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IEDER DRAAGT EEN STEENTJE BIJ
Dit opschrift is de titel van het Bonnefooi-veer-
tigdagenproject voor dit jaar. 
Het bijbelboek Nehemia is de alternatieve lezing 
in het rooster ‘De eerste Dag’.
Het verhaal van de wederopbouw van Jeruzalems 
muren en de tempel, onder leiding van Nehemia, 
is de rode draad door de veertig dagen, uitmon-
dend in een feestelijke paasviering waarin de 
muur met zijn poorten ook een rol speelt.
We kijken in het project vooral naar de bouwers, 
de Joodse families die aan de herbouw van de 
tempel en de muren van Jeruzalem deelnemen. 
Ze worden in het verhaal met name genoemd.
Het samen werken aan één doel, soms met zor-
gen en tegenslagen zoals deze bouwers, is ook 
door diaconale organisaties, zoals Kerkinactie en 
Vastenactie opgepakt. Elke gemeente kan naar 
eigen keus één van deze projecten mee laten 
lopen met het project: IEDEREEN DRAAGT EEN 
STEENTJE BIJ.
Er worden liturgische suggesties gegeven voor 
het begin van de dienst. En er zijn eenvoudig 
hertaalde gedeelten uit Nehemia. Deze kunnen, 
als er bij de lezingen nog kinderen in de kerkzaal 
zijn, in plaats van de Nehemialezing gelezen wor-
den. Misschien door het Kind van de Zondag.
Voor elke zondag kan een ‘ Kind van de Zondag’ 
uitgekozen worden, dat meeleest en meedoet 
in de viering in de kerk. Dit kind moet niet te 
jong zijn. Naast lezen, kan het meedoen in de 
voorbeden, met collecteren, het meenemen van 
het licht naar de kinderdienst en andere taken. 
Op die manier krijgen de kinderen spelenderwijs 
inzicht in de opbouw van de liturgie. Laat zo’n 
kind ook aan het begin van de dienst meelopen 
met de voorganger.  
De jongere kinderen kunnen gemakkelijk aanslui-
ten bij het project. Ook zij kunnen hun ‘werkjes’ 
in een ‘steen’ bij het terugkomen in de kerkzaal 
meebrengen.
De projectbeschrijving vind je op pag. 4. 
Pas het project aan, aan je eigen mogelijkheden. 
Wie het project in de kerk en in de kinderdienst 
wil gebruiken, zal dat in goed overleg met de 
voorganger(s) moeten doen 
Na Pasen, als we de dagen tot Pinksteren verder 
tellen op het vanouds bekende telbord (pag. 77) 
komen nieuwtestamentische bijbelgedeelten aan 

de orde. Zoals gebruikelijk, gaat dit deel van de 
drie werkschriften door t/m zondag Trinitatus.
Omdat onze katholieke gebruikers meestal het 
evangeliegedeelte uit hun rooster gebruiken, is 
er voor hen een navertelling of sleutelverhaal bij 
het aan de beurt zijnde gedeelte.
Niet alle drie – tot vijfjarigen zullen in de kerk 
komen. We denken aan de crèchekinderen. Ook 
voor hen zijn er mogelijkheden om langzamer-
hand in te groeien in de zondagse dienst. Voor 
hen wordt meestal een prentenboek gekozen 
dat aansluit bij wat er in de kerk aan de orde 
is. Voor elke zondag is er een klein stukje tekst 
dat we – Begin – noemen. Dat is bedoeld om de 
bijbel te openen en dit dan daarbij voor te lezen. 
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. 
5/8 is een overgangsgroep. Heb je een groep met 
veel vijf/ zesjarigen, dan kan in de rubriek 3/5 
ook materiaal gevonden worden. 

Hoe ziet het er elke zondag in grote lijnen uit?
We beginnen met ‘Uit de bijbel’. Die rubriek 
geeft achtergrond voor de leiding bij de bijbel-
gedeelten. Dat is de basis, waar wij van uit gaan 
bij de verdere invulling van het blad. In ‘Met de 
kinderen’ geven we een korte verantwoording bij 
elke zondag. De rubriek ‘In de kerk’ geeft moge-
lijkheden om de overstap naar de kinderdienst te 
markeren. Naast ‘In de kerk’ vind je een gebed, 
een verhaal of een gedicht dat zowel in de kerk 
als in de kinderdienst gebruikt kan worden. 
Uiteraard ben je vrij om deze suggestie wel of 
niet te gebruiken. Op deze manier proberen we 
de kinderdienst te integreren in de dienst van de 
volwassenen, die zo vaak over de hoofden van 
de kinderen heen gaat . Dan volgen voor drie 
leeftijdsgroepen (3/ 5; 5/ 8 en 9 /12) navertel-
lingen, sleutelverhalen en activiteiten, waar een 
keus uit gemaakt kan worden. 
Het is niet de bedoeling dat de verhalen voorge-
lezen worden, maar dat ze met eigen woorden 
aan de kinderen verteld worden. Je zult merken 
dat dan de verhalen veel beter overkomen.
Voor onze katholieke abonnees vermelden wij in 



