
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 1  - In gesprek met … de Schriftgeleerden.  

 

Beginzin 

Het feest is weer voorbij. Ook nu weer is het een drukte van belang. Samen met een grote groep 

zingende en napratende pelgrims maken Jozef en Maria de terugreis naar Nazareth.  

 

Jozef en Maria ontdekken, dat Jezus achtergebleven is 

• Terwijl zij met de andere reizigers spreken, proberen Jozef en Maria hun Zoon te 

ontdekken in de menigte. 

• Ze vragen naar Hem bij familieleden en bekenden, maar zien Hem niet. Ze worden steeds 

ongeruster. 

• Uiteindelijk gaan ze terug naar Jeruzalem om Hem daar te zoeken. Ze zoeken drie dagen 

lang.  

• Denk je eens in, dat jij drie dagen lang onvindbaar zou zijn voor je ouders. Wat zouden ze 

wanhopig zijn! 

 

Jezus gevonden in de tempel 

• Jozef en Maria vinden hun Zoon in de tempel.  

• Hij zit in een kring van Schriftgeleerden. Jezus luistert aandachtig naar wat zij te vertellen 

hebben en stelt hen vragen.  

• De mensen, die staan te luisteren, vinden het heel bijzonder. Een Kind van twaalf jaar, dat 

al zulke moeilijke vragen stelt en zoveel goede antwoorden weet.  

• Zie jij jezelf al zitten bij een kerkenraadsvergadering, tussen de ouderlingen en diakenen? 

 

De reactie van Maria 

• Maria is teleurgesteld en boos.  

• Maria verwijt Jezus, dat Hij hen in angst heeft laten zitten. Waarom heeft Hij niet even 

gezegd dat Hij achter zou blijven? 

 

Het antwoord van Jezus 

• Jezus vraagt Zijn moeder waarom zij Hem heeft gezocht. 

• Ze weet toch dat Hij bezig moet zijn met de dingen van Zijn hemelse Vader? 

• Dat is belangrijker dan gehoorzaam zijn aan Zijn aardse ouders. 

• Jozef en Maria begrijpen de woorden van Jezus niet. 

• Misschien heb jij dat ook vaak; dat je niet goed begrijpt wat de Heere Jezus in de Bijbel 

bedoelt. Ook jij hebt het licht van de Heilige Geest nodig. Dan zul je begrijpen wat de Heere 

tegen jou zegt. Vraag Hem erom! 

 

Slotzin  

De Heere Jezus is gehoorzaam; Hij gaat met Zijn ouders mee naar Nazareth. In de Bijbel staat, dat 

Hij steeds meer wijsheid van God kreeg.  


