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Kind op Zondag
Dit boekje is ontwikkeld door de redactie van Kind op Zondag.
Kind op Zondag is een methode voor het vieren met kinderen in de kerk.  
Voor elke zondag biedt de methode voorleesverhalen, werk- en spelvormen,  
liedjes en nog veel meer. 

Gebruikt u Kind op Zondag nog niet in uw kerk? Bestel dan een proefnummer  
voor de actieprijs van € 15,-.

Kijk voor meer informatie op www.kindopzondag.nl. 
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Lang geleden leefde het volk Israël in slavernij in Egypte. God gaf een teken van 
leven: vanuit een brandende braamstruik vertelde hij Mozes dat Hij zijn volk naar een 
ander land zou brengen.

De verhalen over Mozes en de Israëlieten staan centraal in deze Veertigdagentijd. 
Met dit boekje kun je thuis elke dag aandacht besteden aan het thema. Aan het 
begin van elke week is er een ‘oppepper’, een activiteit waar je energie van krijgt. 
Ook zijn er spelvormen, creatieve werkvormen, bespaartips, voorleesverhalen, liedjes 
en nog veel meer. 

Dit boekje is een initiatief van Kind op Zondag, de methode voor de 
kindernevendienst. Wilt u meer exemplaren bestellen? Ga dan naar  
www.kwintessens.nl. 

Veel plezier met dit boekje!



Woensdag 26 februari 2020

Vandaag is het Aswoensdag, de eerste dag van de Veertigdagentijd. 
In de katholieke kerk krijgen mensen een kruisje van as op hun voorhoofd. Ze 
denken aan de verkeerde dingen die ze gedaan hebben.

Askruisjes 
Doe deze opdracht samen met een 
volwassene. 
Nodig: lucifers, kleine briefjes of 
memoblaadjes, pen 

Ieder schrijft of tekent voor zichzelf op 
een briefje waar hij of zij spijt van heeft. 
Steek een lucifer af en laat hem even 
branden zodat ongeveer 1 cm zwart is. 
Blaas hem dan uit. 
Ieder krijgt zo’n gebruikte lucifer en zet 
daarmee een kruis door datgene wat hij 
of zij heeft opgeschreven.

 

Bij het askruisje hoort de volgende Bijbeltekst:  
God zei tegen de mens: ‘Stof ben je, tot stof keer je 
terug.’  
Naar Genesis 3:19 (NBV).

Wist je dat as ook vruchtbaar is? Het helpt planten 
groeien en staat daarom voor nieuw leven.
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Donderdag 27 februari 2020

Postbode Koos

Een brief voor een held
Elke dag brengt postbode Koos 
brieven rond. Hij vindt het leuk om 
bij de mensen langs te gaan. Maar 
het allerleukst is het om bij mevrouw 
Rozemarijn een brief te bezorgen. Ze 
lacht altijd zo vriendelijk, en ze heeft 
zo’n aardige stem…
Op een dag gebeurt er iets bijzonders. 
Als postbode Koos bij het huis van 
mevrouw Rozemarijn staat, zwaait de 
deur open. Ze geeft hém een brief, 
in plaats van andersom. ‘Deze is voor 
mijn grote held,’ zegt ze verlegen. En 
ze doet de deur weer dicht.
Daar staat postbode Koos. Met een 
brief voor een held. Maar waar vindt 
hij die? Hij bekijkt de envelop aan 
alle kanten, maar er staat geen adres 
op. Zal hij aanbellen en het vragen? 
Maar dat durft hij niet zo goed. Voor 
mevrouw Rozemarijn wil hij alles 
doen. ‘Ik zál hem vinden, die held,’ 
zegt hij tegen zichzelf. ‘Al moet ik het 
hele land door om hem te zoeken. 
Waar zal ik eens beginnen?’

Vervolgverhaal bladzijde 12, 19, 26, 33, 39, 46.

Als jij een held moest zoeken, waar zou je dan beginnen? Waar zijn echte helden 
te vinden denk je?
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Onvoorstelbaar
Soms gebeuren er dingen die je je bijna niet kunt 
voorstellen. Je gelooft je eigen ogen niet. Kan dit echt?
Denk maar aan een goocheltruc. Iemand stapt in een 
kast, de deur gaat dicht. En als de deur opengaat… 
weg is diegene!
Wie kent er bij jullie thuis een trucje? Bedenk en oefen 
allemaal een truc en laat deze aan elkaar zien.
Maak er een heuse act van! Vertel elkaar het geheim 
van de truc en oefen hem samen.

 Tip: Zoek op internet naar filmpjes.
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Tijdens de Veertigdagentijd wordt vaak gevast. Je eet dan bepaalde dingen niet. 
Sommige kinderen hebben een vastentrommeltje. Dat is een trommeltje waarin je 
snoep en koekjes kunt bewaren voor na de Veertigdagentijd.

Vastentrommeltje maken 
Nodig: papier, potlood, liniaal, schaar, lijm 
Maak een vastentrommeltje van papier. Kopieer het 
sjabloon of teken het na op ruitjespapier.  
Knip de vorm voor het deksel en het doosje uit. Vouw 
het doosje en het deksel over de vouwlijnen en plak 
het in elkaar. Versier het doosje.

