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1e  zondag van de 40 dagent ijd
26 februar i  2012

Ezechiël 3, 4-15 (21)
Marcus 1, 12-15

Ezechiël wordt aangesteld als wachter over het 
huis van Israël en moet als profeet de woor-
den van God spreken ook al wil het volk niet 
luisteren. Het zijn twee beelden die niet mak-
kelijk te rijmen zijn. De wachter staat waakzaam 
buiten het huis en verheft zijn stem alleen als er 
gevaar dreigt. De profeet echter roept het uit. Hij 
wil niet stil buiten blijven staan. Hij klopt op de 
deur om gehoor te vinden. En ook al luisteren 
de mensen niet en wijzen ze hem af, dan nog zal 
hij blijven spreken. Twee beelden die anders van 
toon en betekenis zijn, maar die in de balling-
schap samen komen. Ezechiël is geroepen om 
uit te kijken naar de gevaren van buiten die het 
volk bedreigen, maar ook om te waarschuwen 
tegen de gevaren die van binnenuit dreigen, 
want het gaat om de identiteit van dit volk. De 
uitdaging is om in de woestenij van de balling-
schap Gods volk te blijven; te vertrouwen op zijn 
belofte en te leven naar de geboden die God ge-
geven heeft. En niet uit angst of gemakzucht je 
aan te passen aan de gewoonte van de wereld 
of de eisen van de tijd. Daarom wordt Ezechiël 
opgeroepen om niet bang te zijn voor het volk. 
Want als hij het is, zal het volk des te meer 
bang worden voor de overheersers. De profeet is 
geroepen om het goede voorbeeld te geven, in 
woord en daad. In spreken en zwijgen.

In het evangelie lezen we over de verzoeking in 
de woestijn in de zeer korte versie die Marcus 
hiervan geeft. De ware mens staat in tussen 
engel en dier. Hij weet van de verlokkingen van 
het aardse, maar ook van de verzoeking om 
slechts de hemel op het oog te hebben. Daartus-
sen moet hij zijn weg zien te vinden. Een weg 
van vallen en opstaan. Een weg waarin de val 
van deze ene mens van God onze opstanding zal 
betekenen.

Uit de bijbel... thema:
Stap er uit

Met de kinderen
De eerste zondag van de veertigdagen staat in 
het teken van bezinning. Jezus bezint zich op de 
weg die hij moet gaan en Ezechiël roept de men-
sen op om tot bezinning te komen. 
In de kerk worden er posters opgehangen, door 
de hele kerk dezelfde, (zie de projectbeschrij-
ving op pag. 6). Bij de poster ontspint zich een 
gesprek: ‘Ga niet zo lang door tot je in de 
afgrond terecht komt, maar stap op tijd uit’. 
Naast de samenspraak is er ook een gedicht 
voor in de kerk, dat natuurlijk ook in de kin-
derdienst gelezen kan worden. (pag. 15)
De 3/5jarigen horen een verhaal over een jon-
gen die van zijn fiets stapte toen hij zag dat 
de dijk op doorbreken stond. In zijn eentje 
hield hij een dijkdoorbraak tegen. 
De 6/9 jarigen horen in een sleutelachtige 
navertelling het verhaal van de verzoeking in de 
woestijn en de oudsten horen dat Ezechiël die 
als een nachtwaker voor zijn volk in ballingschap 
wil zijn in opdracht van God. 
Wat deze figuren verbindt is dat ze allen alleen 
voor een zware taak staan.  

RK: Genesis 9, 8-15 en Marcus 1, 12-15

Makers:

Uit de bijbel: Evert van Leersum
In de kerk: Evert van Leersum, Carla van Ee, 

Manon Bommer
3/5 Hanni Bijl

6/9 Carla van Ee
10/12 Henk Stel

Fooi: Lise Miedema
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Bonnefoo i

Kind 2: Waaruit? Uit de auto?
Kind 1: Nee, uit de massa. De mensen lopen 
altijd met de massa mee. 
Kind 2: Wat is dat nu weer – de massa! 
Kind 1: Heel veel mensen bij elkaar die bijvoor-
beeld allemaal bij een voetbalwedstrijd zijn of 
die allemaal winkelen. Ze doen allemaal het-
zelfde. Soms is het wel eens goed om er even 
uit te stappen en zelf goed na te denken. Dan 
zie je de dingen ineens heel anders. 
Kind 2: O, en daarom hang jij deze posters op. 
Ik begrijp het. (rolt het blaadje op en kijkt de 
kerk rond) Ja, ik zie het nu plotseling veel beter. 
Je hebt gelijk!

