. Maar met vuur kun je ook 

dingen zuiver maken, zoals goud en zilver. En je kunt 

je eraan warmen. Zo is het ook met God: aan de ene 

kant is God heilig en roept Hij eerbied op. Maar aan de 

andere kant wil Hij mensen rein maken, ze vergeven en 

goed voor ze zijn.

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten 

vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden 

op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in 

het verhaal. Over de denkvragen kun je met elkaar 

wat langer doorpraten. Op denkvragen zijn er dus 

ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar 

-  Wat is een profeet? Hoe heet de profeet uit het 

verhaal?

-  Jesaja ziet God. Waar ziet hij God? Waar zit God 

op? Wat heeft Hij aan?

-  Waardoor valt Jesaja op de grond?

-  Waarmee raakt een van de 

engelen de lippen van Jesaja 

aan? Waarom doet hij dat?

-  God roept Jesaja om profeet 

te worden. Als God jou zou roepen om iets voor 

Hem te doen, wat zou jij dan willen doen?

8-12 jaar 

-  Jij bent Jesaja en je komt een vriend tegen. 

Wat vertel je je vriend over wat je hebt gezien, 

gehoord, gevoeld en geroken?

-  Waarom vindt Jesaja dat hij geen profeet kan zijn?

-  Waarom raakt een engel de lippen van Jesaja aan 

met een kooltje?

-  Waarom wil Jesaja daarna wel verder als profeet?

12. OM TE ZINGEN

Luister met elkaar naar het lied Zend mij (Elly en Rikkert).
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13. OM TE DOEN

4-8 jaar 

Jesaja wordt profeet

Jesaja wordt door God geroepen tot profeet. 

Als een engel met een kooltje de lippen van 

Jesaja heeft aangeraakt, is Jesaja klaar om 

Gods boodschap aan de mensen te vertellen.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

En verder:

-   kleurpotloden of viltstiften

-  zwart papier

-  grijs of wit ribbelkarton

-  lijm

-  scharen

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren de kleurplaat.

-  De kinderen scheuren stukjes uit het zwarte 

papier en maken er propjes van.

-  Ze lijmen deze propjes, de kooltjes, op het 

altaar.

-  De kinderen knippen wolkjes uit het karton: 

de rook.

-  Ze plakken de rook in de tempel.

4-8 jaar 

Tempeldoolhof

Jesaja wordt door God geroepen als profeet als hij 

in de tempel is. God laat hem bijzondere dingen 

zien. De kinderen laten Jesaja door de tempel naar 

buiten lopen om daar de woorden van God te gaan 

spreken.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   een pen

En verder:

-   eventueel kleurpotloden

Aan de slag:
-  De kinderen gaan door het doolhof alleen over de 

dingen die Jesaja ziet. De kinderen helpen hem de 

uitgang van de tempel te vinden.

-  Jesaja ziet wel: een troon, een engel, rook, een 

altaar, kooltjes.

-  Jesaja ziet niet: een boekrol, een zwaard, een 

leeuw, een fles wijn, een kaars.

-  De kinderen kleuren eventueel de plaatjes van de 

dingen die Jesaja wel ziet.

4-8 jaar 

Ik roep…

Jesaja wordt door God 

geroepen als profeet.

De kinderen doen een spel 

waarin ze elkaar roepen.

Wat heb je nodig?
-   een opgeblazen ballon

Aan de slag:
-  De kinderen zitten in 

kleermakerszit in een kring op 

de grond.

-  Eén kind staat met de ballon in 

het midden van de kring.

-  Het kind gooit de ballon 

omhoog en zegt: ‘Ik roep…’ en 

noemt dan de naam van een 

kind.

-  Het kind dat is geroepen gaat 

zo snel mogelijk staan en 

probeert de ballon te pakken 

voordat deze de grond heeft 

geraakt.

-  Roept het kind in het midden: 

‘Ik roep… Jesaja’, dan gaan alle 

kinderen staan en proberen de 

ballon te pakken.
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De roeping van Jesaja

8-12 jaar 

Jesaja 6 in houtskool

Jesaja ziet in een visioen, een soort van 

droom, God op zijn troon. Om Hem heen ziet 

Jesaja engelen. De engelen roepen hoe heilig en machtig de 

Heer is. Jesaja wordt bang. Hij durft niet meer te spreken tot 

zijn lippen door een engel worden aangeraakt met een vurig 

kooltje. De kinderen maken van houtskool een tekening  

bij het bijbelgedeelte.