ieder geval de lezingen van het RK - Lectionari-
um, die soms (gelukkig lang niet altijd) afwijken 
van die van het oecumenisch leesrooster. Wan-
neer dat het geval is, geven we ook voor hen 
materiaal of verwijzen we naar een zondag waar 
die lezing aan de orde is in hetzelfde blad.
Sleutelverhalen sluiten aan bij het thema van de 
zondag. Ze sleutelen de inhoud van het gekozen 
bijbelgedeelte en kunnen beschouwd worden als 
‘toepassing’ op de lezingen. Ze sluiten aan bij 
de leef – en belevingswereld van de kinderen. 
We hopen op die manier de bedoeling van de 
bijbelverhalen te verhelderen. We gaan ervan uit 
dat de kinderen nog een heel leven voor zich 
hebben om bijbelverhalen te leren kennen. We 
achten het van groter belang dat ze ontdekken 
dat die verhalen te maken hebben met het leven 
van vandaag. 

We onderstrepen nogmaals het belang van een 
goede samenwerking met de voorganger. Alleen 
op die manier kan en zal de kinderdienst niet 
los komen te staan van de dienst in de kerk-
ruimte. De voorganger kan bijna niet buiten een 
abonnement op Bonnefooi. Een bijkomend voor-
deel is: hoe meer abonnementen hoe goedkoper 
het wordt. 
Ten slotte wijzen wij nog op de uitgebreide 
website: www.kinderdienst.nl. Daar vind je ook 
een zoekmachine die je aan materiaal helpt bij 
lezingen en steekwoorden. 
Boekbesprekingen en interessante bijeenkom-
sten worden achter in het blad aangekondigd. 

Wij wensen allen veel inspiratie toe 
Ria den Braber, Anneke van Wijngaarden en 
Anna Zegwaard. 
(eindredacteuren)
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Ieder draagt een steentje bij…
Het thema voor de Veerigdagentijd en Pasen is 
‘Ieder draagt een steentje bij’.
In dit project nemen we als uitgangspunt de 
lezingen uit het boek Nehemia. Nehemia geeft 
leiding aan de wederopbouw van Jeruzalem
We kijken in het project vooral naar de bouwers, 
de Joodse families die aan de herbouw van de 
tempel en de muren van Jeruzalem deelnemen. 
Ze worden in verschillende bijbelgedeelten met 
name genoemd. 
Er is bewust niet gekozen voor het perspectief 
van Nehemia zelf, hoe inspirerend hij ook is, om 
te vermijden dat de kinderen hem aan het einde 
van de veertigdagentijd met Jezus verwarren. 
De muur speelt alle zondagen een rol. 
Bij de projectopzet in de kerk kunt u, in samen-
spraak met de verantwoordelijke werkgroep en 
het kerkbestuur, een van de projecten van de Vas-
tenactie of van Kerk in Actie een plaats geven

