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6.  MOMENT MET DE  

KINDEREN IN DE DIENST

Als je gelooft, zul je het zien

De twee zussen van Lazarus en de 

omstanders kunnen niet verder kijken 

dan wat ze zien: Lazarus is gestorven 

en ligt al vier dagen in het graf. Dan laat 

Jezus Gods hemelse macht zien door 

Lazarus terug te roepen uit de dood.

Aan de slag:
-  Speel met de kinderen het spelletje ‘Ik 

zie, ik zie wat jij niet ziet, en de kleur 

is…’.

-  Vertel de kinderen dat jij al iets gezien 

hebt, wat zij nog niet gezien hadden. 

Ze moeten het raden of van je horen.

-  In het bijbelverhaal zien de mensen 

niet wie Jezus écht is. Jezus zegt dan: 

‘Als je gelooft, zul je Gods hemelse 

macht zien’.

-  Wat Jezus laat zien over wie Hij is en 

wat Hij erbij vertelt, horen de kinderen 

in het bijbelverhaal.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Je wordt geroepen!

Jezus roept bij het graf van Lazarus: 

‘Lazarus, kom naar buiten!’ Lazarus 

reageert als hij zijn naam hoort. De 

kinderen reageren als ze hun naam 

horen noemen.

Wat heb je nodig?
-   een vel A3-papier

-   een viltstift

Aan de slag:
-  De kinderen schrijven als ze 

binnenkomen hun naam op het 

vel papier of laten hun naam erop 

schrijven.

-  De kinderen gaan in een kring 

staan.

-  Lees steeds twee of drie namen 

direct achter elkaar van het papier, 

om te voorkomen dat een kind zich 

bekeken zou voelen.

-  Als een kind zijn naam hoort, laat 

het iets van zichzelf zien: een 

kunstje, een dansje, een move, een 

gebaar, een liedje of ze zeggen iets 

in een andere taal.

-  In het bijbelverhaal wordt ook 

iemands naam geroepen. Zou die 

persoon zijn naam horen? En wat 

gaat hij dan doen?

8-12 jaar 

Ik leef!

De kinderen spelen ‘omgekeerd 

moordenaartje’ doordat ze levend 

worden in plaats van vermoord.

Aan de slag:
-  De kinderen zitten in een kring.

-  Eén kind is een omstander. Dit kind

   gaat in het midden van de kring 

staan op zoek naar het kind dat 

steeds knipoogt.

-  Het kind dat omstander is, gaat 

even naar de gang, terwijl er 

met de andere kinderen wordt 

afgesproken wie er gaat knipogen.

-  Alle andere kinderen in de kring 

zijn ‘dood’. Ook het kind dat 

zo onopvallend mogelijk gaat 

knipogen blijft in de kring zitten.

-  Als er naar een kind is geknipoogd, 

springt het op en roept: Ik leef!

-  De kinderen die zijn opgesprongen, 

blijven staan tot het einde van het 

spel.

-  Lukt het de omstander in drie keer 

te raden wie er steeds knipoogt?

Tip 
Bedenk met de 

kinderen vooraf hoe je 

hen gaat aanspreken: 

met fluisteren, praten, 

roepen of zingen.

Tip 
Je kunt ook een 

‘geheime knipoger’ 
aanwijzen. Loop de kring rond 
en knijp één kind voorzichtig 
in de schouder. Dit kind gaat 

knipogen. Het kind dat 
omstander is, hoeft dan 

niet eerst naar de 
gang.
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Levende God,

Er gebeuren soms moeilijke

en verdrietige dingen.

Dieren gaan dood.

Mensen worden ziek.

Of ze gaan dood.

De dood lijkt altijd sterker

dan het leven.

Maar dan horen we Jezus zeggen:

‘Iedereen die in Mij gelooft,

zal leven, ook als hij sterft.‘

Wilt U ons helpen aan die

woorden van Jezus te denken

als we rouwen en verdrietig zijn?

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 Johannes 11:17-27 en 32-44

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.

Jezus en Lazarus, Marta en Maria

Het is druk in Betanië. Er zijn een heleboel mensen 

gekomen om Marta en Maria te troosten. Er is 

namelijk iets ergs gebeurd. Lazarus, de broer van 

Marta en Maria, is ziek geworden en gestorven. Marta 

zit bij Maria in hun huis, samen met een heleboel 

buren en vrienden. Iedereen is verdrietig en huilt.

