
17 februari 2013 
1ste zondag van de Veertigdagentijd 

Thema: Het hart op de juiste 
plaats 

1 Samuël 16 en Lucas 4,1-13
RK: Deuteronomium 26, 4-10 en Lucas 4, 1-13
David wordt gekozen te midden van zijn 
broers. 
Jezus wordt verzocht in de woestijn. 
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24 februari 2013
2de zondag van de Veertigdagentijd 

Thema: Dichtbij en ver
1 Samuël 24 en Lucas 9, 28-36
RK: Genesis 15,5-12.17-18 en Lucas 9, 28b-36
David vlucht naar de bergen. Saul zoekt hem, 
maar vindt hem niet. 
David spaart het leven van Saul. 
Jezus is met zijn leerlingen op de berg. Daar 
wordt hij verheerlijkt. 
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3 maart 2013
3de zondag van de Veertigdagentijd 

Thema: Je ziet er iets in…  
2 Samuël 12, 16-25 en Lucas 13,1-9
RK: Exodus 3,1-8a.13-15 en Lucas 13, 1-9
David ziet iets in Batseba. Zijn relatie heeft in 
eerste instantie geen toekomst. 
De vijgenboom lijkt geen toekomst te heb-
ben.
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10 maart 2013 
4de zondag van de Veertigdagentijd 

Thema: Zorgen
2 Samuël 14,1-24 en Lucas 15,11-32
RK: Jozua 5,9a.10-12 en Lucas 15,1-3.11-32
Absalom is het zorgenkindje van David. Een 
wijze vrouw helpt David.
De verloren zoon komt thuis. 
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17 maart 2013 
5de zondag van Veertigdagentijd 

Thema: Gemene streken
2 Samuël 15,1-12 en Lucas 20,9-19
RK: Jesaja 43,16-21 en Johannes 8,1-11
Absalom grijpt de macht. De pachters doden 
de zoon van de eigenaar van de wijngaard. 
RK: Mannen proberen een vrouw veroordeeld 
te krijgen. Jezus grijpt in. 
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24 maart 2013 
6e zondag van de Veertigdagentijd  

Thema: Wat gebeurt hier? 
2 Samuël 15, 13-31 en Lucas 19,(28)29-40
RK, Jesaja 50,4-7; Lucas 19, 28-40; Lucas 
22,14(23, 1-49).23,56
David vlucht uit Jeruzalem voor Absalom. 
Velen volgen David. 
Jezus houdt intocht in Jeruzalem. Velen jui-
chen hem toe.
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31 maart 2013
Eerste paasdag

Thema: Ga de weg van je leven 
2 Samuël 22,1-20 en Johannes 20, 1-18
RK: Handelingen 10, 34a.37 – 43 en Johannes 
20,1-9
Een paasviering. David zingt een lied. 
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7 april 2013 
De 8e paasdag in de telling van Pasen naar 
Pinksteren

Thema: Zijn we al wakker? 
1 Korintiërs 15, 1-11 en Lucas 24, 13-35
RK: Handelingen 5, 12-16 en Johannes 20, 
19-31
Als je wakker wordt en je ogen open doet, 
kijk je anders. Paulus ging heel anders kijken, 
nadat hij het evangelie had leren verstaan.
De leerlingen op weg naar Emmaüs krijgen 
een ander perspectief.

Pagina 88
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14 april 2013 
De 15e paasdag in de telling van Pasen naar 
Pinksteren

Thema: Wil je niet opstaan…? 
1 Korintiërs 15, 12-19 en Lucas 24, 35-48
RK: Handelingen 5, 27b-32.40b-41 en Johan-
nes 21, 1-(14)19
Als er geen opstanding van de doden is, dan 
is het leven zinloos – zo zegt Paulus.
In het evangelieverhaal krijgen de leerlingen 
een duwtje in de rug om op te staan en ver-
der te gaan na Jezus’ dood: Jezus zelf stuurt 
hen de wereld in.
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21 april 2013 
De 22e paasdag in de telling van Pasen naar 
Pinksteren

Thema: Vertrouw het maar 
1 Korintiërs 15, 20-28 en Johannes 10, 22-30
RK: Openbaring 7, 9.14b-17 en Johannes 10, 
27-30
Liefde is sterker dan de dood. Daar mogen 
we op vertrouwen, zo zegt Paulus in zijn 
brief.
En Jezus zegt tegen de mensen bij de tempel: 
net als mijn Vader laat ik jullie nooit in de 
steek. Vertrouw daar maar op.
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28 april 2013 
De 29e paasdag in de telling van Pasen naar 
Pinksteren

Thema: Zomaar 
1 Korintiërs 15, 29-34 en Johannes 13, 31-35
RK: Openbaring 21, 1-5a en Johannes 13, 
31-33a.34-35
Paulus roept op om niet langer te leven 
onder de heerschappij van de dood. Er is 
een wereld te winnen! Een wereld waarin, zo 
schrijft Johannes, het nieuwe gebod ‘liefde’ is. 
Zomaar, gegeven ‘om niet’. 
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5 mei 2013 
De 36e paasdag in de telling van Pasen naar 
Pinksteren

Thema: Vrijheid geef je door 
1 Korintiërs 15, 35-38 en Johannes 14, 23-29
RK: Openbaring 21, 10-14.22-23 en Johannes 
14, 23-29
Laten we leven als mensen van God – er is 
een wereld van liefde te winnen, leert Paulus 
vandaag in zijn brief.
Leven als mensen van God, betekent je hou-
den aan een gebod dat geen gebod is: heb 
elkaar lief. Dat kan alleen als je het doet 
vanuit je hart.
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12 mei 2013 
De 43e paasdag in de telling van Pasen naar 
Pinksteren

Thema: Gerust 
1 Korintiërs 15, (39) 45-49 en Johannes 14, 
15-21
RK: Handelingen 7, 55-60 en Johannes 17, 
20 – 26
Alles blijft behouden, zo schrijft Paulus, het 
goede en het kwade. Niets gaat verloren.
Geruststelling is er ook voor de leerlingen 
van Jezus: ik kom bij jullie terug, verzekert hij 
hen na Hemelvaart.
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19 mei 2013 
De 50e paasdag. Het is Pinksteren

Thema: Een nieuwe dag, 
een nieuw begin 

1 Korintiërs 15,50-58 en Johannes 20,19-23
RK: Handelingen 2, 1-11 en Johannes 14, 
15-16.23b-26
Pinksteren betekent een nieuw begin. De 
wind waait, er verandert iets – een nieuwe 
dag breekt aan.