 Tip:  Misschien kunnen jullie ook elke dag iets van het lekkers dat je krijgt in het 
doosje doen en tot Pasen bewaren.

X X

X X

X X

X X

    X   = lijmen
----- = vouwlijn
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Stel je voor!
Als jij je aan iemand voorstelt, wat 
vertel je dan over jezelf?  
Vandaag wordt in de kerk verteld over 
Mozes, die de stem van God hoort. Als 
Mozes vraagt hoe God heet, vertelt 
God over zichzelf: ‘Ik ben er.’ Dat is het 
belangrijkste dat Mozes van God moet 
weten: dat Hij er is.

Thema van deze zondag: Stel je voor! 
Bijbellezing: Exodus 3:1-18

Wie ben jij?
 Tip:  Maak een visitekaartje voor jezelf. 

Schrijf erop wie je bent en waar je 
goed in bent.
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Oppepper 
Een oppepper is een activiteit die energie geeft. Doe hem met het hele gezin!

Rek je uit!
Gebruik dit lied om nieuwe energie te krijgen!  
Zing het samen en bedenk er bewegingen bij.

Zie de website van Kind op Zondag voor de muziek.

Rek je uit, maak geluid, 
want een nieuwe dag begint. 
Kijk omhoog en om je heen, 
want je bent hier niet alleen 
God geeft jou een nieuwe dag 
die je goed beginnen mag!
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Elke zondag kan in de kerk het projectlied ‘Een teken van leven’ gezongen worden. 
Oefen hem thuis, zodat je zondag uit volle borst mee kunt zingen!

Een teken van leven
De paaskaars brandt, zo weten wij: 
God maakt het licht voor jou en mij. 
Hij maakt een eind aan je verdriet, 
want Hij vergeet de mensen niet.

Dit is het woord dat Hij ons geeft: 
Ik ben de Heer, een God die leeft. 
En waar je gaat ben Ik er bij, 
voor altijd ga Ik aan je zij.

Tekst: Erik Idema 

Melodie: Liedboek 637 (‘Daar juicht een toon’)
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Bespaartips van deze week 

Elke woensdag krijgen jullie twee uitdagingen om het met wat minder te doen.  

Een beetje minder schermtijd: 

Zie je iets leuks op social media? Bel 
degene op die het gepost heeft en vertel 
waarom je zijn of haar bericht leuk vindt.

Een beetje minder luxe: 

Mozes trekt met zijn kudde door de 
woestijn. Hij is een hele dag onderweg. 
Alles wat hij die dag nodig heeft, heeft 
hij meegenomen. 
Maak ’s ochtends samen een tas klaar 
met eten voor één dag.  
Wat hebben jullie nodig? Hoe zou je het 
kunnen meenemen? Past het allemaal in 
één tas?  
Hoe doen jullie het met het avondeten? 
Wat kunnen jullie eten als je het mee zou  
moeten nemen?
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Postbode Koos

Held gezocht
Postbode Koos zoekt een held, waar hij 
de brief van mevrouw Rozemarijn bij kan 
bezorgen. Maar waar vind je die? Gelukkig 
heeft hij een heel goed plan bedacht. Hij 
zet een advertentie op internet. ‘Gezocht: 
Held’ schrijft hij in de advertentie. En 
erachter: ‘(niet voor mezelf)’. Postbode 
Koos zet zijn telefoonnummer erbij en 
zijn emailadres. Daarna gaat hij op een 
stoel zitten met zijn telefoon in zijn hand, 
wachten tot er iemand reageert.
‘Pling!’ hoort hij. Hij heeft een mailtje. 
‘Ik ben een echte held,’ staat in de 
mail. ‘Vroeger was ik bokser. Ik was 
wereldkampioen tand-door-de-lip.’ 
Postbode Koos rilt even als hij het leest. 
Hij denkt aan mevrouw Rozemarijn. Dit 
is niet de goede held, besluit hij. Even 
later wordt hij gebeld. Het blijft heel lang 
stil, tot een meneer héél verlegen, héél 
voorzichtig begint te praten. ‘Ik eh… Ik 
ben misschien… misschien een held… of 
toch niet…’
Die is het ook niet, denkt postbode Koos. 
Maar wie dan wel?

Vervolgverhaal bladzijde 19, 26, 33, 39, 46.

Als jij aan iemand moest vertellen dat je een held was, wat zou je dan over jezelf 
vertellen?
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Verrassende woorden
Stel je voor... je loopt door de natuur. Opeens begint een boom 
tegen je te praten. Wat zou die boom je vertellen? 
Maak samen een wandeling en kijk naar wat je tegenkomt: 
een auto, een blaadje, een vlinder, een steen. Bespreek 
met elkaar: Als het kon praten, wat zou het ons dan 
zeggen of vragen?
Geen tijd voor een wandeling? Pak dan een willekeurig 
voorwerp in huis en bedenk wat dit voorwerp te 
vertellen zou hebben.

13

Vrijdag 6 maart 2020

Dag 

9



Vlammen om te bewaren
Maak bijzondere vlammen die je kunt 
bewaren. 