Dan gaat de deur open. Twee overbuurvrouwen 

komen binnen. Marta ziet hoe ze zich door de 

mensen heen wringen tot ze vlak bij haar zijn. 

‘We hebben gehoord dat Jezus eraan komt!’ zegt 

de oudste. Jezus! Marta staat op en gaat zo snel 

ze kan naar buiten, de straat in. Nog verder, de 

volgende straat in en het dorp uit. Daar ziet ze 

Hem, met zijn leerlingen en een heleboel mensen. 

Ze rent naar Hem toe en als ze bij Hem is blijft ze 

voor Hem staan.

‘Jezus!’ zegt Marta. Ondanks de tranen op haar 

gezicht kun je zien dat ze blij is dat Jezus er is. 

‘Jezus’, zegt ze weer. ‘Als U hier geweest was, dan 

was mijn broer niet gestorven. Maar ik weet dat 

God U alles zal geven wat U vraagt. Zelfs nu!’

Het is even stil. Wat zou Jezus nu zeggen? Zou Hij 

boos zijn omdat ze zomaar zegt dat Hij Lazarus 

beter had kunnen maken? Nee, Jezus’ gezicht 

staat niet boos. Hij zegt: ‘Je broer zal uit de dood 

opstaan, Marta!’

Marta knikt. ‘Ja dat weet ik, Heer. Als Gods nieuwe 

wereld komt zullen de doden allemaal opstaan.’ 

Maar Jezus schudt zijn hoofd. Hij kijkt Marta aan en 

zegt: ‘Het leven dat Ik geef stopt niet. Ik ben zelf de 

opstanding, en Ik ben ook het leven. Geloof je dat, 

Marta?’ Marta kijkt Jezus aan. ‘Ja,’ knikt Marta dan. 

‘Ik geloof dat U de Zoon van God bent die naar de 

wereld zou komen. De redder van de mensen.’

Marta denkt na. Jezus zegt dat hij opstanding en 
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het leven is. Maar ja, Lazarus is nu wel 

dood. Marta gelooft Jezus, maar wat 

bedoelt Jezus precies? Ze gaat Maria 

halen, die wil vast ook even met Jezus 

praten.

Als Maria bij Jezus komt, knielt ze 

voor Jezus op de grond. Ze snikt, en 

zegt tegen Jezus: ‘Als U hier geweest 

was, dan was mijn broer nu niet dood!’ 

Jezus is zelf ook verdrietig. Dat kun je 

horen aan zijn stem als Hij vraagt: ‘Waar 

hebben jullie Lazarus begraven?’

‘Kom maar mee, dan zullen we het U 

laten zien.’ De mensen om Jezus heen 

lopen met Jezus, Maria en Marta mee 

naar het graf. ‘Kijk Heer, daar hebben we 

hem begraven.’ Ze wijzen naar het graf, 

een grot met een grote steen voor de 

opening.

Jezus heeft tranen in zijn ogen als Hij 

zegt: ‘Haal de steen maar weg.’ Marta 

kijkt naar Jezus. Heeft ze het goed 

verstaan? Wil Jezus dat ze de steen voor 

het graf weghalen? ‘Maar Heer…’ stottert 

Marta. ‘Maar Heer, Lazarus ligt al vier 

dagen in het graf! Dat kunnen we nu 

toch niet meer openmaken?’

‘Marta,’ zegt Jezus, ‘Ik heb je toch 

gezegd dat je zult zien hoe groot en 

machtig God is, als je gelooft?’

Dan halen een paar sterke mannen de 

steen voor de opening van het graf weg. 

Jezus kijkt omhoog naar de hemel. Hij 

bidt en zegt: ‘Vader, dank U wel dat U 

Mij geeft waar Ik U om vraag. Dat doet 

U altijd, dat weet Ik wel. Maar deze 

mensen hier weten nog niet dat U alles 

kunt doen. En dat U mij naar hen hebt 

toegestuurd.’ Jezus kijkt weer naar het 

graf. En Hij roept: ‘Lazarus! Lazarus! Kom 

maar naar buiten!’ Iedereen houdt zijn 

adem in. Marta slaat haar hand voor 

haar mond als ze iets ziet bewegen in 

het graf. Daar komt Lazarus aan. Hij is 

het echt, haar broer! Om zijn handen en 

zijn voeten zitten nog de linnen doeken 

die ze om hem heen hadden gedaan 

toen ze hem gingen begraven. En ook 

om zijn hoofd zit nog een linnen doek. 