Pagina 142
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26 mei 2013   
Trinitatis

Thema: Driemaal liefde 
Spreuken 8, 22 – 31 en Johannes (2, 23) 3, 
1 – 16
RK: Spreuken 8,22-31 en Johannes 16, 12 – 15
Zondag Trinitatis. God heeft de mensen zo 
lief. Jezus gaat ons voor met veel liefde voor 
mensen en de Heilige Geest wil daar liefdevol 
bij helpen. 
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2 juni 2013    
1e zondag na Trinitatis

Thema: Vertrouwen 
1 Koningen 8, 22, 37 – 43 en Lucas 7,1 – 10
RK: Genesis 14, 18-20 en Lucas 9, 11b-17 
Sacramentsdag
Jezus is erg onder de indruk van het grote 
geloof en vertrouwen dat de centurio in hem 
blijkt te hebben. Het evangeliegedeelte uit 
Lucas 7 past zo prachtig bij de sacraments-
dag dat ook voor de kinderwoorddienst 
van RK dit gedeelte is gekozen.

Pagina 158
9 juni 2013  

2e zondag na Trinitatis

Thema: Protest 
I Koningen 17: 17 – 24 en Lucas 7: 11 – 17 
(23)
RK: 1 Koningen 17,17-24 en Lucas 7, 11-17
Zowel Elia in het Oude Testament als rabbi 
Jezus in het Nieuwe Testament protesteren. 

Ze komen beiden in opstand tegen de 
dood van een kind. Ze blijven niet toekij-
ken maar komen in actie.
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16 juni 2013    
3e zondag na Trinitatis

Thema: Ere wie ere toekomt! 
Hooglied 4, 16 – 5, 8 en Lucas 7, 36 – 8, 3 
RK: 2 Samuel 12, 7-10.13 en Lucas 7,36-
(50) 8,3
In het evangeliegedeelte krijgt de gastheer 
Simon een lesje in goede manieren. De 
vrouw waar Simon en waarschijnlijk velen 
met hem zo op neerkijkt, krijgt alle eer. 
Jezus vindt dat het haar toekomt. 
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Projectverbeelding
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Bonnefooi op internet
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Zo werk je met Bonnefooi
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Verantwoording

Pagina 188

PRENTENBOEKENLIJST

24 februari  ‘Aan de overkant’ van Nicole de Cock 
3 maart  ‘Zazoe is verliefd’ van Quentin Creban
10 maart  ‘Kikker vindt een vriendje’, van Max Velthuijs
17 maart  ‘Zwemmie’, van Leo Lionni 
7 april  ‘Knuffel, van Shirly Hughes 
28 april  ‘Raad eens hoeveel ik van je hou’, van Sam McBratney 
26 mei  ‘Daarom vind ik jou zo lief’ van David Bedford
2 juni  ‘Welterusten....Kleine beer’ van Martin Waddell
9 juni  ‘De plant van Jan’ van Harrie Geelen
16 juni  ‘Ridder Florian’ van Marjet Huiberts



Voor elke zondag is er voor deze leeftijd een 
klein stukje tekst dat we – Begin – noemen. Het 
is bedoeld om dit – Begin – bij het openen van 
de bijbel, die in hun ruimte op de viertafel ligt, 
voor te lezen. 

In de kerk
Om duidelijk aan te geven dat de kinderdienst 
een onderdeel is van de hele kerkdienst is, wor-
den naast het meenemen van het licht van 
Pasen naar de kinderdienstruimte, in de rubriek 
‘in de kerk’ mogelijkheden gegeven om kinderen 
op een zinvolle manier te betrekken bij de 
dienst. In de Veertigdagentijd is dat intensiever 
dan misschien gebruikelijk is. 
Voor de overgang naar de eigen ruimte worden 
suggesties gegeven. Let er op dat er genoeg 
overleg is met de voorganger om het mogelijk te 
maken dat de kinderdienst aansluit bij datgene 
wat in de kerk aan de orde is .
Naast de rubriek ‘In de kerk’ zijn vaak korte ver-
halen, gebeden of gedichten te vinden die 
gebruikt kunnen worden in de kerk als opstap 
naar de kinderdienst als dat prettiger gevonden 
wordt dan een gesprek met de kinderen. 
In dit blad zijn ook de lezingen uit het RK Lecti-
onarium opgenomen en zonodig uitgewerkt. In 
veel gevallen vallen de lezingen samen met het 
Gemeenschappelijk Leesrooster. 

Zelfwerkzaamheid
Bonnefooi is een blad, dat zelfwerkzaamheid erg 
op prijs stelt. Het is dan ook helemaal niet de 
bedoeling dat alles slaafs gevolgd wordt. Kom je 
door onze suggesties op heel andere ideeën, 
dan willen we dat graag weten. We kunnen het 
op de website zetten of bewaren voor een vol-
gende keer. Vermeld je naam,e- mail adres en 
telefoonnummer. Dan kunnen we contact hou-
den. We krijgen trouwens 
regelmatig mails met uitwerkingen van de pro-
jecten die er fantastisch uitzien. Het is leuk om 
te zien hoe een ieder met de ideeën aan de slag 
gaat en het uitwerkt op een eigen manier. 

Sleutelverhalen
Meestal zijn er ook sleutelverhalen. Zodoende is 
er de mogelijkheid om te kiezen. Sleutelverhalen 
sluiten aan bij het thema van de zondag. Ze 
sleutelen de inhoud van het bijbelgedeelte en 
kunnen gezien worden als ‘toepassing’ op de 
lezingen. Ze sluiten aan bij de leef- en bele-
vingswereld van de kinderen. We hopen op die 
manier de betekenis van de bijbelverhalen te 
verhelderen. We vinden het van groot belang 
dat de kinderen de relevantie van de bijbelver-
halen voor het leven zo zullen gaan ontdekken. 
Voor ons is de bedoeling van het bijbelverhaal 
belangrijker dan bijbelkennis op zich. 
 
Hoe je verder met Bonnefooi werkt kun je lezen 
in de rubriek ‘Zo werk je met Bonnefooi’ op pag. 
184. 

Wij wensen jullie goede en inspirerende veertig-
dagentijd toe en gezegende paas – en pinkster-
dagen. 

Ria den Braber, Manon Bommer en 
Anneke van Wijngaarden (eindredactie)
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Op weg 
Traditioneel bieden wij een doorlopende lijn in 
de Veertigdagentijd aan. 
In deze tijd lezen we uit het boek Samuël over 
het leven van David. Hij legt een hele weg af 
die gepaard gaat met hoogte- en dieptepunten. 
In het project verbeelden we deze weg dan ook 
in de vorm van een soort ganzenbord. Op de 
zondagen staan we dan stil bij een van de sym-
bolen waarvan de meeste ook op het ganzen-
bord voorkomen (zoals de brug, de put, de 
gevangenis). Op zo’n moment gebeurt er altijd 
iets. De projectbeschrijving vind je op pag. 6. 
Pas het project aan aan je eigen mogelijkheden. 
Laat ons weten wat je wel of niet hebt gedaan 
met de suggesties in deze Bonnefooi. 

Thuis 
Er is een placemat bij dit project voor thuis: voor 
elke dag een verhaaltje, een puzzeltje, een 
gebed, een gedachte, een recept. Het bijzondere 
is, dat dit boekje doortelt tot en met Pinksteren.
Dat brengt ons dan meteen bij een onderdeel 
dat je telkens in Bonnefooi tegenkomt namelijk, 
het telbord. 