Wat heb je nodig:
Per kind:

- het bijbelgedeelte

- een wit vel papier

En verder:

-  stukjes houtskool

-  kneedgum

-  kranten of onderleggers

-  natte doekjes

Aan de slag:
-  De kinderen lezen Jesaja 6:1-8 nog 

een keer goed door.

-  De kinderen letten tijdens het lezen 

op wat Jesaja allemaal ziet en wat er 

met hem gebeurt.

-  De kinderen maken met houtskool een 

mooie tekening van het verhaal.

8-12 jaar 

Schoon genoeg

Jesaja is doordrongen van zijn eigen zonde en schuld. Met deze 

puzzel ontdekken de kinderen wat Jesaja hierover zegt. Als ze 

weten wat Jesaja zegt, lezen ze als vanzelf wat de engel hem 

antwoordt.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   een pen

-   een gekleurd potlood

Aan de slag:
-  De kinderen maken de puzzel.

-  De woorden die Jesaja spreekt, hebben een letter te veel. 

Weten de kinderen welke woorden er moeten staan?

-  De oplossing luidt: Ik mag niet meer spreken als profeet, want 
ik ben schuldig, ik doe verkeerde dingen.

-  Als de kinderen in elk kooltje de letter inkleuren die er teveel 

staat, lezen ze na het inkleuren van alle kooltjes wat de engel 

hem hierop antwoordt.

-  Het antwoord luidt: Alles is vergeven.

Tips voor het werken 
met houtskool

- Dek de tafels af met kranten of 
onderleggers. Houtskool geeft af.- Laat de kinderen de mouwen opstropen als ze met houtskool werken of bescherm de kleding.- Zorg voor een pak vochtige doekjes om de handen mee schoon te maken.- Geef de kinderen kleine stukjes houtskool, omdat het dan minder snel breekt.

- Gebruik wattenschijfjes om de 
houtskool mee uit te wrijven.

Ika

malg

meere

prosfe
et

eik

alis

sprekens

nie
lt
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De roeping van Jesaja

8-12 jaar 

Het onzichtbare wordt zichtbaar

In het visioen raakt een engel Jesaja’s lippen aan met 

een gloeiend kooltje. Hiermee maakt God zichtbaar 

dat Jesaja’s zonden vergeven zijn. In het proefje maakt 

houtskool ook iets zichtbaar.

Wat heb je nodig?
-   vier kinderen

-   een wit bord

-   drie papiertjes

-   een pen

-   een stempelkussen

-   een boterhamzakje

-   een stukje houtskool (voor de barbecue)

-   een hamer

-   een poederkwast

Aan de slag:
-  Laat een van de drie kinderen zijn rechterwijsvinger op 

een wit bord drukken, zonder dat het vierde kind ziet 

wie van de kinderen de afdruk maakt.

-  De drie kinderen schrijven elk hun naam op een 

papiertje.

-  De kinderen zetten met inkt een vingerafdruk van hun 

rechterwijsvinger op het papiertje bij hun naam.

-  Doe een houtskoolstukje in een boterhamzakje.

-  Sla met een hamer de houtskool in het zakje fijn. Hoe 

fijner de houtskool, hoe beter.

-  Maak het zakje open en doop de kwast in de 

houtskoolpoeder.

-  Het vierde kind smeert met de kwast houtskoolpoeder 

op de onzichtbare afdruk op het bord en blaast 

voorzichtig het losse houtskoolpoeder weg.

-  Het kind vergelijkt de vingerafdruk op het bord met de 

afdrukken op de papiertjes.

-  Raadt het kind van wie de vingerafdruk op het bord is?

Uitleg:
Als je het bord vasthoudt, laten je vingers een afdruk 

van zweet en vet achter. Met het blote oog is die afdruk 

moeilijk te zien. Met het houtskoolpoeder maak je de 

vingerafdruk zichtbaar. Dit proefje met houtskoolpoeder 

werkt goed op bepaalde, gladde oppervlakken, maar 

niet op papier.

Eén iemand drukt zijn rechterwijsvinger

op een wit bord. Twee anderen zien dit,

één iemand ziet het niet.