Maar hij loopt het graf uit. Hij leeft weer! 

‘Lazarus!’ roept Marta. En de mensen om 

hen heen beginnen te juichen. ‘Lazarus, 

je leeft weer!’ Marta kijkt naar Jezus. Die 

zegt: ‘Haal maar gauw die doeken weg. 

Lazarus leeft weer!’

8-12 jaar 

Johannes 11:17-27 en 32-44

Jezus spreekt met Marta

Toen Jezus en de leerlingen er bijna 

waren, hoorden ze dat Lazarus al vier 

dagen geleden begraven was.

Het dorp Betanië lag vlak bij Jeruzalem, 

op een afstand van ongeveer 3 

kilometer. Er waren veel Joden uit 

Jeruzalem naar Betanië gekomen om 

Marta en Maria te troosten.

Toen Marta hoorde dat Jezus eraan 

kwam, ging ze hem tegemoet. Maria 

bleef thuis. Marta zei tegen Jezus: ‘Heer, 

als u hier geweest was, dan was mijn 

broer niet gestorven! Toch weet ik ook 

nu heel zeker: God zal alles doen wat u 

hem vraagt.’

Jezus zei: ‘Je broer zal opstaan uit de 

dood.’ Marta zei: ‘Dat weet ik, Heer. Als 

het einde van de wereld komt, zal hij 

samen met alle doden opstaan.’

Jezus zei: ‘Ik ben het die de doden laat 

opstaan. Ik ben het die leven geeft. 

Iedereen die in mij gelooft, zal leven, 

ook als hij sterft. En iedereen die leeft 

en in mij gelooft, die zal niet voor 

eeuwig sterven. Geloof je dat?’ Marta 

antwoordde: ‘Ja, Heer, dat geloof ik 

zeker. Want u bent de messias, de Zoon 

van God, die naar de wereld gekomen 

is.’

(…)

Jezus komt bij het graf

Maria kwam bij Jezus. Toen ze hem zag, 

knielde ze voor hem. Ze zei: ‘Heer, als 

u hier geweest was, dan was mijn broer 

niet gestorven!’ Maria en de Joden die 

met haar meegelopen waren, begonnen 

hard te huilen en te jammeren. Jezus 

ergerde zich daaraan. Hij had verdriet 

om Lazarus, en hij vroeg: ‘Waar ligt 

Lazarus begraven?’ De mensen zeiden: 

‘Kom maar mee, Heer.’

Bij het graf begon Jezus te huilen. De 

Joden zeiden: ‘Kijk eens hoeveel hij 

van Lazarus hield!’ Maar sommigen van 

hen zeiden: ‘Hij heeft een blinde man 

genezen. Kon hij de dood van Lazarus 

dan niet voorkomen?’

Opnieuw ergerde Jezus zich. Hij ging 

naar het graf toe. Dat was een grot met 

een steen voor de opening. Jezus zei: 

‘Haal die steen weg.’ Marta, de zus van 

Lazarus, antwoordde: ‘Maar Heer, het 
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10. OM TE WETEN

Lazarus

De naam Lazarus komt uit het 

Hebreeuws en betekent: God heeft 

geholpen. In de bijbel komt Lazarus 

alleen in dit verhaal van Johannes voor. 

Hij heeft twee zussen: Marta en Maria.

Er zijn over hem en zijn zussen in 

de loop van de tijd allerlei verhalen 

geschreven. Bijvoorbeeld dat ze alle 

drie ter dood veroordeeld werden. In 

een ander verhaal werden ze op een 

onbestuurbaar schip gezet. Volgens 

dat verhaal kwam die boot terecht in 

de buurt van de Franse stad Marseille. 

Daar zou Lazarus de eerste bisschop 

geworden zijn.