Tellen van Pasen tot en met Pinksteren 
(de vijftigste dag) 
Een voorbeeld van zo’n telbord, zoals het in 
veel gemeenten intussen traditioneel gebruikt 
wordt, is te vinden in deze Bonnefooi /op de 
website. 
Dit bord, van deze gemeente, is in hout uitge-
voerd en gelakt in de kleuren van het liturgisch 
centrum. De cijfers en de woorden week/weken 
en dag/dagen zijn los en vervangbaar. Op de 
plaatsen waar de cijfers en woorden komen, zijn 
kleine magneetjes geplakt.
(te koop in de kantoorboekhandel.) Op de ach-
terkant van de cijfers/woorden zitten metalen 
punaises. 

Natuurlijk kan het ook anders. In plaats van 
magneetjes en punaises kan ook met klitten-
band gewerkt worden. En ook met andere hulp-
middelen. Bijvoorbeeld met behulp van een 
magnetisch-, klittenbord. De vormgeving is uiter-
aard vrij. De enige voorwaarde is dat zichtbaar 
de telling wordt gevolgd tot Pasen vol is op 
Pinksteren. 

Van de redact ie
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Nieuw idee 
Een nieuw idee is, nu veel gemeenten een 
beamer gebruiken, om het zondagse tellen in de 
kerkzaal met de beamer te laten zien. Als de kin-
deren thuis goed geteld hebben kunnen ze weer 
hardop meetellen.(zie hiervoor de activiteit voor 
6/12 van 31 maart)

Voor een bord zijn aan cijfers nodig: 1 keer een 
0; 3 keer een 1; 2 keer een 2; 2 keer een 3; 2 
keer een 4; 2 keer een 5; 2 keer een 6; 2 keer 
een 7; 1 keer een 8; 1 keer een 9.
Verder als verwisselbare woorden: week, weken 
en dag, dagen. En, eventueel, een voorzet- hang-
bord met extra groot: 50ste PAASDAG. 
Succes met de uitvoering! Het bord is elk jaar 
opnieuw te gebruiken.

Brief 
Na Pasen staat er een alternatieve lezing op het 
rooster: de eerste brief aan de Korintiërs. Voor 
de oudste kinderen zijn er navertellingen 
gemaakt die de werking in de gemeente van zo’n 
brief duidelijk maakt. 
We gaan deze Bonnefooi door tot en met de 
derde zondag na Trinitatis. Het volgende nummer 
wordt dan een zomer- herfstnummer. 

Drie- tot vijfjarigen 
De drie – tot vijfjarigen [dit zijn de crèchekinde-
ren en kleuters] werken vaak met een vertelkof-
fertje waarin voorwerpen zitten die een rol spe-
len bij het verhaal, gesprek of activiteit. (zie pag. 
187 over het gebruik van de vertelkoffer). Voor 
hen wordt vaak een prentenboek als sleutelver-
haal gekozen dat aansluit bij het thema van de 
zondag.

Voorin vind je een lijst van de prentenboeken die 
gebruikt worden zodat je bijtijds kunt kijken of 
de bieb, de school of iemand van de leiding dat 
boek heeft. 

Het is beslist de moeite waard de titel van het 
prentenboek door te geven in het kerkblad, op 
de website van de kerk of in de weekbrief, zodat 
de ouders dit boek ook thuis kunnen gebruiken. 
Deze leeftijdsgroep vindt herhaling heerlijk en 
het onderstreept de band van kerk met thuis. 

De grote l i jn



77

Bonnefooi gaat in de Veertigdagentijd uit van de 
verhalen uit het boek Samuël. 
Elke zondag staan we stil op de levensweg bij 
een gedeelte uit het verhaal van David. Maar 
tegelijkertijd wordt het ook onze eigen levens-
weg. De dagen van de week tussen de twee 
zondagen in gaan de kinderen thuis op weg van 
de ene dag naar de andere aan de hand van de 
figuren die de zondag centraal hebben gestaan. 
Voor elke dag is er een gedachte, een gebed of 
iets om te doen. Deze levensweg voor thuis 
loopt door tot Pinksteren

Voor een mensenleven wordt vaak het beeld van 
een weg gebruikt. Dit beeld van de ‘levensweg’ 
vinden we o.a. terug in het ons bekende gan-
zenbord. De zeven symbolen: doolhof, brug, 
gevangenis, put en de zon die je al spelend 
tegenkomt, worden op die manier markerings-
momenten om ervaringen terug te halen en te 
verwerken (zie pag. 8-11 en pag. 55). Dit worden 
ook, enigszins aangepast de symbolen op de 
levensweg die David en de andere spelers in het 
spel met ons gaan. 
Wij willen in de kerk zo’n levensweg laten zien 
met stapstenen (zie pag. 7). 
Elke zondag zal er een gebeurtenis centraal 
staan aan de hand van een symbool op die 
levensweg. 

17 februari 2013
1ste zondag van de 40 dagentijd 
Thema: Het hart op de juiste plaats 
1 Samuël 16 David wordt gekozen te midden van 
zijn broers. 

Op de eerste zondag staat het doolhof centraal.
Samuël moet een nieuwe koning kiezen, maar 
wie? 
Samuël krijgt deze zondag een prominente 
plaats (zie pag. 23).
Bij het moment dat de kinderen naar de kinder-
dienst gaan kan het eerste couplet van het pro-
jectlied gezongen worden. (zie pag. 8)

24 februari 2013 
2de zondag van de 40 dagentijd
Thema: Dichtbij en ver
1 Samuël 24 David spaart het leven van Saul. 

Op de tweede zondag staat de brug centraal. 
David en Saul staan tegenover elkaar. Hun posi-
tie is onoverbrugbaar. 
David en Koning Saul zijn de figuren die uitge-
licht worden (zie pag. 29 en 33).
Bij het moment dat de kinderen naar de kinder-
dienst gaan kan het tweede couplet van het 
projectlied gezongen worden. (zie pag. 8)
 
3 maart 2013 
3de zondag van de 40 dagen tijd
Thema: Je ziet er iets in…  
2 Samuël 12, 16-25 David ziet iets in Batseba. 
Zijn relatie heeft in eerste instantie geen toe-
komst. 

Op deze derde zondag zien we een paleis, het 
centrum van de macht.
Batseba komt als figuur naar voren. Ook David 
die inmiddels koning is (zie pag. 46 en 47).
Bij het moment dat de kinderen naar de kinder-
dienst gaan kan het derde couplet van het pro-
jectlied gezongen worden. (zie pag. 8)

10 maart 2013 
4de zondag van de 40 dagen tijd 
Thema: Zorgen
2 Samuël 14,1-24 Absalom is het zorgenkindje 
van David. Een wijze vrouw helpt David.