Nodig: glas, rood, oranje en geel 
papier, wit papier, schaar, stiften 
Teken een braamstruik op wit papier en 
knip deze uit. 
Plak de boom op het glas. 
Maak vervolgens samen vlammen van 
rood, oranje en geel papier. Schrijf op de 
vlammen woorden en zinnen die jullie 
bij God vinden passen. Je kunt ook de 
Bijbeltekst van deze week erbij pakken, 
zie zondag. Waarom kies je voor deze 
woorden? Leg het uit aan de anderen. 
Stop de vlammen in het glas.

 Tip:  Voor jonge kinderen: Vraag 
hen ‘Wie is God?’. Schrijf het 
antwoord op een vlam en laat ze 
deze vlam in het glas stoppen.
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Op weg naar Egypte
Vorige week is in de kerk verteld over 
Mozes. Hij hoorde de stem van God 
bij een brandende braamstruik. Zo gaf 
God hem een teken van leven. 
Deze week wordt verteld dat Mozes op 
weg gaat naar de farao, de baas van 
Egypte. Daar gaat hij vertellen wat hij 
gehoord heeft.

Geef iemand een teken van leven!
Het thema van deze Veertigdagentijd is ‘Een 
teken van leven’. Bedenk wie jullie vandaag 
een teken van leven kunnen 
geven. Bijvoorbeeld in 

de vorm van een bezoekje, een mooie 
tekening die je opstuurt of een FaceTime 
gesprek met iemand die ver weg woont.

Thema van deze zondag: Op weg naar Egypte 
Bijbellezing: Exodus 4:18-31
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Zondag 8 maart 2020
Tweede 
zondag



Oppepper 
Een oppepper is een activiteit die energie geeft. Doe hem met het hele gezin!

Ik ga op reis en ik neem mee…
Mozes ging met zijn vrouw en kinderen terug naar Egypte. Wat zou hij meegenomen 
hebben? Speel het spel: Mozes gaat op reis en neemt mee. Om de beurt voegt 
iemand iets toe op de bagagelijst. De volgende probeert eerst alles te noemen op die 
lijst voordat hij of zij er iets aan toevoegt.
En als je zelf op reis gaat? Wat wil je per se meenemen? Speel het spel opnieuw, 
maar dan door te zeggen: ‘Ik ga op reis en neem mee…’
En nu gaan we echt stapelen! Kies iemand van het gezin uit. Hij of zij gaat op reis 
door de woonkamer en krijgt de opdracht: ‘Jij gaat op reis en je neemt mee…’ De 
anderen noemen elke keer iets in huis dat meegenomen moet worden: een boek, 
een kussen, een tandenborstel, enz. Hoeveel kan er gestapeld worden?
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Gebed
God, wij bidden voor mensen die op reis zijn.

Elke dag opnieuw zijn wij onderweg.
Naar school, naar ons werk, naar huis…
Wees bij ons, God. Ga met ons mee.
Zorg dat we veilig aankomen op onze bestemming.

We bidden ook voor mensen die op de vlucht zijn.
Hun huis en hun stad moesten ze achterlaten,
op zoek naar veiligheid.
Zorg dat ze mogen weten dat niemand alleen hoeft te reizen.
U bent er bij.

Wijs ons de weg, God,
zoals U ook Mozes de weg wees.
Amen.
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Bespaartips van deze week 

Elke woensdag krijgen jullie twee uitdagingen om het met wat minder te doen.  

Een beetje minder met de auto: 

Leg je als gezin een afstand van minder 
dan zes kilometer af? Bedenk of je ook 
met de fiets kunt. En ga je verder weg? 
Kijk of je met de bus of de trein kunt. Dat 
is vaak beter voor het milieu en het is nog 
leuk ook!

Een beetje minder luxe: 

Mozes maakte een reis door de woestijn. 
Daar is water van levensbelang. Drink 
deze dag alleen maar kraanwater, geen 
ander soort drinken.

 Tip:  Maak deze week samen een 
wandeling. Zoek onderweg 
een goede wandelstok en 
neem deze mee naar huis. Je 
kunt hem bij de opdracht van 
zaterdag gebruiken.
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Postbode Koos

Sportschool
Midden in de stad staat een sportschool. 
Stoere vrouwen en mannen gaan er 
naar binnen met hun sporttas. Ze gaan 
gewichtheffen, rennen op een lopende 
band, roeien zonder water en nog veel 
meer. En kijk: Postbode Koos is er ook. 
Hij komt niet gewichtheffen of roeien. Hij 
zoekt een held.
‘Bent u soms een held?’ vraagt hij aan 
een rennende meneer. ‘Soms wel,’ hijgt 
de man. ‘Maar niet als er muizen in de 
buurt zijn. Zelfs als ik alleen maar een 
piep hoor, ben ik al doodsbang.’ Postbode 
Koos probeert het uit. ‘Piep!’ zegt hij. 
‘Help!’ roept de man die soms een held is. 
En hij rent zó hard, dat de lopende band 
hem niet bijhoudt. De man rent door de 
sportschool, springt door het open raam 
en verdwijnt de stad in.
Daar gaat mijn held, denkt postbode Koos. 
Aan hem kan ik de brief in ieder geval niet 
meer geven. Maar aan wie dan wel?

Vervolgverhaal bladzijde 26, 33, 39, 46.

De man in het verhaal is bang voor een muis. Waar ben jij bang voor? Wat denk 
je: Is een held ook weleens bang?