Leiding van de kinderdienst: Laten we het dan 
nu bij de kinderdienst ook maar eens heel an-
ders gaan doen. Gaan jullie mee?

Kinderen gaan naar de kinderdienst. 

Het eerste couplet van het projectlied wordt 
gezongen. Bij of naast de poster voorin de kerk 
wordt het werk van de kinderen gelegd. Een 
enkeling kan toelichting geven.
3/5 legt de vertelplaat bij de poster. 6/9 enkele 
briefjes worden voorgelezen waarover je kunt 
‘prakkiseren’. 10/12 de puzzel met als uitkomst 
Nachtwaker. Een kind vertelt wat het werk van 
een nachtwaker is. 

In de kerk...

Drempelgebed
V: Barmhartige God,
 u roept ons om woorden van heil te spreken.
 Om te getuigen van uw grote daden.
K: Maar zo vaak zitten onze oren verstopt
 en begrijpen we er niets meer van.
V: U vraagt ons
 om uit te zien naar uw Rijk,
 de dag van uw heil te verwachten
K: Maar zo vaak zien we alleen
 wat wij zelf belangrijk vinden
  en vergeten we te wachten op u.
V: Daarom zoeken wij opnieuw naar u
 en vertrouwen ons toe
 aan uw genade.
K: U wilt dat we fijn kunnen leven
 omdat wij allemaal kinderen van u zijn. 
Amen

Stap er uit 
Lees ook de projectbeschrijving op pag. 6. 
(Kind 1 hangt de laatste poster aan de preek-
stoel. De rest van dezelfde posters is al opge-
hangen in de kerk.)
Kind 2: Hé, wat ben jij nou aan het doen?
Kind 1: Nou, dat zie je toch? Ik hang een poster op.
Kind 2: (kijkt de kerk eens rond) Noem je dat 
één poster? Ik zie er wel tien!
Kind 1: Dat heb je goed gezien.
Kind 2: Maar dat mag toch helemaal niet? Ik be-
doel, in een kerk hang je toch geen posters op? 
Ik zie de koster niet zo blij kijken en de dominee 
(meneer pastoor) helemaal niet. 
Kind 1: Nee, normaal kan dit niet, maar nu moet 
het wel. Af en toe moet je de mensen wakker 
schudden. 
Kind 2: (bekijkt de poster) Ik zie een auto op de 
poster en een ravijn. Het lijkt wel een verkeers-
bord. (krabt zich eens op het hoofd) Ik begrijp 
het niet. Hier in de kerk rijden de mensen toch 
geen auto? En er zijn hier ook geen ravijnen.
Kind 1: Nee dat is zo, maar kijk eens naar dat 
mannetje? Zie je wat hij moet doen? Stapt hij uit? 
Daar gaat het om. De mensen moeten af en toe 
even uitstappen. 

26/02

...terug in de kerk
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(zie ook pag. 5 over het gebruik van het koffertje)
1. een flesje water. 
2.de vertelplaat bij het verhaal.

Wij zijn samen. 
Samen dat is fijn. 
We horen bij elkaar,
niemand is alleen. 

Wij allen met elkaar, 
wij komen samen zingen,
wij allen met elkaar, 
wij zingen met elkaar.     
  
Uit: Geroepen om te zingen, nr. 8.
 

Haal het flesje water uit het koffertje.
Wat kun je met water doen: je kunt het drinken, 
je ermee wassen, erin zwemmen en er op varen. 
Maar water kan ook gevaarlijk zijn. Je kunt erin 
verdrinken. In Nederland is heel veel water. 
Wat voor soorten water weet je allemaal? (zee, 
meren, rivieren, kanalen en sloten en natuurlijk 
komt er water uit de kraan en valt er water naar 
beneden als het regent.) 
Het water in de rivieren komt soms heel hoog. 
Om ervoor te zorgen dat het water uit de rivieren 
niet bij de huizen kan komen waar de mensen 
wonen, zijn er dijken gemaakt. Dijken zijn hoge, 
lange bulten van aarde in de weg. Soms zie je 
mensen even afstappen omdat de weg zo om-
hoog gaat. Achter de dijk is de rivier of de zee.
Maar wat gebeurt er nu als zo’n dijk kapot zou 
gaan?