Op deze vierde zondag zien we de put. 
David zit figuurlijk in de put. Hij maakt zich zor-
gen om zijn zoon. Een wijze vrouw helpt hem 
om weer op te krabbelen. Een wijze vrouw staat 
nu centraal als figuur (zie pag. 61).
Bij het moment dat de kinderen naar de kinder-
dienst gaan kan het vierde couplet van het pro-
jectlied gezongen worden. (zie pag. 8)

Projectbeschr ijv ing
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17 maart 2013 
5de zondag van 40 dagen tijd
Thema: Gemene streken
2 Samuël 15,1-12 Absalom grijpt de macht.

Op de vijfde zondag wordt de gevangenis zicht-
baar.
Absalom zit vast in zijn eigenwaan. Hij wil uit-
breken en koning worden. 
Absalom is nu de centrale figuur waar het om 
draait (zie pag. 67).
Bij het moment dat de kinderen naar de kinder-
dienst gaan kan het vijfde couplet van het pro-
jectlied gezongen worden. (zie pag. 8)

24 maart 2013 
6e zondag van de veertigdagen tijd   
Thema: Wat gebeurt hier? 
2 Samuël 15, 13-31 David vlucht uit Jeruzalem 
voor Absalom. Velen volgen David. 

Op deze zesde zondag staat de ezel centraal 
(zie pag. 73). 
Bij het moment dat de kinderen naar de kinder-
dienst gaan kan het zesde couplet van het pro-
jectlied gezongen worden. (zie pag. 8)

31 maart 2013
Eerste paasdag
Thema: Ga de weg van je leven 
2 Samuël 22,1-20 en Johannes 20, 1-18 
Een paasviering. David zingt een lied. 

Op Pasen staat de zon centraal (zie pag. 55). 
De zon gaat over ons op. 
De figuur die naar voren komt is Maria Magdale-
na (zie pag. 87). 
Als de kinderen na de tweede lezing naar de 
kinderdienst gaan kan hier het zevende couplet 
van het projectlied gezongen worden. 
(zie pag. 8) 
 
Uitwerking 
Op verschillende manieren kan vormgegeven 
worden aan dit project. afhankelijk van de moge-
lijkheden in je kerk. 
Op zondag 1 krijgt de doolhof een prominente 
plaats. (A3 in kleur), maar je kunt ook zelf een 
doolhof ‘bouwen’. De doolhof kan opgehangen 
worden, maar ook rechtop gezet worden op een 

tafel. Dan moet je de afbeelding versterken en 
zorgen dat het blijft staan. Aan de hand van dit 
symbool is er een gesprek met de kinderen (zie 
bij In de kerk). Zo ook de andere zondagen.

In de kinderdienst wordt het verhaal van David 
verteld en de kinderen komen terug met in dit 
geval een vergrote Samuël en/of de Samuël, als 
persoon die bij terugkomst iets vertelt van zijn 
belevenissen (zie bij Terug in de kerk). 

Er worden zes stapstenen neergelegd die de 
dagen symboliseren naar de volgende week. 
Deze stapstenen kunnen tegels zijn, flagstones, 
of stenen uitgeknipt uit papier of grote kiezels. 
Wie dat allemaal te ingewikkeld vindt kan ook 
zes vakjes als bij een ganzenbord neerleggen of 
ophangen. Wie voldoende ruimte heeft kan dit 
elke zondag verder uitbreiden op de grond of 
aan de muur. 
De kleinere versie van David en de zijnen kun-
nen de kinderen mee naar huis nemen. 

Thuis
Voor de kinderen thuis is er een placemat met 
de levensweg erin afgedrukt. 
Vanaf Pasen kunnen ze dezelfde weg van binnen 
naar buiten lopen tot aan Pinksteren. (de achter-
kant). Op de meeste dagen is er een spreuk, een 
gedichtje een rebus, een lied, een gebed…. Zo 
kunnen de kinderen thuis verder van Pasen tot 
en met Pinksteren tellen. Dit kan mooi samen-
gaan met het, inmiddels traditioneel aangebo-
den, telbord en telvel (zie Van de redactie en 
6/12 bij Pasen, 31 maart) 

Meer informatie en een voorbeeld is vanaf begin 
januari te vinden op www.kinderdienst.nl

1 exemplaar € 1,50
vanaf 10 exemplaren € 1,35 per stuk
vanaf 20 exemplaren € 1,20 per stuk
vanaf 50 exemplaren € 1,00 per stuk
portokosten € 2,50

Projectbeschr ijv ing

Meer informatie en afbeeldingen zijn te vinden op www.kinderdienst.nl

De weg van je leven
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t ite l 00/00

Werkbladpagina 9

1.
Dit is de weg van willen en wegen.
Als in een doolhof zoek ik mijn weg.
Zal ik naar links of zal ik naar rechts gaan?
Wie weet loop ik straks dood  + + + 
Hand op mijn schouder, hand op mijn schouder,
kijk in het rond en om en om!
Hand op mijn schouder, hand op mijn schouder,
totdat je hoort: - Keer om! 

2.
Dit is de weg van zoeken en vinden.
Als er een kloof is, sla ik een brug.
Soms lukt het niet om bij je te komen.
Toch blijf ik hopen op …  + + + 
Hand op mijn schouder, hand op mijn schouder,
kijk in het rond en om en om!
Hand op mijn schouder, hand op mijn schouder,
totdat ik hoor: - Ik kom! 

3.
Dit is de weg van vallen en opstaan.
Wie aan de top staat, valt soms heel diep.
Ook in paleizen kan er iets mis gaan, 
maar steeds zegt God: Sta op!  + + + 
Hand op je schouder, hand op je schouder,
kijk in het rond en om en om!
Hand op je schouder, hand op je schouder,
totdat je hoort: - Keer om! 

4.
Dit is de weg van kiezen of delen. 
Ik ben de weg kwijt, weet me geen raad!  
Sta op een tweesprong, durf niet te kiezen. 
Wie haalt mij uit de put?   + + + 
Hand op je schouder, hand op je schouder,
kijk in het rond en om en om!
Hand op je schouder, hand op je schouder,
totdat je hoort:  - Keer om! 

5. 
Dit is de weg van willens en wetens.
Wie in de weg loopt, zet ik opzij.
Ik wil de baas zijn. Houd me niet tegen. 
Ik voel me sterk en vrij!  + + + 
Hand op mijn schouder, hand op mijn schouder,
kijk in het rond en om en om!
Hand op mijn schouder, hand op mijn schouder,
totdat je hoort: - Keer om! 

6.
Dit is de weg van intocht en uittocht:   
Jeruzalem! Einde van de reis.  
Daar, op een ezel, komt onze koning. 
Gaat hij naar zijn paleis?  + + + 
Hand op mijn schouder, hand op mijn schouder,
kijk in het rond en om en om!
Hand op mijn schouder, hand op mijn schouder,
totdat je hoort: - Keer om! 