Begraven

Als mensen in de tijd van de Bijbel 

begraven werden, werd hun lichaam 

in linnen doeken gewikkeld. Ook werd 

er vaak een soort zalf van olie en 

lekker ruikende kruiden op de doeken 

gesmeerd. Die zalf zorgde ervoor dat 

het lichaam in de warme omgeving 

niet zo snel vies ging ruiken. De 

mensen huilden vaak heel hard bij een 

begrafenis. Je kon daar zelfs mensen 

speciaal voor inhuren!

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 

-  Welke vriend van Jezus wordt heel erg 

ziek?

-  Gaat Jezus meteen naar hem toe? 

Wanneer gaat Jezus wel naar hem toe? 

Wat is er dan gebeurd?

-  Jezus zegt dat Lazarus zal opstaan uit 

de dood. Weet jij wat ‘opstaan uit de 

dood’ betekent?

-  Jezus huilt bij het graf van Lazarus. 

Wanneer heb jij voor het laatst gehuild? 

Waarom moest je huilen?

-  Jezus bidt eerst voordat Hij Lazarus uit 

het graf roept. Weet jij wat Jezus bidt? 

Waarom zou Hij eerst hebben gebeden, 

denk je?

-  Jezus belooft dat Gods 

nieuwe wereld een wereld 

zal zijn zonder de dood. 

Kun jij verschillen bedenken met onze 

wereld?

8-12 jaar 

-  Jezus zegt: ‘Iedereen die in Mij gelooft, 

zal leven, ook als hij sterft.’ Wat zou 

Jezus daarmee bedoelen?

-  Volgens Jezus wint het leven het 

van de dood. Hoe kan Jezus dat 

nou weten? Wie zou Hem zoiets ooit 

kunnen vertellen?

-  Jezus vraagt aan Marta of ze gelooft 

dat iedereen die in Hem gelooft, niet 

voor eeuwig zal sterven. Wat antwoordt 

Marta en waarom gelooft ze dat? Als 

Jezus jou deze vraag zou stellen, zou je 

dan hetzelfde antwoord geven?

-  Marta zegt tegen Jezus: als het einde 

van de tijd komt, zullen de doden 

opstaan. Wat hoop jij dat er zal 

gebeuren als het einde van de wereld 

komt en Gods nieuwe wereld begint?

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar De leeuw van Juda, Dierenhemel, Doodgaan is niet leuk, 
Doodgaan is opstaan en Wij zullen opstaan (alle van Elly en Rikkert).

lichaam stinkt, het ligt hier al vier dagen!’ Toen zei Jezus tegen haar: ‘Denk aan wat 

ik je gezegd heb! Als je gelooft, zul je Gods hemelse macht zien.’

Lazarus komt uit het graf

Toen haalden een paar mensen de steen weg. Jezus keek omhoog en zei: ‘Vader, 

ik dank u dat u naar mij luistert! Ik weet dat u altijd naar mij luistert. Maar ik zeg dit 

speciaal voor alle mensen die hier staan. Zij moeten geloven dat u mij gestuurd hebt.’ 

Daarna riep Jezus: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ Toen kwam de gestorven Lazarus naar 

buiten. Er zat een doek om zijn gezicht, en er zaten doeken om zijn armen en benen. 

Jezus zei tegen de mensen: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’
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13. OM TE DOEN

4-8 jaar 

Jezus geeft leven

De kinderen maken een 

miniboekje van het bijbelverhaal.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

En verder:

-   viltstiften of  

kleurpotloden

-   scharen

-   een nietmachine met 

nietjes

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren de 

plaatjes in.

-  Ze knippen de plaatjes uit.

-  Ze leggen de plaatjes in de 

goede volgorde op elkaar. 

Nummer 1 komt bovenop.

-  De kinderen nieten aan de 

linkerkant twee nietjes.

4-8 jaar 

Levendige letter

Jezus belooft dat Lazarus zal opstaan uit de dood. Jezus roept zijn 

naam… en er gebeurt iets moois: Lazarus komt uit het graf. De kinderen 

maken iets moois met hun eigen naam.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een vel wit papier

-   een vel gekleurd papier

En verder:

-   voorbeelden van mooie getekende letters

-  viltstiften of kleurpotloden

-  scharen

-  lijm

-   allerlei versierspulletjes zoals stickertjes, 

gekleurd tape, lintjes, knoopjes, plakfiguurtjes.

Aan de slag:
-  De kinderen bekijken de voorbeelden van de versierde letters.