19
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Om samen over te praten: Een droomverhuizing
Als jullie mochten verhuizen naar een andere stad of zelfs naar een ander land, waar 
zou je dan heen willen? Waarom juist daarheen? Wat verwacht je daar te zullen 
meemaken? Wat is er anders dan op de plek waar je nu woont? 
Bedenk eerst allemaal voor jezelf wat jouw droomplek is om te wonen. Omschrijf 
deze plek of maak er een tekening van. Vertel daarna aan elkaar wat je hebt 
opgeschreven of getekend. 
Zou de rest van het gezin mee willen naar de plek die jij bedacht hebt?

20 21

Vrijdag 13 maart 2020

Dag 

15



 Tip voor jonge kinderen:  Je kunt dit gedeelte van de stok ook schilderen en 
versieren met tapejes.

Een stevige staf
Nodig: stok, touw, schaar, schuurpapier, stiften 

Mozes ging op reis met de staf van God in zijn hand. Zo voelde hij dat hij niet  
alleen was.
Maak zelf een staf waarmee je goed kunt wandelen:
Zoek een dikke stok en test op welke hoogte je hem het prettigst vasthoudt. Wikkel 
touw om dit stuk van de stok. Dit wordt de handgreep. 
Pel de boomschors van een deel van de stok en schuur dit gedeelte tot het glad is. 
Schrijf met een dikke stift hier woorden op die jou zouden helpen als je het moeilijk 
hebt. Praat hier samen over en geef elkaar tips.

 Tip:  Maak met elkaar een 
boswandeling, allemaal met de 
zelfgemaakte staf in de hand!
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Gebed
Lieve God, wij bidden U:
Help ons om naar elkaar te 
luisteren.
Help vaders en moeders,
om te luisteren naar hun kinderen.
Als ze iets leuks vertellen of iets 
verdrietigs,
als ze bang zijn en als ze boos zijn.
Help kinderen om te luisteren  
naar elkaar,
naar hun ouders en naar andere 
mensen.
Want alleen als je naar elkaar 
luistert,
kun je elkaar echt verstaan.
Dat bidden wij om Jezus’ wil.
Amen. 

22 23

Zondag 15 maart 2020

Vraag: 
Is horen hetzelfde als luisteren?

Iemand kan zeggen: ‘Je hoort me wel, maar je luistert niet.’ Dan bedoelt hij 
waarschijnlijk: ‘Je hoort wel wat ik zeg, maar je doet het niet.’ Heb jij dat ook wel 
eens meegemaakt?
Mozes en Aäron gingen aan de farao zeggen dat hij het volk Israël moest laten gaan. 
Hij hoorde vast wel wat ze zeiden. Maar of hij ook luisterde?

 

Thema van deze zondag: Hoor je me? 
Bijbellezing: Exodus 6:2-9 + 6:28 - 7:7

Derde 
zondag



Oppepper 
Een oppepper is een activiteit die energie geeft. Doe hem met het hele gezin!

Luisteren en vertellen
Iedereen is één minuut helemaal stil en luistert naar de geluiden die er klinken. Welke 
geluiden heb je gehoord? Wie heeft de meeste geluiden gehoord?
Maak lootjes met de namen van alle gezinsleden erop. Trek af en toe een lootje. 
Staat jouw naam op het lootje, dan mag je vijf minuten lang praten en vertellen aan 
de rest. Je vertelt bijvoorbeeld over je dag op school, waar je mee bezig bent op je 
werk of over een hobby. Jij vertelt en iedereen luistert vijf minuten lang. 
De luisteraars vatten samen wat er verteld is. Hoe was het om alleen maar te 
luisteren?
De verteller beoordeelt of de samenvatting klopt. Hoe was het om vijf minuten lang 
te vertellen?
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Zoals God is er maar één 
en Hij laat ons nooit alleen. 
Houd van hem zoveel je kan, 
want daar word je vrolijk van! 
 
Echt, dit moet je nooit vergeten. 
Schrijf het op en lees het voor. 
Laat aan heel de wereld weten: 
God gaat altijd met ons door. 

Op je arm kun je het schrijven, 
op je voorhoofd, op de deur: 
‘Ik wil altijd bij Hem blijven, 
want Hij geeft mijn leven kleur.’ 
 
Schrijf met stoepkrijt op de pleinen, 
met een stokje in het zand. 
Overal mag het verschijnen, 
laat het zien in heel het land. 
 

Schrijf het op beslagen spiegels, 
in een brief en in de krant. 
Met wel honderd kleine kiezels, 
of met schelpen op het strand. 

In het stof op autoruiten; 
schrijf het op waar je maar kan. 
Schrijf het zelfs met poedersuiker 
op een bruine boterham. 
 
Maak een poster of een spandoek 
voor de straat waarin je woont. 
Of borduur het in een handdoek, 
zet het in je telefoon:
 
Zoals God is er maar één 
en Hij laat ons nooit alleen. 
Houd van hem zoveel je kan, 
want daar word je vrolijk van!

Tekst: Erik Idema  

Zoals God is er maar één
Gedicht
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Bespaartips van deze week 

Elke woensdag krijgen jullie twee uitdagingen om het met wat minder te doen.  