7.
Dit is de weg van liefde en leven. 
God maakt een weg door dood en verdriet. 
Nu is het Pasen! Overal zonlicht!     
Jezus is opgestaan!  + + + 
Arm om je schouder, arm om je schouder,
kijk in het rond en om en om!
Arm om je schouder, arm om je  schouder,
totdat je hoort: - Ik kom! 

+) drie klappen in de handen of drie keer stam-
pen  

Dit is  de wegProject l ied 40dagen en Pasen 2013

Het projectlied bestaat uit zeven coupletten. Voor elke zondag een ander couplet, dat gezongen 
wordt als de kinderen naar de kinderdienst gaan. In de coupletten zijn zoveel mogelijk de symbolen 
van de zondag verwerkt (doolhof, brug, put, paleis, gevangenis, ezel en zon). 
De tekst verklapt zo min mogelijk wat er in de kinderdienst nog verteld gaat worden. De kinderen 
kunnen bij het refrein daadwerkelijk hun hand op de schouder van een kind voor hen leggen en in 
een rij naar de kinderdienst gaan.   

Dit is de weg…. 
Anneke van Wijngaarden – geïnspireerd door Bette Westera   
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De Samuëlfiguur wordt neergezet (pag. 19).

Eén van de grotere kinderen of iemand van de 
leiding met een vertelkleed om speelt Samuël 
en vertelt 

‘Ik ben Samuel, de profeet van Israël. Ik moest 
een nieuwe koning kiezen van God. Het leek 
wel of ik in een doolhof stond. Je kunt er alle 
kanten op: linksaf, rechtsaf. Als je de verkeerde 
richting kiest bots je tegen een muur. Dan moet 
je weer terug. Het lijkt wel het leven zelf. Altijd 
weer moet je een keus maken net als ik in die 
doolhof. 
Ik moest een nieuwe koning kiezen voor Israël. 
Een koning die het hart op de juiste plaats 
heeft. Na veel moeite is het me gelukt een 
nieuwe koning te kiezen uit de zonen van Isaï.
 Ze zagen er allemaal sterk en gespierd uit. 
Maar niemand was het. God zei elke keer dat ik 
verder moest zoeken. Maar toen haalden ze de 
jongste. Hij zat bij de schapen en wat was hij 
jong. Moest dat een koning worden? 
De jongen keek me aan met zijn eerlijke ogen. 
Zei God niet, dat ik niet naar het uiterlijk moest 
kijken, maar naar binnen? Dan moest dit hem 
zijn. De ogen zijn de spiegel van de ziel, heb ik 
geleerd. ‘Ja!’ zei God. ‘Die jongen moet het wor-
den. ‘David wordt straks de nieuwe koning van 
Israël. Hij heeft het hart op de goede plaats.’ 

De jongste kinderen laten hun schapenteke-
ning zien. 
 

1e  zondag van de 40 dagent ijd
17 februar i  2013

Alternatief: 1 Samuël 16 
Lucas 4,1-13

In de visie van de bijbelschrijver moet het volk 
geregeerd worden door een man Gods. Samuël 
had die functie maar hij is oud geworden en 
Saul is inmiddels ver afgedwaald. Samuël moet 
op zoek naar iemand die regeert met gerechtig-
heid. Een nieuwe gezalfde is het symbool van 
toekomst van het volk. God draagt Samuël op 
een van de zonen van Isaï tot koning te zalven. 
Isaï woont in Betlehem, het Broodhuis, het huis 
dat doet leven. Samuël ziet bezwaren want Saul 
is achterdochtig en heeft woedeaanvallen. Hij 
vreest dat een ander tot koning zalven, zijn dood 
zal betekenen. Hij krijgt het advies om onder 
een voorwendsel de oudsten van Betlehem te 
verzamelen en zo in contact te komen met Isaï en 
zijn zonen. Het brede begin laat ook zien dat het 
echt een zoektocht is naar de ware koning, naar 
David. Niet de voor de hand liggende zonen maar 
de jongste. Tot nog toe waren de leiders steeds 
stoere bevrijders geweest. Met David wordt een 
nieuw tijdperk ingeluid. Iemand met het hart op 
de goede plaats, een man naar Gods hart. David 
staat model voor de ware koning, de verlosser, 
de Messiaanse koning. De zalving van David vindt 
plaats in die kleine kring van Betlehem. Feitelijk 
betekent dat zijn koningschap nog lang niet voor 
iedereen evident is. Eerst krijgt hij zelfs nog een 
uiterst riskant baantje: Saul kalmeren met het 
tokkelen op de harp. 

Als Jezus zijn optreden begint is ook nog niet 
voor iedereen evident wie en wat hij is. Een be-
perkte groep is getuige geweest van zijn openba-
ring als Gods zoon. Vervuld van de Heilige Geest 
gaat Jezus naar de woestijn, het gebied van de 
voorbereiding en de beproeving. Alleen de duivel 
herkent de reikwijdte van de weg die hij gaat. 
Die weet dat Jezus een regelrechte bedreiging is 
voor zijn macht. Hij pakt het gelijk grondig aan en 
probeert daar in de stilte van de woestijn Jezus’ 
intenties op alle fronten te ondermijnen door hem 
in twijfel te brengen. Als Jezus honger heeft is de 
beproeving: wees niet afhankelijk van God voor je 
voedsel (maak zelf van stenen brood, voorzie je-
zelf van voedsel). Dan volgt de vraag naar macht: 
alle macht in ruil voor de aanbidding van de dui-

Uit de bijbel... thema:
Het hart op de 
juiste plaats
Met de kinderen

Deze eerste zondag van de veertigdagen 
starten we het veertigdagenproject en met 
de lezingen uit het boek Samuël. Zie voor het 
project de projectbeschrijving (pag. 6).
In grote lijnen volgen we de komende tijd de ups 
en downs van de levensgeschiedenis van David. 
David, de herdersjongen, blijkt het hart op de 
juiste plaats te hebben. Hij wordt te midden 
van zijn broers gezalfd tot koning. Voor 3/5 
en 6/9 is er een navertelling. 10/12 leest het 
in de bijbel en gaat daarmee aan de slag. Voor 
wie liever met een sleutelverhaal werkt is er een 
sleutelverhaal bij het thema.
Er is een sleutelachtige navertelling bij het 
verhaal van de verzoeking in de woestijn. Heeft 
Jezus het hart op de juiste plaats? Deze 
sleutelachtige navertelling is bestemd voor onze 
RK gebruikers, maar ook voor degenen die liever 
aansluiten bij de nieuwtestamentische lezing. 

In de kerk...