-  De kinderen tekenen de eerste letter van hun naam zo groot mogelijk 

op het witte papier.

-  Ze knippen de letter uit.

-  Ze plakken de letter op het gekleurde vel papier.

-  De kinderen versieren de letters met viltstiften en de verschillende 

materialen.

Tips
- Teken voor de kleuters 
zelf een open letter, die 

ze gelijk kunnen knippen en 
daarna ‘vullen’.

- Snijd uit karton rechthoeken in 
A4-formaat. De kinderen plakken 

hier hun letter op, zodat het 
kunstwerk tegen de muur 

kan staan.
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4-8 jaar 

Levensloop

De kinderen bedenken bij dit 

spel welke uitspraak bij wie 

uit het bijbelverhaal past.

Wat heb je nodig?
-   het werkblad 

-   de vragen

-   vier vellen A4-papier

-   een dikke zwarte stift

Vooraf:
-  Print het werkblad uit op A3 formaat. Knip de 

personen uit.  

-  Plak op elk van de vier vellen één persoon en 

schrijf hun naam met grote letters eronder: Jezus, 

Lazarus, Marta, Maria.

Aan de slag:
-  Leg de vellen op een ruime afstand van elkaar 

neer of hang ze aan de muur.

-  De kinderen staan op een rij aan de andere kant 

van de ruimte.

-  Vertel dat je een zin voorleest en dat de kinderen 

naar de naam lopen van wie zij denken dat die bij 

die persoon past.

-  Laat het kind dat bij de verkeerde persoon staat, 

alsnog bij de juiste persoon gaan staan; daarna 

lopen alle kinderen weer terug.

-  Stel de onderstaande vragen in willekeurige 

volgorde:

  1   Ik heb twee zussen. (Lazarus)

  2   Ik woon in Betanië. (Maria, Marta, Lazarus)

  3   Jezus is mijn vriend. (Maria, Marta, Lazarus)

  4    Ik ben heel erg ziek. (Lazarus)

  5   Ik heb een broer en een zus. (Maria, Marta)

  6   Ik hoor dat Jezus eraan komt en loop Hem 

tegemoet. (Marta)

  7   Ik zeg dat Lazarus niet ziek is geworden om te 

sterven. (Jezus)

  8   Ik lig al voor de vierde dag in het graf. 

(Lazarus)

  9   Ik ben het die de doden laat opstaan. (Jezus)

  10   Iedereen die in Mij gelooft zal niet voor altijd 

sterven. (Jezus)

  11   U bent de messias de Zoon van God, die naar 

de wereld is gekomen. (Marta)

  12   Haal de steen weg. (Jezus)

  13   Heer, het lichaam stinkt, het ligt er al vier 

dagen. (Marta)

  14   Vader, Ik dank U dat U naar mij luistert. (Jezus)

  15   Ik zeg: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ (Jezus)
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8-12 jaar 

Wie ben ik?

Kennen de kinderen de personages uit 

het bijbelverhaal goed genoeg om ze te 

kunnen omschrijven? Ze testen dit met 

een spel.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een klein velletje papier of een post-it

-   een veiligheidsspeldje of plakband

En verder:

-   een viltstift of een pen

Vooraf:
-  Schrijf op zoveel briefjes als er kinderen 

zijn steeds één personage uit het 

bijbelverhaal: Lazarus, Jezus, Marta, 

Maria, een leerling van Jezus, een 

omstander.

Aan de slag:
-  Speld of plak bij ieder kind een 

personage op zijn rug.

-  Vertel welke personages er zijn. De 

kinderen weten zelf niet we ze zijn, de 

andere kinderen weten het door op de 

rug van het kind te kijken.

-  Elk kind probeert erachter te 

komen wie het is door vragen aan 

andere kinderen te stellen.

-  De kinderen mogen alleen vragen 

stellen waarop alleen met ‘ja’ of ‘nee’ 

kan worden geantwoord. Ze mogen 

dus niet vragen: ‘Wie ben ik’, maar wel 

bijvoorbeeld: ‘Ben ik een vrouw?’ of ‘Ben 

ik verdrietig?’

-  De kinderen lopen door elkaar. Ze 

mogen steeds één vraag aan een kind 

stellen. Voor een volgende vraag lopen 

ze naar weer een ander kind.

