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De wereld trekt! De kerk trekt? 

- objectles voor basisscholen - 

 
De kerk staat in de wereld.  

Kerkmensen leven tussen wereldse mensen. 
De wereld trekt! Trekt de kerk ook?  

De Heere Jezus leert ons er meer over! 
 

Nodig 
Een magneet en voorwerpen die de magneet kan aantrekken. 

Heel geschikt: magnetisch constructiemateriaal (zoals Magnetix of Geomag).  
Misschien zijn er kinderen die dit thuis hebben en op de dag van de objectles mee kunnen 

nemen naar school. 
 

Binnenkomer 
1. Laat zien hoe een (sterke) magneet werkt. Laat zien hoe voorwerpen die best een stukje 
bij de magneet vandaan liggen, toch aangetrokken worden naar de magneet. 
2. Pak van de vorige objectles de kerk en de wereldkaart erbij. Vertel dat de magneet met 
zijn voorwerpen je meer kan leren over de kerk en de wereld. Maar eerst gaan we luisteren 
wat de Heere Jezus daarover zegt. 
 

Bijbel 
Onderbouw 

Lees Johannes 17:11 en bespreek dit vers met behulp van onderstaande vragen. 
1.‘Ik ben niet meer in de wereld,’ zegt de Heere Jezus. (Wijs naar de wereldkaart.) Waar is Hij 
dan? 
2. ‘Maar deze zijn in de wereld,’ zegt de Heere Jezus over de kerk. (Zet de kerk op de 
wereldkaart.) Wat betekent dat? 
3. ‘Bewaar ze in Uw Naam’, bidt de Heere Jezus tot Zijn Vader: Houdt U ze vast! (Leg wat 
voorwerpen vlak naast de kerk: kerkmensen. Laat de magneet de ‘kerkmensen’ wegtrekken) 
Waarvoor moet de kerk bewaard worden? (om niet mee te doen met de zonden in de wereld, 
om sterk te zijn als er moeilijkheden komen, om bij de kerk te blijven) 
4. ‘Laat ze één zijn’, vraagt de Heere Jezus aan Zijn Vader. Wat betekent dat? (dat ze elkaar 
vasthouden in liefde). Als elk kind op z’n stoel zit, zijn er … kinderen in de klas. Als elk kind 
het andere kind een hand geeft en vasthoudt, is het één groep. Zo moeten kerkmensen 
elkaar vasthouden. Voor elkaar zorgen. In liefde samenleven. 
 

Middenbouw 
Kies of je mee wilt doen met de onderbouw of met de bovenbouw. 
 

Bovenbouw 
Lees Johannes 17:11-21 waarbij iedereen meeleest in de Bijbel. Vertel vooraf dat de Heere 
Jezus hier vlak voor Zijn sterven hardop bidt tot Zijn Vader. Er staat geen amen achter dit 
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gebed. Hij bidt dit nog steeds nu Hij in de hemel is voor Zijn Kerk op aarde. Bespreek na het  
lezen deze verzen met behulp van de volgende vragen: 
1. Waar staat de kerk/waar leven kerkmensen (vers 11)? (In de wereld) 
2. Wat deed de Heere Jezus met de discipelen die ook in de wereld leefden (vers 12)? (Hij 
bewaarde hen. Hij zorgde voor hen. Hij hield hen vast) 
3. Waarom is dat nodig (kanttekening 32)? (Hij bewaarde voor moeilijke dingen, voor afval 

van de ‘kerk’ en verleidingen van de zonde en de wereld) 
4. Leg een aantal voorwerpen langs de kerk: kerkmensen. Ga met de magneet erlangs en 
trek voorwerpen weg. Benadruk: de wereld trekt… Wat voel je daar zelf van? 
5. Wat zegt de Heere Jezus dat de kerk moet doen (vers 11b en 21a)? Wat betekent dat? 
6. Met de magnetische staven van Magnetix of GeoMac kun je dit heel mooi laten zien: 
maak een kring om de kerk: mensen die elkaar in liefde vasthouden. Als je nu met de 
magneet dichtbij komt, trek je niet zomaar iemand weg. Wat betekent dit voor gemeente-
zijn? 
7. De wereld trekt dus aan kerkmensen. De Heere Jezus zegt dat kerkmensen ook moeten 
trekken aan wereldse mensen (doe met je voorwerpen voor hoe de kerk mensen uit de 
wereld naar de kerk trekt) Hoe kunnen kerkmensen aan wereldse mensen trekken (vers 18 
en 20)? Wat is daar de bedoeling van (vers 21b)? Wat betekent dit voor de kerk?  
 

Bezig 
- Laat de kinderen met de magneten (Magnetix of GeoMac) spelen en het trekken ervaren. 
- Als je de bouwplaat van Objectles 1 nog niet af hebt, kun je die nu afmaken. 
- Als je bij Objectles 1 een kleurplaat hebt laten kleuren of tekening hebt laten maken, kun je 
die nu aan laten vullen door pijlen te tekenen (trekken van de kerk en trekken van de 
wereld) of door uit grijs papier magneten te tekenen, uitknippen en opplakken. 
 

Besluiten 
Herhaal de les van deze objectlessen:  

- Geen vriend van de wereld, wel vriendelijk voor de wereld! 
- Laat je niet meetrekken naar de wereld, maar trek wereldse mensen wel naar de 

kerk! 
 

 
 