Gesprek met de kinderen bij 
de projectafbeelding: 
Heb je wel eens ganzenbord gespeeld? Je gooit 
met twee dobbelstenen en je verzet de pion en 
af en toe kom je op een plaatje. Dan gaat er iets 
gebeuren. Wij gaan deze veertig dagen ook een 
soort ganzenbord spelen. Hier zie je het begin…
Elke week komt er een stukje bij. We gaan op 
weg met Samuël, Saul en David, met Batseba, 
Absalom en misschien nog anderen. 
Wat zien jullie hier? (wijs op de doolhof ). Wat is 
een doolhof. Wie van jullie is er wel eens in een 
doolhof geweest? Wist je welke weg je moest 
kiezen? 
Weten jullie de weg naar de kinderdienst? 
De kinderen gaan naar de kinderdienst terwijl het 
projectlied gezongen wordt (zie pag. 8) 

17/02

Makers:
Uit de bijbel: Anna Zegwaard

In de kerk: Carla van Ee, Anneke van 
Wijngaarden

3/5: Anna Zegwaard
6/9: Anna Zegwaard

6/12 Crina van Hemsbergen
10/12: Anna Zegwaard
6/12 Anna Zegwaard 
Fooi: Lise Miedema 

...terug in de kerk

vel. Tot slot wordt door de vraag naar het mirakel, 
Jezus’ geloofsvertrouwen op de proef gesteld. 
Als Jezus dit allemaal weerstaat, weet de duivel 
dat hij is uitgespeeld. 

RK: Deuteronomium 26, 4-10 en Lucas 4, 1-13
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De Heer is mijn herder.
Hij zorgt voor ons.
Hij gaat ons voor en 
hij houdt ons bij elkaar.

Zet het koffertje klaar, maar maak het nog niet 
open. Zeg ook waarom niet: ‘Het is nog even een 
geheim. Ik laat jullie nog niet zien wat er in het 
koffertje zit.’

Jullie hebben ook vast wel eens een 
geheimpje. Ja? Bijvoorbeeld, als je een cadeau-
tje voor de verjaardag van je broer of zus hebt 
uitgezocht, vertel je niet wat het is. Dat is een 
verrassing, je houdt het geheim. Niemand weet 
het. Je geeft het op de verjaardag. Dan zien ze 
pas wat het is, als het papier eraf is. En iedereen 
zegt: oh,wat leuk.
Laat nu zien wat er in het koffertje zit. Laat de 
stok, het schaapje en het flesje/kruikje goed 
bekijken en ook ruiken….zeg verder nog niets.

(naar 1Samuël 16)

Samuël is een heel belangrijke man. Iedereen 
kent hem. Hij vertelt hun over God. 
Nu gaat Samuël iets voor God doen. Hij moet 
een nieuwe koning gaan uitzoeken. Hij weet 
wel waar en bij wie. Hij moet naar boer Isaï. Die 
woont ver weg. Samuël neemt, omdat hij al wat 
ouder is, zijn stok mee. Die maakt het lopen ge-
makkelijker. Onder zijn jas heeft hij iets verstopt. 
Dat mag niemand zien.
Boer Isaï heeft flinke zonen. 

Eén van deze jongens zal de nieuwe koning 
worden. Maar dat mag nog niemand weten. Wat 
een geheimpjes ! 
Veel mensen zijn nieuwsgierig. Waar gaat Samuël 
naar toe? Wat gaat hij doen? Soms vragen ze het 
aan hem, maar Samuël zegt niets. 
Als hij dicht bij het huis van boer Isaï komt en 
er weer een paar mannen beginnen te vragen, 
zegt Samuël: ‘Ik kom met jullie samen bidden 
en eten. Vraag of boer Isaï met zijn zonen ook 
komt’. De mannen zijn verrast, gaan vlug voor 
lekker eten zorgen en boer Isaï met zijn zonen 
uitnodigen. Het wordt flink druk. Boer Isaï komt 
met zijn zonen. Samuël kijkt goed naar al die 
jongens. Isaï noemt hun namen: ‘Kijk dit is Eliab, 
en dit Abinadab en hier is Samma’. Zo komen er 
zeven jongens kennismaken. Flinke jongens zijn 
dat. ‘Daar zit vast een heel goede koning bij,’ 
denkt Samuël. Toch vraagt hij: ‘Isaï, heb je nog 
meer jongens?’ Boer Isaï heeft nog een zoon, 
David, dat is de jongste van allemaal. Hij is op 
het veld en past op de schapen. Die moet ook 
komen van Samuël. David komt. Hij heeft zijn 
herdersfluit nog bij zich en er loopt één schaapje 
met hem mee. Als David binnenkomt en Samuël 
hem ziet weet hij meteen dat deze jongen, die 
wel veel kleiner is dan zijn broers, toch een heel 
goede koning zal zijn. ‘Jij bent het’ zegt hij en 
haalt, het verstopte, kleine kruikje met heerlijk 
ruikende parfumolie onder zijn jas vandaan. 
Iedereen begrijpt nu het geheim. Vooral als Sa-
muël zegt: ‘Jij wordt de nieuwe koning.’ Hij giet 
de heerlijke olie over het hoofd van David, het 
herdertje. Die kleine David, koning? Iedereen is 
er stil van geworden.

Kijk nu nog eens naar alles wat er in het koffer-
tje zat. Herkennen ze het uit het verhaal? En de 
fluit? Heel leuk als je er voor de kinderen een 
liedje (het lied David) op kunt spelen. 

‘David’, uit Alles wordt nieuw III, 4 
het eerste couplet. 

David werd gekozen boven alles uit,
hij de kleine jongen met de herdersfluit. 
Zing een paar keer dit eerste couplet van het lied 
voor en probeer of de kinderen mee gaan zingen.

17/02Herdersjongen Dav id

Werkbladpagina 17

Vooraf

Begin

In het vertelkoffertje 
Enkele voorwerpen zo-
als een flesje parfum of 
olie die lekker ruikt, een 
blokfluit en een schaap-
je. Naast het koffertje 
een stok/staf (waar 
Samuël mee wandelt) 

Navertelling

Zingen

Gesprek

De kinderen kleuren de tekening van het werkblad en plakken wol of watten op de schaapjes. 



18

Soms kun je niet zeggen wat je 
gaat doen omdat anderen dat dan ook willen. 
Bijvoorbeeld: als er een advertentie staat ‘paarse 
fiets te koop in de Perenstraat’ en die fiets lijkt 
je het einde, ga je eerst kijken. Dat zeg je niet 
tegen iedereen want dan kan iemand anders ook 
denken: ik wil die fiets ook wel kopen. Dus dan 
bedenk je een smoes waarom je naar de Peren-
straat gaat. Welke smoesjes zou jij verzinnen? 

naar 1 Samuël 16

 Samuël is een belangrijke man. Hij heeft een 
koning uitgezocht voor het land. Een koning die 
God goed vond: koning Saul. Maar koning Saul 
is toch niet meer zo’n goede koning. Samuël 
moet van God een nieuwe koning gaan uitzoe-
ken. Daarom gaat Samuël naar Betlehem. Dat is 
een hele reis voor Samuël want hij is al oud. Hij 
gaat naar Betlehem op zoek naar boer Isaï en 
zijn zonen. Want één van de zonen van boer Isaï 
moet de nieuwe koning worden. Maar dat is nog 
een geheim. Soms steekt hij zijn hand even in 
zijn jas. Wat heeft Samuël daar? 
Dat zegt hij niet. Hij vertelt aan niemand wat hij 
gaat doen en wat hij bij zich heeft onder zijn 
jas. En als de mensen vragen: wat ga je doen, 
Samuël? zegt hij niet wat hij echt gaat doen. Hij 
heeft een smoes bedacht. ‘O, ik ga eten met de 
belangrijkste mensen in Betlehem’. Dan vragen 
de mensen niets meer en wensen hem een goede 
reis. 
Samuël komt eindelijk in Betlehem. De wijze 
mannen van de stad komen naar hem toe en vra-
gen wat er aan de hand is dat de oude Samuël 
ineens bij hen komt. ‘Het is toch allemaal wel 
goed?’ ‘Ja hoor’, zegt Samuël, maar ik wil samen 
met jullie eten. Nodig ook Isaï en zijn zonen uit’. 