-  Als iemand denkt te weten wie hij is, dan 

vraagt hij aan jou: ‘Ben ik…?’

-  Heeft het kind het goed geraden, dan 

gaat het zitten. Is het niet goed, dan gaat 

het kind verder met vragen stellen.

-  Een kind mag één 

keer fout raden.

-  Je kunt het spel 

ook stoppen na 

een aantal vooraf 

afgesproken 

minuten, waarna 

elk kind op een 

briefje schrijft wie 

het denkt te zijn.

8-12 jaar 

Dubbele woordzoeker

De kinderen testen hun kennis van het 

bijbelverhaal door woorden te zoeken en 

die in het bijbelverhaal in te passen.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-  een potlood of een stift

-  een pen

-  eventueel een vel papier

En verder:

-  eventueel viltstiften

Aan de slag:
-  De kinderen zoeken horizontaal, 

verticaal en diagonaal woorden 

in de woordzoeker. De woorden 

worden niet gegeven.

-  De gevonden woorden schrijven 

ze op de puntjes op om het 

verhaal kloppend te maken.

-  De woorden zijn: dood, geloof, graf, huilen, Jezus, Lazarus, 

leerlingen, Maria, Marta, slapen, steen, twee, vier.

-  Daarna schrijven de kinderen het bijbelgedeelte verder af.  

Als kinderen de voorkeur hebben een tekening van het  

vervolg te maken, kan dit ook.

Tip
In plaats van ‘ja’ 

of ‘nee’ zeggen, mag 
er alleen met het hoofd 

worden geknikt of geschud. 
Dit voorkomt dat kinderen 

per ongeluk toch meer 
zeggen dan ‘ja’ of 

‘nee’.

Tip
Als de kinderen het lastig 

vinden om ‘zomaar’ woorden 
in de woordzoeker te vinden, 
bedenken ze welke woorden 
er op de puntjes ontbreken, 

en zoeken deze in de 
woordzoeker.
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8-12 jaar 

Kleurrijk leven

Jezus roept Lazarus terug uit de 

dood. Het zwart van de dood 

verdwijnt, Jezus geeft nieuw leven. 

Met dit experiment verdwijnt het 

donker van de dood en komt er weer 

kleur in het leven!

Wat heb je nodig?
-  stevig tekenpapier

- een liniaal

- een potlood

- wasco

- een muntje of een paperclip

- zwarte verf

- een kwastje

- eventueel een föhn

Aan de slag:
-  De kinderen tekenen met het 

potlood een vierkant van 10 x 10 

centimeter op het tekenpapier.

-  Ze kleuren dit vierkant met 

verschillende kleuren wasco 

helemaal in totdat er geen wit meer 

te zien is.

-  Ze bedekken met een kwastje 

het vierkant met zwarte verf.

-  Ze wachten tot de verf droog 

is. Dit duurt zo’n twintig minuten. 

TIP: met de föhn gaat het drogen 

sneller.

-  De kinderen tekenen met de 

zijkant van een muntje of met een 

opengetrokken paperclip een 

figuurtje in het vierkant, bijvoorbeeld 

een hart.

-  Ze krassen het figuurtje helemaal 

open.

Tip
In de Samen

leesbijbel op bladzijde 
1772-1776 vind je nog 

meer ideeën.

Teken met het potlood een vierkant van
10 x 10 centimeter op het tekenpapier.

Kleur dit vierkant met verschillende
kleuren wasco helemaal in totdat er

geen wit meer te zien is.

1
Bedek met een kwastje het
vierkant met zwarte verf.

Wacht tot de
verf droog is,
dit duurt zo’n
twintig minuten.

2
Teken met de zijkant van een muntje of

een opengetrokken paperclip een figuurtje
in het vierkant, bijvoorbeeld een hart.

3
Kras het figuurtje

helemaal open.

4

!
Tip:

met de föhn gaat het
drogen sneller.

!
Tip:

In de Samenleesbijbel op
bladzijde 1772-1776 vind

je nog meer ideeën.

Wat heb je nodig?
* stevig tekenpapier  * een liniaal  * een potlood  * wasco

* een muntje of een paperclip  * zwarte verf  * een kwastje  * eventueel een föhn
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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/Mathias Weber

Werkbladen 4-8 jaar: Mathias Weber

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.