met vertelplaat (zie pag. 13)
Hans moest van zijn moeder pannenkoeken 
brengen naar een oude zieke man, die in een 
ander dorp woonde. Het regende en stormde al 
de hele dag. Hans moest hard trappen om tegen 
de wind in te komen. Zijn gezicht en haren waren 
helemaal nat van de regen. Op de terugweg zag 
hij hoe hoog het water in de rivier stond. De 
storm zorgde ervoor dat het water hard tegen 
de dijk aan klotste. Opeens zag Hans dat er een 
gaatje in de dijk was. Hij schrok, want door dat 
gaatje begon het water door de dijk heen te 
stromen. Achter de dijk waren allemaal huizen. 
Snel sprong hij van zijn fiets af en rende naar 
het gaatje in de dijk. Hij stopte zijn vinger in het 
gaatje. Gelukkig, het lukte hem om het water 
tegen te houden. Maar nu kon hij niet meer weg. 
In de verte zag hij een meneer voorbij komen. 
Hij schreeuwde ‘Help me, help me’, maar de 
storm en de regen maakten zo’n herrie dat de 
meneer hem niet hoorde. Er was niemand die 
Hans hoorde. Hans zat daar maar in de regen en 
de storm met zijn vinger in het gaatje in de dijk. 
Maar gelukkig, eindelijk was er iemand die hem 
hoorde en die hulp kon halen. Het gaatje werd 
dichtgemaakt en het water kon niet door de dijk 
naar de huizen stromen. 
Alle mensen waren blij en zijn vader en moeder 
waren natuurlijk heel erg trots op Hans.

Dit verhaal is gebaseerd op de legende die in 
Amerika ontstaan is over Hans Brinker die met 
zijn vinger een gat in de dijk dichthield. Een 
beeld van Hans Brinker vind je in Spaarndam. 

Geef de kinderen allemaal een kopie van de 
vertelplaat en laat ze die inkleuren.

Gesprek

Zingen

Activiteiten

Sleutelverhaal

In de vertelkoffer

Begin
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Heb jij ergens een plekje waar je wel eens even 
alleen kunt zijn om na te denken? Is het een 
veilige plek? 
Denk je dan over fijne dingen? Of ook wel eens 
over verdrietige dingen? Kun je er later met 
iemand over praten?

naar Marcus 1, 12 – 15 

Het volgende verhaal is in dialoogvorm weerge-
geven. Het is een dialoog tussen opa en Bas over 
de verzoeking in de woestijn. Het kan voorgelezen 
worden door twee personen, of één persoon die 
steeds van een grote stoel (voor opa) naar een 
kleinere stoel(voor Bas) verhuist. Bij twee stoelen 
kan Bas eventueel een petje opzetten.

Prakkiseren

Bas. Opa, ben jij wel eens alleen?
Opa. Soms wel, Bas. Oude mensen zijn vaak 
alleen.
Bas. Wat doe jij dan als je alleen bent, opa?
Opa. Ach, een beetje knutselen in de schuur of 
in mijn tuin. Of wat lezen. En soms zit ik wat te 
prakkiseren.
Bas. Prakkiseren? Wat is dat?
Opa. Een beetje nadenken over van alles en nog 
wat. Dat is prakkiseren. 
Bas. Waarover prakkiseer je dan, opa?
Opa. O, zoveel. Over alles wat ik heb meege-
maakt. Over fijne dingen, maar ook over verdrie-
tige dingen.
Bas. Is dat prakkiseren, opa? Dan doe ik dat ook 
wel eens.
Opa. Waar prakkiseer jij dan allemaal over?
Bas. Over dingen waar ik bang voor ben. Bij-