‘Dat zullen we regelen’ zeggen ze. Voor het eten 
moeten de gasten altijd hun gezicht en handen 
wassen. Dan kunnen ze pas aan tafel. Samuël 
helpt Isaï en zijn zonen daarbij. Niemand let er 
op en Samuël kan nu vragen aan Isaï: ‘Stel je 
zonen eens voor’. Isaï zegt: ‘Dit is Eliab’. Samuël 
denkt; Die is groot en sterk. Dat zal hem zijn. 
Maar hij aarzelt, misschien toch niet. ‘Dit is Abi-
nadab en dit is Samma en dit is…’Er zijn wel ze-
ven zonen van Isaï. En ze zien er allemaal groot 
en sterk uit. Misschien dat de geschikte daar 
tussen zit? Nee, misschien toch niet. Misschien 
is groot en sterk niet het belangrijkst. ‘Ik moet 
meer letten op hoe zijn karakter is. Is het iemand 
die om anderen geeft?’ denkt Samuël. ‘Heb je 
nog meer zonen?’ vraagt Samuël. ‘Ja, de jongste 
maar die is hier niet. Die past op de schapen en 
de geiten’. ‘Ga hem maar halen, ik wil hem ook 
ontmoeten’, zegt Samuël. Na een poosje komt er 
een jongen binnen. Hij is maar klein vergeleken 
met zijn broers. Hij heeft rossig haar en ogen die 
heel oplettend kijken. Hij straalt ook iets harte-
lijks uit. ‘Dit is David’, zegt Isaï.
Samuël knikt en weet ineens zeker dat David de 
juiste persoon is. Hij zegt: ‘Jij bent het’. Samuël 
haalt snel een kruikje te voorschijn van onder 
zijn mantel. Het is een kruikje met olie die lek-
ker ruikt. Dat giet hij over het hoofd van David. 
Iedereen begrijpt war er gebeurt. Zo’n heerlijke 
geur! 
 ‘Jij wordt de nieuwe koning’, zegt Samuel. Dan 
weten ze ineens waarom Samuël gekomen is. Ze 
worden er stil van. 

 
Speel Samuël 16, 1-14 na samen met de kinderen. 
Gebruik eventueel poppetjes of pionnen voor de 
verschillenden figuren in het verhaal. Neem ook 
een kruikje mee met geurende olie of parfum. 
(zie ook bij 3/5). 
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Activiteit

Gesprek

Navertelling

PROJECTACTIVITEIT
Kopieer de figuur van Samuël, zie pag. 
23. De kinderen mogen hem kleur geven. 
Dat kan op verschillende manieren (met 
stukjes stof, met snippers sitspapier, 
schilderen, kleuren enz…)
Vergroot de figuur voor in de kerk. De 
kinderen kunnen de kleinere versie mee 
naar huis nemen.

Fooi:
Liederen

David – Alles wordt nieuw III,4
David tot koning gezalfd – 

Zing alle dagen 2,32
Samuël zoekt een nieuwe koning – 

Bijbelliederen voor jonge kinderen II, 24
Jezus, diep in de woestijn – 

Alles wordt nieuw III,7
De woestijn – 

De wereld is een toverbal 257
Jezus in de woestijn – De wereld is 

een toverbal, 258

?????
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Wie kies je uit om mee te gaan als je 
de klas rond mag? Waarom? 

bij het thema 

Verjaardag.
Het is vroeg in de morgen. Sebastiaan kijkt op 
zijn wekker. Half zes, iedereen slaapt nog.
Toch gaat Sebastiaan zijn bed uit en loopt naar 
beneden. 
In de woonkamer ziet hij zijn traktatie al klaar 
staan. Morgen is hij jarig. Maar morgen is het 
zaterdag en daarom trakteert hij vandaag. Gis-
teren heeft hij met mama cakejes gebakken en 
versierd. Het ziet er prachtig uit. En hij mag de 
klassen rond. Langs alle meesters en juffen. Zij 
schrijven iets op zijn kaart en ook voor hen heeft 
hij een heerlijke traktatie. Ze mogen kiezen uit 
een rolletje drop of een rolletje pepermunt.
Sebastiaan gaat op de stoel zitten. Hij denkt na. 
Twee kinderen mag hij meenemen om langs de 
meesters en juffen te gaan. 
‘Olivier en Hendrik, die worden het’, denkt hij. 
Dat zijn mijn beste vrienden.’
Dan hoort hij mama de trap afkomen. ‘Zo, jij 
bent er vroeg bij’, zegt mama. ‘Vind je het span-
nend vandaag?’.
Om half negen komt Sebastiaan op school aan. 
Er hangt een slinger op het bord met: Happy 
Birthday! Sebastiaan voelt zich echt jarig.
Om tien uur is het zover. De kinderen zingen 
voor hem. Sebastiaan trakteert en dan mag hij 
de klassen rond. 
‘Wie neem je mee de klassen rond?’, vraagt de 
meester.
Sebastiaan kijkt de klas rond. Hij wil al bijna 
zeggen: ‘Olivier en Hendrik’, maar hij blijft stil.

Hij kijkt de klas rond. Daar zitten Tina en Remco. 
Die zijn nog nooit met iemand mee geweest. Zij 
worden nooit gekozen. 
Sebastiaan haalt even diep adem en zegt dan: 
‘Tina en Remco, die mogen met mij mee de klas-
sen rond’.
Olivier en Hendrik kijken hem verbaasd aan. 
Maar Sebastiaan kijkt naar de gezichten van Tina 
en Remco. Zij stralen allebei. 
Sebastiaan pakt zijn traktatie. Remco de sticker-
tjes en Tina de pen. 
‘Kom we gaan’, zegt Sebastiaan. Sebastiaan gaat 
voorop en er gaan twee blije kinderen met hem 
mee.

Geef het werkblad van pag. 15. Wanneer gebruik 
je een vraagteken? Schrijf vragen die je hebt in 
de vraagtekens. 
De vraagtekens worden uitgeknipt en tegen 
elkaar aangeplakt op een gekleurd papier. Wat 
stelt het nu voor? 