1
De drie die weten wie zijn rechterwijsvinger

op het bord heeft gedrukt schrijven elk op

een papiertje hun naam.

Ze zetten met inkt een vingerafdruk van

hun rechterwijsvinger op het papiertje bij

hun naam.

Raad ook de laatste persoon van wie

de vingerafdruk op het bord is?Maak het zakje open en doop de kwast in de

houtskoolpoeder. Degene die niet weet wie zijn

rechterwijsvinger op het bord heeft gedrukt

smeert met de kwast houtskoolpoeder op het

bord en blaast voorzichtig het losse

houtskoolpoeder weg.

2
Een van jullie doet een houtskoolstukje in

een boterhamzakje en slaat met een hamer de

houtskool in het zakje fijn. Hoe fijner de

houtskool, hoe beter.

3
Vergelijk de vingerafdruk op het bord

met de afdrukken op de papiertjes.

4

Wat heb je nodig?
* vier kinderen  * een wit bord  * drie papiertjes  * een pen  * een stempelkussen * een boterhamzakje

* een stukje houtskool (voor de barbecue)  * een hamer  * een poederkwast

Als je het bord vasthoudt, laten je vingers een afdruk van zweet en vet achter.

Met het blote oog is die afdruk moeilijk te zien. Met het houtskoolpoeder maak je

de vingerafdruk zichtbaar. Dit proefje met houtskoolpoeder werkt goed op

bepaalde, gladde oppervlakken, maar niet op papier.



12
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Jesaja 6:1-8 | De roeping van Jesaja

De roeping van Jesaja

14. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. 

Dat is een wens die vaak aan het einde van 

de kerkdienst wordt uitgesproken. En die 

zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Gesa van Delft

Illustratie: NBG/Liza-Beth Valkema

Werkbladen 4-8 jaar: NBG/Liza-Beth Valkema

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring  

staan en houd elkaars 
handen vast.

- Laat drie kinderen elk een 
zin uitspreken, of spreek 

alles samen uit.



Toen hoorde ik de stem van de Heer. 
Hij zei: ‘Wie zal ik naar mijn volk sturen? 

Wie kan er namens mij spreken?’ 
En ik zei: ‘Ik! U kunt mij sturen.’

JESAJA 6:8
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TEMPELDOOLHOF

Jesaja gaat de tempel in en ziet 

bijzondere dingen. Weet jij welke dingen 

hij allemaal ziet? Help hem de uitgang te 

vinden door de juiste route te kiezen. Dan kan 

hij als profeet de mensen toespreken.



Maar één van de engelen pakte met een tang een 
gloeiend kooltje van het altaar. Hij vloog met dat 

kooltje naar me toe, en raakte daarmee mijn lippen 
aan. Toen zei hij: ‘Nu ben je niet meer schuldig. Alles 

wat je verkeerd gedaan hebt, is je vergeven.’

JESAJA 6:6-7
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Eén iemand drukt zijn rechterwijsvinger
op een wit bord. Twee anderen zien dit,

één iemand ziet het niet.

1
De drie die weten wie zijn rechterwijsvinger
op het bord heeft gedrukt schrijven elk op

een papiertje hun naam.

Ze zetten met inkt een vingerafdruk van
hun rechterwijsvinger op het papiertje bij

hun naam.

Raad ook de laatste persoon van wie
de vingerafdruk op het bord is?

Maak het zakje open en doop de kwast in de
houtskoolpoeder. Degene die niet weet wie zijn
rechterwijsvinger op het bord heeft gedrukt
smeert met de kwast houtskoolpoeder op het

bord en blaast voorzichtig het losse
houtskoolpoeder weg.

2
Een van jullie doet een houtskoolstukje in

een boterhamzakje en slaat met een hamer de
houtskool in het zakje fijn. Hoe fijner de

houtskool, hoe beter.

3

Vergelijk de vingerafdruk op het bord
met de afdrukken op de papiertjes.

4

Wat heb je nodig?
* vier kinderen  * een wit bord  * drie papiertjes  * een pen  * een stempelkussen * een boterhamzakje

* een stukje houtskool (voor de barbecue)  * een hamer  * een poederkwast

Als je het bord vasthoudt, laten je vingers een afdruk van zweet en vet achter.
Met het blote oog is die afdruk moeilijk te zien. Met het houtskoolpoeder maak je

de vingerafdruk zichtbaar. Dit proefje met houtskoolpoeder werkt goed op
bepaalde, gladde oppervlakken, maar niet op papier.