voorbeeld grote honden, daar ben ik echt bang 
voor. Soms denk ik dat ze me zullen bijten. En 
ik ben ook wel eens bang dat er thuis iets naars 
gebeurt. Of dat er mensen hier zullen komen die 
alles kapot willen maken.
Maar ik prakkiseer ook wel eens over spannende 
dingen, opa. Dat ik heel rijk ben en de baas 
ben van iedereen. Dat iedereen dan naar mij toe 
moet komen om iets te vragen. 
Opa. Dat lijkt wel op het verhaal van Jezus in de 
woestijn. Hij ging daarheen om na te denken. 
Hij was daar helemaal alleen. Hij was toen ook 
bang. Bang voor die wilde dieren, maar ook 
voor de mensen. Of liever, hij was bang voor 
wat de mensen van hem verwachtten. Hij moest 
nadenken over zijn leven. Moest hij doen wat de 
mensen graag wilden? Moest hij meelopen in de 
massa? Bijvoorbeeld door ze alles te geven wat 
ze wensten, zodat iedereen naar hem op kon kij-
ken? Moest hij kunstjes gaan doen om aandacht 
te trekken? Of zou hij iedereen voor hem laten 
knielen, alsof hij een soort God was? Dan zouden 
de mensen allemaal achter hem aanlopen.
Daarom was hij er even uitgestapt. Weg uit de 
drukte. 
Bas. Dat heeft hij toch niet gedaan?
Opa. Nee, dat heeft hij niet gedaan. Hij koos 
een heel andere weg. Hij wilde juist dicht bij de 
mensen zijn. Hij wilde van hen houden en hun 
verhalen vertellen over God. Hij wilde hen helpen 
waar hij maar kon. Eigenlijk stapte hij er als het 
ware uit. Uit de massa. 
En, hij hoefde het niet alleen te doen. Er waren 
engelen die voor hem zorgden. 
Bas. Opa? 
Opa. Ja, Bas.
Bas. Wie zorgt er voor jou, als je prakkiseert over 
je verdriet?
Opa. O, ik krijg vaak bezoek van een mooie 
engel.
Bas. Een engel, opa?
Opa. Ja. Jij!
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Sleutelachtige navertelling

Vooraf
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De kinderen schrijven iets op een klein vouw-
blaadje waarover zij wel eens prakkiseren. 
Daarna worden de blaadjes in een hoge hoed 
of een doos gestopt. Om de beurt mogen de 
kinderen er één uithalen en zij lezen dan voor: Ik 
prakkiseer wel eens over… 
Hieruit kan een gesprek voortkomen. Laat de 
kinderen die het nog niet op kunnen schrijven 
tekenen of laat de oudere kinderen helpen met 
opschrijven. 

Stap er eens uit
Onze club is zo superfijn
We spelen met een hele troep
Het is echt vet om erbij te zijn.
Je voelt je beter in een groep.

Maar gisteren was ik niet zo blij.
We speelden op de straat.
Ik zei: ‘Het kan gevaarlijk zijn,
straks komt er een auto aan!’ 

Maar niemand luisterde naar mij.
Ze wilden het gewoon niet horen.
Ze gingen door, wat ik ook zei.
‘He, haal die bananen uit je oren!’

Toen voelde ik me echt alleen,
ik hoorde er niet meer bij.
Behalve ik was er niet een
die over dat gevaar iets zei.

Ik heb het nog maar eens gezegd
en toen nog eens en nog eens,
totdat er eindelijk werd opgelet.
We zijn toen op de stoep gaan spelen.

Activiteit Gedicht

Fooi:
Liederen

Bij Ezechiël 
Waar haal jij het lef vandaan - Zingend geloven 7,60 

De profeet spreekt - De wereld is een toverbal, pag. 78, 1, 2 en 4 
Bij het evangelie

Een mens leeft niet van brood alleen – Z
ingen van het leven 6: 1 en 2

Jezus, diep in de woestijn – Alles wordt nieuw 3, 7 
De woestijn – De wereld is een toverbal, pag. 257 

Jezus in de woestijn – De wereld is een 
toverbal , pag. 258
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Geef de poster uit de kerk aan de kinderen. (zie 
werkblad pag. 13) 
Voor welke gevaren zou jij ‘uitstappen’? 
Schrijf in het ravijn waar je bang voor bent…. 