Een beetje minder schermtijd: 

Kijk vandaag geen verhalen op tv. In 
plaats daarvan kun je elkaar een mooi, 
spannend of ontroerend verhaal vertellen. 
Wie weet het mooiste verhaal?

p.s.: Kun je écht niet zonder tv? Knutsel 
dan van een kartonnen doos een tv en 
vraag een van je gezinsleden om deze 
doos op te zetten als ze een verhaal 
vertellen.

Een beetje minder luxe: 

Hou bij wat jullie deze dag weggooien. 
Bekijk het afval en bedenk wat jullie 
kunnen hergebruiken, bijvoorbeeld 
als knutselmateriaal, en hoe jullie 
afval kunnen scheiden of minderen. 
Bijvoorbeeld: geen plastic zakjes maar 
bakjes.

25

Woensdag 18 maart 2020

Dag 

19



Postbode Koos

Aangebeld, boek verteld, nog steeds geen held
Een held kan overal zijn – in elk huis, in 
elke straat. Daarom gaat postbode Koos 
aanbellen bij de huizen in de stad. Dat 
komt goed uit, want dan kan hij tenminste 
ook de post bezorgen die er nog ligt van 
de afgelopen dagen.
Trrring! Er wordt niet opengedaan. 
Postbode Koos belt nog eens. Trrríííng!!! 
Na een tijd gaat de deur een klein stukje 
open. Er staat een oude mevrouw. ‘Wat 
moet je?’ vraagt ze. ‘Ik zoek een held,’ 
zegt postbode Koos. De vrouw doet een 
hand achter haar oor. ‘Geld? Moet je 
geld? Wat denk je wel!’ ‘Nee, een HELD!’ 
roept postbode Koos. De vrouw knikt. ‘Ja, 
je hebt gebeld,’ zegt ze. ‘Dat hoor ik heus 
wel hoor. Met mijn oren is niks mis…’ 
‘NEE, EEN HELD!’ schreeuwt postbode 
Koos. ‘IK! ZOEK! EEN! HELD!’ ‘Heb je een 
boek verteld?’ vraagt de mevrouw. ‘Wat 
enig! Nou, dag hoor.’ En ze doet de deur 
weer dicht.
Postbode Koos zucht. Dit schiet dus ook 
niet op…

Vervolgverhaal bladzijde 33, 39, 46.

Heb jij weleens iets verteld dat niet goed begrepen werd?  
Hoe voelde je je toen?

26 27
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Activiteit: Hoor je me?
Bespreek de volgende vragen:
-  Naar wie in het gezin luister jij het meest?
-  Van wie in het gezin hoor je het minst?
-  Wie in het gezin kan goed naar jou luisteren?

Om over na te denken:
Horen doe je niet alleen met je oren.

Bespreek welke afspraken gemaakt kunnen worden om nog beter naar elkaar te 
luisteren. Schrijf de afspraken op en geef ze een duidelijke plek in de kamer.

27
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Hoe zou Gods stem klinken?
Jullie gaan op verschillende manieren geluid maken. Schrijf per proef op hoe het 
geluid klinkt en waar het je aan doet denken. 
Bespreek daarna: Welke klank zou passen bij Gods stem? Welke niet? Kun je 
uitleggen waarom?

Proef 1
Nodig: aluminiumfolie
Scheur een stuk van ongeveer 15 cm aluminiumfolie af. Leg dit in je hand en blaas erop.

Proef 2
Nodig: cellofaan (plastic verpakkingsfolie, bijvoorbeeld van koekjes of een doosje thee.) 
Span het cellofaan tussen je handen en houd het gespannen stuk tegen je lippen. 
Blaas krachtig tegen de kant van het cellofaan. Pers hierbij je lippen op elkaar.

Proef 3
Nodig: pannendeksel, houten pollepel
Houd het deksel aan het handvat vast. Tik met de pollepel tegen het deksel en houd 
vervolgens het deksel dicht bij je oor.

Proef 4
Nodig: 5 dezelfde drinkglazen, water, potlood
Vul de glazen met water, allen op een verschillende hoogte. Zet de glazen op een rij. 
Tik zachtjes met het potlood teken de rand van elk glas.
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Thema van deze zondag: Laat mijn volk gaan! 
Bijbellezing: Exodus 7:8-25

Als iemand niet luistert
Vorige week hebben we het gehad 
over luisteren.
Wat doe jij als iemand helemaal niet 
naar jou luistert?
Deze week gaat het verhaal van 
Mozes en Aäron verder. Ze gaan naar 
de farao, de baas van Egypte, om te 
zeggen dat hij het volk moet laten 
gaan. Maar de farao wil niet luisteren. 
Wat er dan gebeurt, hoor je in het 
Bijbelverhaal van deze zondag.

 Tip:  Gaan jullie vandaag niet naar 
de kerk? Lees dan thuis het 
verhaal van de plagen in 
Egypte!

Geef iemand een teken van leven!
Het thema van deze Veertigdagentijd is ‘Een  
teken van leven’. Bedenk wie jullie vandaag een  
teken van leven kunnen geven. Bijvoorbeeld in de vorm  
van een bezoekje, een mooie tekening die je opstuurt of  
een FaceTime gesprek met iemand die ver weg woont.
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Oppepper 
Een oppepper is een activiteit die energie geeft. Doe hem met het hele gezin!