Nr. 24 uit Bijbelliederen voor jonge kinderen II 
van Jan van Laar.
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Activiteit

Gesprek

Sleutelverhaal

Soms lees je een verhaal waar je even over na 
moet denken. Je kunt de schrijver van het ver-
haal niet vragen; wat bedoel je ermee, want die 
zit er niet bij. Hoe doe je dat dan? Vraag je het 
een ander? Of kijk je naar een ander verhaal wat 
hij geschreven heeft? Of stuur je een mail naar 
de schrijver zelf? 

Ook bijbelverhalen zijn vaak moeilijk te begrij-
pen. Die schrijvers zijn er niet meer dus kun je 
ook niet mailen. De verhalen zijn soms moeilijk 
te begrijpen omdat de bijbelschrijvers in een 
heel andere tijd leefden. Het helpt dan om het 
verhaal met elkaar te lezen en vragen te stel-
len of elkaar te vertellen wat jij denkt wat het 
betekent. Je kunt het ook vragen aan iemand die 
veel van bijbelverhalen weet. 

Die kan dan bijvoorbeeld vertellen dat het niet 
zo gek was als iemand vroeger met een koe op 
reis ging. Iedereen begreep wel dat dat met een 
offer te maken had. Maar wat zou je nu denken? 
Waarom neemt iemand een koe mee? Wat gaat 
hij doen?

Kopieer de verzen 1-13 van 1 Samuël 16. De 
kinderen lezen om de beurt een paar verzen. 
Vraag de kinderen wat hen opvalt aan het ge-
deelte. Of wat hen aanspreekt. Dat schrijven de 
kinderen op een flap-over. (Bijv. Samuël verzint 
een smoes. Of Samuël weet het zelf ook niet of 
Waarom neemt hij een koe mee?) 
Lees de tekst dan nog een keer in kleine stukjes. 
Zijn er nu nog meer vragen? De kinderen mogen 
ook op elkaar reageren (ze zetten dan een pijltje 

van het woord waarop ze reageren naar hun 
reactie). Bespreek zo met de kinderen waar het 
volgens hen over gaat. Zie voor de achtergrond 
bij ‘uit de bijbel’. 

Zie bij 6/9. Er kan ook een grote Samuëlfiguur 
gemaakt worden voor in de kerk. 

(Voor de lezing uit het Nieuwe Testament: zie 
RK 6/ 12) 
 

Gesprek

Bijbellezing & activiteit

Projectactiviteit
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Soms moet je iets heel belangrijks doen. Bij-
voorbeeld: de hond zoeken die verdwaald is. Of 
een pakketje brengen bij je oma door de drukke 
stad heen. Of naar een meisje uit de klas dat net 
nieuw is dat niemand kent. Kunnen jullie nog 
meer verzinnen? 
Het liefst zou je die hond niet gaan zoeken of 
net terwijl je zo lekker bezig bent even niet 
naar Oma gaan. Of waarom zou nou juist jij 
dat nieuwe meisje op gaan zoeken. Als iemand 
anders dan zegt: ‘ joh, ga toch niet’ wat doe je 
dan? Waarom ga je dan wel of waarom niet? 
 

naar Lucas 4,1-13 

Esther snapt er niets van. Die bijzondere man die 
ze gisteren gezien hebben bij de Jordaan is ver-
dwenen. Hoe heette hij ook al weer, o ja Jezus. 
Iemand zegt dat hij naar het rotsige en kale land 
is gelopen. Daar woont niemand en daar kom 
je nooit iemand tegen. En gisteren hadden zij 
en haar vader nog gezien hoe hij gedoopt werd 
door Johannes en hoe die duif op zijn hoofd ging 
zitten. Iedereen was heel erg onder de indruk 
van Jezus. Esther wilde vandaag weer gaan 
kijken, maar nu is hij weg. Ze snapt er niets van. 
Juist nu iedereen nieuwsgierig naar hem is. 

Een paar weken later hoort ze dat haar vader 
Jezus gezien heeft. Waar was hij nou? Haar vader 
zegt ernstig: ‘Tja, hij moest nadenken. Dat kan 
niet als er allemaal mensen om je heen staan’. 
‘Maar waarover dan’, vraagt Esther. ‘Over grote 
mensen dingen. Hoe zal ik dat eens aan je 
uitleggen’? zegt haar vader. ‘Weet je het is als 
iemand die een moeilijke opdracht krijgt en zich 
afvraagt: kan ik dit wel? Bijvoorbeeld…’
Esther vindt dat heel spannend, een moeilijke 

opdracht. Zij weet wel een voorbeeld. Iemand die 
een belangrijke brief naar de koning moet bren-
gen. Laten we hem meneer Helper noemen want 
hij helpt de mensen die de brief sturen. 
‘Oké’, zegt haar vader, ‘stel dat er een vijand 
is die de brief wil afpakken van Helper. Die 
verzint van alles om de brief af te pakken. Laten 
we hem Slang noemen. Helper gaat op weg. 
Hij krijgt honger. Slang verkleedt zich als een 
aardige meneer en zegt ‘Kijk daar is brood, eet 
jij maar, dan zal ik de brief wel brengen.’ Maar 
meneer Helper zegt:’Nee dat doe ik niet. Ik moet 
die brief zelf brengen, dat is belangrijker dan 
eten.’ Even later komt meneer Helper langs een 
grote gevaarlijk hond die hem er niet door wil la-
ten. Slang zegt: ‘Ik weet wel een toverwoord, dat 
alle gevaarlijke beesten temt. Geef mij maar de 
brief, dan zeg ik het toverwoord.’ Dat zou mak-
kelijk zijn maar meneer Helper zegt: ‘Nee, dat 
doe ik niet want ik moet zelf de brief brengen. Ik 
loop wel een stukje om’.
 Als meneer Helper na veel kilometers lopen op 
een heel steile rots staat, weet hij niet hoe hij 
naar beneden moet afdalen. ‘Spring maar naar 
beneden dat gaat altijd goed’, zegt Slang. Maar 
Helper zegt: ‘Nee dat is veel te gevaarlijk dat 
doe ik niet’. En hij gaat voorzichtig naar bene-
den. Dan geeft Slang het op en Helper komt 
veilig met zijn brief bij de koning.
Op die eenzame plek heeft Jezus ook nagedacht 
wat hij het beste kon doen om de mensen zo 
goed mogelijk te helpen en ze te laten zien hoe 
God bij de mensen wil zijn. Moest hij toveren, 
trucjes uithalen, laten zien dat hij sterk was? Nee 
dus…. 

Er zijn allerlei spreekwoorden die iets zeggen 
over dieren:
Listig als een slang, koppig als een ezel, snel als 
een paard. Vies als een varken. Vind jij dat altijd 
kloppen? Waarom wel, waarom niet.
Het is ook belangrijk wat wij zelf in een dier 
zien. Vertel om de beurt in de groep welk dier 
jou het meeste aanspreekt en waarom. 
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