Naar Ezechiël 3, 4 – 15 (21) 

Nachtwaker van Israël 
Het is avond. Ezechiël loopt door de straten 
van Babylon. Het is stil. In de stilte kan Eze-
chiël goed nadenken. Weg uit de drukte. Is het 
gevaarlijk? Niet zo erg, maar je kunt nooit weten. 
Babylon blijft een vreemde stad. Dan opeens ziet 
Ezechiël in een zijstraat een man.
Het is intussen bijna helemaal donker. Alleen de 
halve maan, hoog aan de hemel, geeft nog wat 
licht. Ezechiël blijft staan. Wat doet die man? De 
man loopt voor een huis heen en weer, kijkt naar 
boven, naar de bovenverdieping, hij probeert 
de voordeur. Dan kijkt hij in de richting van 
Ezechiël. Die duikt achter een muurtje. De man 
sloft weg.
Nu komt Ezechiël weer tevoorschijn. Hij sluipt 
het straatje in. Hij ziet hoe de man de achterdeur 
van het huis opendoet. ‘Alles oké?’ klinkt een 
stem uit het huis. ‘Ja, alles is oké,’ zegt de man. 
Maar voordat hij naar binnen stapt, draait hij 
zich nog een keer om en hij ziet Ezechiël. ‘Wat 
zullen we nu hebben?’ snauwt de man. Met grote 
passen loopt hij naar Ezechiël toe. ‘Wat moet je 
hier?!’
‘Ik?’ zegt Ezechiël. ‘Ik ging even kijken. Ik dacht 
dat iemand wilde inbreken.’
De man lacht een harde lach. ‘Hahaha, in dit huis 
wordt niet ingebroken hoor! Ik ben de nachtwa-
ker en ik zorg dat alles hier veilig is. Maar toch 
bedankt.’ Hij geeft Ezechiël een hand. Die loopt 

weer verder. Hij blijft nadenken over wat zo’n 
nachtwaker allemaal moet doen.
Dan hoort hij in zijn gedachten de stem van 
God. God zegt: ‘Ezechiël, ik heb jou aangesteld 
als nachtwaker van het volk van Israël. Net als 
die nachtwaker van het huis moet je controleren 
of alles oké is. En zodra je merkt dat er gevaar 
dreigt of dat er iets verkeerd gaat, moet je de 
mensen waarschuwen.’
‘Dat zal ik doen!’ belooft Ezechiël. ‘Ik zal een 
goede nachtwaker voor Israël zijn.’ 
‘Het kan zijn,’ zegt God, ‘dat ze niet naar jou wil-
len luisteren. Maar dan heb je ze toch gewaar-
schuwd. Dan kunnen ze nooit zeggen dat ze van 
niets wisten. En...’ zegt God, ‘je weet het: als een 
nachtwaker ziet dat er wordt ingebroken en hij 
doet niets, dan is het ook zijn schuld. Dan is hij 
ook verantwoordelijk. Begrijp je?’
‘Maar wie z’n schuld is het als ze gewoon niet 
naar mij willen luisteren?’
‘Hun eigen schuld,’ zegt God. ‘Denk maar aan die 
nachtwaker.’
De volgende morgen vertelt Ezechiël met nieuwe 
kracht zijn boodschap. Hij zegt: ‘God is nog 
steeds onze God. Ook al zijn wij hier ver weg 
van ons eigen land, in dit land met andere 
goden en andere gewoontes. God wil dat het 
goed met jullie gaat. Maar dan moeten jullie ook 
bij God willen blijven horen.’ Heel wat mensen 
hebben geen zin om naar hem te luisteren. Of 
ze worden boos. Toch gaat Ezechiël door. ‘Want,’ 
denkt hij, ’ik moet blijven controleren en blijven 
waarschuwen. God heeft mij niet voor niets de 
nachtwaker van Israël gemaakt.’

Bestaan er nu nog nachtwakers? Geef 
daar voorbeelden van (stadswachten, portiers).

Geef de puzzel van het werkblad op pag. 17. Van 
boven naar beneden komt het woord nachtwaker 
te staan.

Navertelling

Gesprek & activiteit

Activiteit

Antwoorden puzzel:
1. nacht 2. bewaken 3. Ezechiël 4. veiligheid 5. 
angst 6. waarschuwen 7. Babylonië 
8. verkeerd 9. Israël 10. controleren
In het midden komt, van boven naar beneden, 
het woord nachtwaker te staan…
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Puzze l

1. het tegenovergestelde van dag
2. letten op andermans spullen
3. profeet uit het verhaal
4. zorgen dat iemand geen gevaar loopt is zorgen voor iemands….
5. als je bang bent voel je….
6. opmerkzaam maken op gevaar
7. het land van de ballingschap, het land waar Ezechiël woont
8. het tegenovergestelde van goed
9. het land van het joodse volk
10. nagaan of iets goed gedaan is