Beleef een droomavontuur!
Soms ben je op school of op je werk en je hebt even 
geen zin. Wat kun je dan doen?
Bedenk aan het begin van de week met elkaar 
een droomavontuur. Bijvoorbeeld een hele 
speciale reis of iets heel bijzonders dat je samen 
meemaakt.
Komt er deze week een saai moment? Denk dan 
aan het droomavontuur!
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Plagen in Egypte 
De farao wilde het volk Israël niet laten gaan. Daarom kwamen er in Egypte allemaal 
plagen. 

Vraag: Wie kan een paar plagen noemen die er kwamen? Lees het na in Exodus 7-12.

Lied: Kikker in je bed 
Eén van de plagen in Egypte werd gevormd door kikkers. 
Zing daarover het volgende lied:

Ga je slapen, farao? 
Ben je moe en wil je rust? 
Kijk eens goed onder je bed: 
word je nu niet ongerust?  
Een kikker op de vloer  
en een kikker in de kast. 
Een kikker bij de deur, 
in een schoen die niet meer past. 
Een kikker op je stoel 
en nog één bij het toilet. 
Het zijn een heleboel, 
kijk, ze zitten zelfs in bed!              

Ga niet slapen, farao, 
maar wees goed voor Israël. 
Anders gaat het steeds meer mis, 
zeg je slaven snel vaarwel!

Tekst: Erik Idema

Melodie: Gerard van Amstel

Beluister dit lied op www.kindopzondag.nl. 
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Bespaartips van deze week 

Elke woensdag krijgen jullie twee uitdagingen om het met wat minder te doen.  

Een beetje minder goedkoop: 

De Israëlieten waren slaven in Egypte. Ook 
vandaag zijn er mensen van wie het leven 
in het teken staat van hard werken voor 
weinig geld. Sommige producten zijn heel 
goedkoop omdat de makers ervan bijna 
niets betaald krijgen. Koop je deze week iets 
dat erg goedkoop is? Vraag jezelf dan af:
–  Heb ik het nodig?
–   Wie heeft het gemaakt? (Er zijn 

keurmerken waaraan je kunt zien of de 
makers een eerlijke beloning hebben 
gekregen.)

–  Hoe lang ga ik ermee doen?

Een beetje minder water: 

Gebruik deze week 10% minder water. 
Bedenk met elkaar hoeveel dit ongeveer  
is en hoe je dit kunt bereiken.

 Tip:  Is het gelukt? Bedenk dan of je 
het volgende week nog een keer 
kunt doen. En misschien de week 
erna ook nog? En daarna?
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Postbode Koos

Zweder Zwaargewicht
Postbode Koos zit op de stoep. Hij rust uit 
van zijn zoektocht. Waar kan hij nu toch 
een held vinden om de brief van mevrouw 
Rozemarijn te bezorgen? 
Terwijl hij daarover nadenkt, stopt er een 
grote zwarte auto voor zijn neus. Een 
chauffeur stapt uit om de achterdeur open 
te doen. Op hetzelfde moment ziet Koos 
van alle kanten fotografen en filmploegen 
aan komen rennen. Ze maken foto’s van 
de man die achter in de auto zit.
‘Wie is dat?’ vraagt Koos aan iemand. 
‘Dat is Zweder Zwaargewicht,’ vertelt een 
gehaaste fotograaf. ‘Hij is de baas van 
alles wat belangrijk is.’ De baas van alles 
wat belangrijk is… zou dat misschien de 
held zijn die mevrouw Rozemarijn bedoelt?
Postbode Koos stapt naar voren, recht op 
meneer Zwaargewicht af. ‘Goedemiddag!’ 
roept hij vrolijk. ‘Even een vraagje…’ 
Maar voor hij zijn vraag kan stellen, wordt 
hij door een sterke kerel in zijn kraag  
gegrepen. ‘Aan de kant,’ zegt de man. 
Postbode Koos struikelt opzij. De brief valt 
bijna op de grond. Postbode Koos steekt 
hem maar gauw weer in zijn zak. Dit is 
ook niet de held die hij zoekt…

Vervolgverhaal bladzijde 39, 46.

Is elke held beroemd? Is elke held belangrijk?
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Escape
Kies iemand uit die in het midden gaat staan of zitten. De anderen gaan eromheen 
staan en houden elkaar zo vast, dat degene in het midden gevangen zit. Lukt het 
diegene om te ontsnappen?

 Tip:  Maak vooraf afspraken over wat wel en niet is toegestaan tijdens de 
ontsnappingspoging. Spreek ook af hoelang de ontsnappingspoging duurt 
voordat je sowieso weer vrijgelaten wordt. 
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Het water kleurt rood 
Nodig: koud en warm kraanwater, rode kleurstof of limonadesiroop, doorzichtig 
glazen potje met deksel, doorzichtige bak of schaal die flink groter en zeker 10 cm 
hoger is dan het potje.

Het water in Egypte werd rood. Hoe ziet dat eruit?
Vul een potje met warm water en doe hier een paar druppels rode kleurstof of 
limonadesiroop door. Draai het deksel erop. Schud het potje, zodat de kleurstof  
met het water mengt.
Vul de bak met koud water. Zet het potje in de bak. Zorg dat hij ruim onderwater 
staat.
Draai onderwater het deksel van het potje af en kijk hoe het water langzaam rood 
kleurt.
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Wat gebeurt er?
Bekijk met elkaar het plaatje. Wie 
zouden erop staan? En wat zou er aan 
de hand zijn?
Vandaag gaat in de kerk het verhaal 
van Mozes en Aäron verder. De farao 
wil nog steeds niet luisteren…

Zijn jullie wel op tijd!??
Let op: Vandaag gaat de zomertijd in! Zijn jullie op tijd in de kerk?