HET ONZICHTBARE  

WORDT ZICHTBAAR

In het visioen raakt een engel 

Jesaja’s lippen aan met een 

gloeiend kooltje. Hiermee maakt 

God zichtbaar dat Jesaja’s zonden 

vergeven zijn. In het proefje maakt 

houtskool ook iets zichtbaar.

VUUR

In Jesaja 6:1-8 speelt vuur een opvallende 

rol. De tempel is vol met rook. De engelen 

die om Gods troon staan, zien er vurig uit. 

Een van hen raakt Jesaja’s lippen aan met 

een kooltje dat uit het vuur van het altaar 

komt. In de Bijbel is vuur een teken van 

Gods heiligheid. Vuur kan angstaanjagend 

zijn. Maar met vuur kun je ook dingen zuiver 

maken, zoals goud en zilver. En je kunt 

je eraan warmen. Zo is het ook met God: 

aan de ene kant is God heilig en roept Hij 

eerbied op. Maar aan de andere kant wil Hij 

mensen rein maken, ze vergeven en goed 

voor ze zijn.

Maar één van de engelen 
pakte met een tang een 
gloeiend kooltje van het 
altaar. Hij vloog met dat 
kooltje naar me toe, en 

raakte daarmee mijn lippen 
aan. Toen zei hij: ‘Nu ben 

je niet meer schuldig. Alles 
wat je verkeerd gedaan 

hebt, is je vergeven.’

Jesaja 6:6-7

SERAFS

In de verzen 2 en 3 kun je lezen dat er engelen rondom de troon 

van God staan. In de Hebreeuwse tekst is het woord voor deze 

engelen ‘serafs’. Dat betekent: vurige wezens. Misschien hadden 

de serafs vuur om zich heen. Er wordt gezegd dat ze twee 

vleugels voor hun gezicht hielden. Dat was waarschijnlijk omdat 

het kijken naar God te veel en te overweldigend voor hen zou zijn. 

Het was dus extra bijzonder dat Jesaja God wél kon zien.

Eén iemand drukt zijn rechterwijsvinger
op een wit bord. Twee anderen zien dit,

één iemand ziet het niet.

1
De drie die weten wie zijn rechterwijsvinger
op het bord heeft gedrukt schrijven elk op

een papiertje hun naam.

Ze zetten met inkt een vingerafdruk van
hun rechterwijsvinger op het papiertje bij

hun naam.

Raad ook de laatste persoon van wie
de vingerafdruk op het bord is?

Maak het zakje open en doop de kwast in de
houtskoolpoeder. Degene die niet weet wie zijn
rechterwijsvinger op het bord heeft gedrukt
smeert met de kwast houtskoolpoeder op het

bord en blaast voorzichtig het losse
houtskoolpoeder weg.

2
Een van jullie doet een houtskoolstukje in

een boterhamzakje en slaat met een hamer de
houtskool in het zakje fijn. Hoe fijner de

houtskool, hoe beter.

3

Vergelijk de vingerafdruk op het bord
met de afdrukken op de papiertjes.

4

Wat heb je nodig?
* vier kinderen  * een wit bord  * drie papiertjes  * een pen  * een stempelkussen * een boterhamzakje

* een stukje houtskool (voor de barbecue)  * een hamer  * een poederkwast

Als je het bord vasthoudt, laten je vingers een afdruk van zweet en vet achter.
Met het blote oog is die afdruk moeilijk te zien. Met het houtskoolpoeder maak je

de vingerafdruk zichtbaar. Dit proefje met houtskoolpoeder werkt goed op
bepaalde, gladde oppervlakken, maar niet op papier.
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SCHOON GENOEG

Weet jij welke woorden Jesaja 

spreekt? Je ziet dat er in elk woord 

een letter te veel staat. Schrijf het juiste 

woord eronder. Als je die woorden na 

elkaar leest, lees je wat Jesaja zegt.

Als je ook in elk kooltje de letter kleurt 

die er teveel staat, lees je na het 

inkleuren van alle kooltjes wat de  

engel tegen Jesaja zegt.

veerkeerde

Ika

dingnen

prosfeet

schulgdig

malg

eik

nielt

bern

iek

alis

dove

meere

wavntsprekens