Thema van deze zondag: Kracht van boven 
Bijbellezing: Exodus 9:13-35
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Oppepper 
Een oppepper is een activiteit die energie geeft. Doe hem met het hele gezin!

Maak een storm
Maak samen het geluid van een storm.
Begin met de wind: wrijf in jullie handen.
Laat het zachtjes regenen: knip met jullie vingers.
Laat het nog harder regenen: sla op jullie knieën.
En laat het donderen: spring op de grond of sla hard op de tafel.

Daarna wordt de storm weer 
zachter: sla op je knieën, 
knip met je vingers, wrijf in je 
handen.
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De zon komt op en geeft ons licht,
zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht
komt altijd weer een nieuwe dag.

Sta op en kijk je ogen uit,
voel zachte warmte op je huid.
God ziet waar jij je best voor doet
en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed.

O God, wilt U ons helpen om
te stralen als de ochtendzon.
Dan schijnt het deze wereld in,
het morgenlicht van het begin.

Morgenlied: De zon komt op

Tekst: Erik Idema

Muziek: Liedboek 215

Beluister dit lied op www.kindopzondag.nl. 
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Bespaartips van deze week 

Elke woensdag krijgen jullie twee 
uitdagingen om het met wat minder te 
doen.  

Een beetje minder nieuws 

Het is goed om te weten wat er in de 
wereld gebeurt. Maar al dat nieuws 
kan soms ook erg veel zijn. Kijk een 
dag geen (jeugd-)journaal en lees geen 
nieuwsberichten. 
Bid aan het eind van de dag samen voor 
mensen die het moeilijk hebben. Ook al 
heb je vandaag het nieuws niet gevolgd, 
waarschijnlijk kun je toch genoeg dingen 
bedenken om voor te bidden.

Een beetje minder geluid 

Luister vandaag geen muziek, maar 
geniet van de stilte. Hoe ervaren jullie 
dat? Is dat voor iedereen hetzelfde?

Dag 
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Postbode Koos

Retour afzender
Postbode Koos is thuis. De brief van 
mevrouw Rozemarijn ligt op tafel. Het lukt 
me gewoon niet om de held te vinden, 
denkt Koos. Dan moet ik de brief maar 
terugbrengen. Zou ze erg teleurgesteld 
zijn?
Postbode Koos pakt de envelop en bekijkt 
hem goed. Het is een mooie envelop. 
Mevrouw Rozemarijn heeft er in sierlijke 
letters op geschreven: ‘Voor mijn held.’ 
Koos ruikt er even aan. Hij ruikt naar 
bloemblaadjes. Wat zou er in de brief 
staan? Postbode Koos mag de envelop 
natuurlijk niet openmaken. Hij houdt 
hem dichtbij de lamp en probeert door 
de envelop heen te lezen. Maar dat helpt 
niet. Hij zal wel nooit weten wie de held 
van mevrouw Rozemarijn is en wat zij hem 
geschreven heeft…
Postbode Koos zucht. Mevrouw 
Rozemarijn zal wel teleurgesteld zijn, maar 
hij heeft zijn best gedaan. Hij kan het echt 
niet helpen. Hij gaat terug met de brief.

Vervolgverhaal bladzijde 46.
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Wat zie jij als je naar boven kijkt?
Als je naar boven kijkt zie je bijzondere dingen. Op het eerste gezicht misschien 
alleen maar wolken of grijze lucht. Maar als je goed kijkt…
Ga naar buiten en kijk naar de lucht. Zie je wolken? Probeer figuren te ontdekken en 
teken ze na. Vertel elkaar wat je gezien en getekend hebt.

 Tip:  Maak de wolken na met klei!
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Maak een regenbui 
Nodig: glazen pot, water, scheerschuim, blauwe kleurstof of inkt, pipetje of kwast

In het Bijbelverhaal ging het erg hard hagelen. Maak met elkaar een regenbui na:
Vul een pot met water tot ongeveer 3 cm onder de rand. Spuit er een dikke ‘wolk’ 
scheerschuim op.
Druppel, bijvoorbeeld met een kwast, blauwe kleurstof op de wolk.

Spel: Hagelbui
Nodig: meerdere witte sokken

Maak van elke sok een prop en verdeel ze onder elkaar. Probeer elkaar te bekogelen. 
Waar kun je schuilen?
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Palmpasen
Over precies een week is het Pasen. 
Deze zondag wordt palmzondag 
genoemd. We denken dan aan Jezus, 
die als een koning werd binnengehaald 
in Jeruzalem. In veel kerken worden 
palmpaasstokken gemaakt. Misschien 
in jullie kerk ook wel!
Vandaag gaat ook het verhaal van 
Mozes verder. De farao blijft weigeren 
om het volk Israël te laten vertrekken. 
Mozes wordt er boos en verdrietig van. 
Maar toch zal God zijn volk bevrijden.

Thema van deze zondag: Wordt het nu anders? 
Bijbellezing: Exodus 9:13-35
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Oppepper 
Een oppepper is een activiteit die energie geeft. Doe hem met het hele gezin!

Schep frisse lucht!
Sta vandaag allemaal een kwartier eerder op, zodat je tijd hebt om aan het begin van 
de dag samen een korte wandeling te maken. Adem flink wat frisse lucht in en neem 
de omgeving goed in je op.
Voel je je later op de dag een beetje futloos? Denk dan terug aan jullie 
ochtendwandeling en kijk of je neus zich de frisse lucht nog herinnert.



Als wat niet kon toch echt gebeurd is 
en je dromen worden waar; 
als het leven vol met kleur is, 
wees dan vrolijk, zing dan maar! 
 
Pasen is wonderwel weten wat waar is, 
Pasen is zonder zorg zingen en zien:  
een lente vol leven en lachen en licht. 
Halleluja, halleluja! 

Tekst: Erik Idema

Melodie: Gerard van Amstel

Beluister dit lied op www.kindopzondag.nl! 
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Lied: Pasen is wonderwel weten wat waar is 



Bespaartips van deze week 

Elke woensdag krijgen jullie twee uitdagingen om het met wat minder te doen.  

Een beetje minder boos: 

In het verhaal van afgelopen zondag was 
Mozes boos. Was zijn woede terecht? 
Wanneer mag je boos zijn? 
Waar word jij snel boos om? Maak een 
lijstje. Wanneer is het terecht? Wanneer 
niet? 
Kies uit je lijstje twee dingen waar je 
deze week boos om mag worden. 
Probeer bij de andere punten je in te 
houden.

 Tip:  Verzin alvast hoe jij je woede in kunt houden. Bijvoorbeeld: tot tien tellen, 
een rustige plek opzoeken, even de trap op en neer rennen…

Een beetje minder luxe: 

Smeer jij vaak een dikke laag boter en 
chocopasta op brood? Gebruik vandaag de helft 
van je normale hoeveelheid broodbeleg. Smaakt 
het nog lekker?

45

Dag 

37 Woensdag 8 april 2020



Postbode Koos

Toch nog gevonden
Trrring! Postbode Koos belt aan bij 
mevrouw Rozemarijn. ‘Daar ben je weer!’ 
zegt ze vrolijk. ‘Eh… j-ja,’ stottert Koos. 
‘Ik eh… ik heb je held helaas niet kunnen 
vinden… dus nu breng ik je brief maar 
terug…’ Mevrouw Rozemarijn kijkt 
verbaasd. ‘Niet kunnen vinden?’ vraagt ze. 
‘Maar… maar je snapte toch wel dat de 
brief voor jou was?’ ‘Huh? V-voor m-mij?’ 
hakkelt postbode Koos. ‘Ja natuurlijk!’ 
roept mevrouw Rozemarijn. ‘Jij bent mijn 
held! Maak hem maar gauw open.’ 
Zenuwachtig frommelt postbode Koos de 
brief open. Hij kan hem haast niet lezen 
door zijn trillende handen. Maar het lukt 
toch. ‘Lieve held,’ staat er. ‘Wil je een keer 
samen iets leuks gaan doen?’ Postbode 
Koos kijkt naar de brief en naar mevrouw 
Rozemarijn. 
En nog eens naar de brief en nog eens 
naar mevrouw Rozemarijn. 
En dan roept hij heel hard: 

JIPPIE!!!
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Wordt het weer licht?
Laat iedereen op zoek gaan naar een kaarsje. Maak het donker in huis en steek 
de kaarsjes aan. Lees het verhaal over de uittocht uit Egypte. In een donkere nacht 
trokken de Israëlieten weg. Kan het nog weer licht worden in dit verhaal?
Praat er samen over.

Vandaag is het Goede Vrijdag. Op deze dag 
denken we aan Jezus die gestorven is. Blaas 
alle kaarsjes uit. Het lijkt nu heel donker. Kan 
het lichter worden? Bedenk samen hoopvolle 
woorden. Steek bij elke hoopvolle gedachte 
weer een kaarsje aan.
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Woede-ijsberg
Nodig: glas met water, ijsklontje, pen en papier

Doe een ijsklontje in een glas water. Zie je dat een deel boven water en een deel 
onder water is?
Als iemand boos is, kun je dat vergelijken met een ijsberg. Je ziet de woede, maar 
daaronder zit veel meer. Namelijk de reden waarom iemand boos is.
Vul samen de woede-ijsberg hieronder in. 

 Tip voor jonge kinderen:  Laat een van de jongere kinderen de vragen stellen 
en vervolgens 4x doorvragen met ‘waarom?’.
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Mozes is woedend!  
Dat zie je aan:

Waarom is Mozes zo boos?

Deze smiley past erbij. 



Lied: Als geen mens meer weet

Als geen mens meer weet

hoe het verder moet,

dan weet God het wel

en Hij maakt het goed.

Tekst & melodie: Erik Idema

Beluister dit lied op www.kindopzondag.nl. 
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‘Een teken van leven’ is het thema van de Veertigdagentijd 2020. Met dit boekje kun 
je thuis aandacht besteden aan dit thema. Voor elke dag is er een verhaal, activiteit, 
gebed of gedicht. Zo ga je samen op weg naar Pasen.

Bestelnummer 5801