In de kerk en de verbeelding
Aan het begin van de dienst worden liturgische 
suggesties gegeven, een vereenvoudigde 
leestekst van Nehemia opgenomen. Deze kan in 
plaats van het aangegeven bijbelgedeelte 
genomen worden, wanneer er op dat moment 
nog kinderen in de dienst zijn.
We bouwen een muur. Een muur is scheiding 
tussen binnen en buiten. De muur vormt bescher-
ming tegen wat buiten de muur is, letterlijk tegen 
vijanden en wilde beesten en figuurlijk tegen het 
verloren raken. Binnen de muur is het veilig en 
kunnen de mensen hun eigen leven vorm geven. 
Elke zondag groeit de muur doordat de kinderen 
iedere zondag stenen (dozen) aandragen. 
Ze krijgen een ‘projectsteen’ mee naar de kin-
derdienst. In die projectsteen zit elke week de 
opdracht voor activiteiten.
Op de vijfde zondag is de muur compleet en is 
de muur af. Elke zondag vertelt iemand in de kerk 
zijn/haar verhaal. 
Deze verhalen in de dienst, met als onderwerp de 
activiteiten of de actie van een groep in de kerk, 
komen in de plaats van een sleutelverhaal. Een 
aantal voorbeelden is opgenomen, maar eigen 
verhalen zijn misschien nog interessanter. 
In hun eigen ruimte horen de kinderen daarna de 
navertelling van het verhaal van Nehemia van die 
zondag. 
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De thema’s voor de verschillende zondagen zijn: 
1ste van de veertigdagentijd: ‘Werk aan de 
winkel’
De dozen (de stenen) liggen kris kras door elkaar 
voor in de kerk. (genoeg voor een deel van de  
muur).Het aantal dozen is afhankelijk van de be-
schikbare ruimte en zal per kerk verschillen. De 
‘projectsteen’ (doos) staat klaar, één doos waarin 
de activiteiten voor alle groepen zitten die dan 
later verdeeld worden over de diverse groepen. 
De kinderen worden uitgenodigd om samen een 
stuk van de muur te bouwen. Na het bouwen 
krijgen ze de ‘projectsteen’ mee naar hun eigen 
ruimte 
Inhoud van de project’steen’: 
3/5 en 5/8: lego of blokken 9/12 rebussen 
Op de steen voor de muur komt het thema ‘Werk 
aan de winkel’ te staan met grote, goed zichtba-
re letters. Afhankelijk van de mogelijkheden kan 
dat door een van de oudste kinderen gedaan 
worden of het staat al van te voren op de ‘steen’ 
die de kinderen mee krijgen. 
2de van de veertigdagentijd: ‘Met alle families’
Alles staat en ligt, zoals het de vorige week is 
achtergelaten. Op deze zondag staan de families 
die mee hebben geholpen met bouwen centraal. 
Inhoud van de project’steen’: 
3/5 puzzel van een familiefoto 
5/8 basisvorm stamboom 
9/12 kopieën van het bijbelgedeelte 
Op de steen voor de muur komt het thema ‘Met 
alle families’ te staan met grote, goed zichtbare 
letters. (van tevoren of in de kinderdienst) 
3de van de veertigdagentijd: ‘Bouwen met 
hindernissen’
De muur is half af en er liggen stenen voor de 
rest van de muur en de poort. Nu zal de muur 
wel snel af zijn. Maar dan blijken er ineens men-
sen te zijn die de bouw tegenwerken.
Inhoud van de ’projectsteen’: 
3/5 werkbladen van boer Janssen.
5/8 kwartetspellen
9/12 levend ganzenbord 
Op de steen voor de muur komt het thema 
‘Bouwen met hindernissen’ te staan met grote, 
goed zichtbare letters. . (van tevoren of in de 
kinderdienst) 

4de van de veertigdagentijd: ‘Doe ik nog mee?’ 
Het blijkt ineens dat sommige mensen harder 
werken aan de muur dan andere. En de harde 
werkers krijgen vaak nog minder te eten dan 
degenen die de kantjes ervan aflopen. Sommige 
bouwers vragen zich af of ze nog wel mee kun-
nen blijven doen. Nehemia maakt er weer een 
samen bouwen van. De muur is af.
Inhoud van de project’steen’: 
3/5 vergrote werkbladen van een heksenhoedje.
5/8: stevig papier en plaatjes uit tijdschriften.
9/12 stevig papier, snoepjes en/of kralen.
Op de steen voor de muur wordt een hart ge-
plakt met daarop het thema ‘Doe ik nog mee?’ 
met grote, goed zichtbare letters. (van tevoren of 
in de kinderdienst) 
5de van de veertigdagentijd  ‘Ik laat me niet 
bang maken´
De muur is af. Alleen de stenen die de kinderen 
mee terugbrengen er nog in, dan is de muur echt 
af. 
Inhoud van de ‘projectsteen’: 
3/5, 5/8: en 9/12 vergrote werkbladen met mon-
stermaskers 
Op de steen voor de muur komt het thema ‘Ik 
laat me niet bang maken’, te staan met grote, 
goed zichtbare letters. . (van tevoren of in de 
kinderdienst) 
6de van de veertigdagen: ‘Lachen en huilen’
Palmzondag. We maken van te voren een 
opening, een poort in de muur. Daar kunnen de 
kinderen met (palm)takken doorheen komen om 
Jezus’ komst naar Jeruzalem te vieren. De takken 
waarmee gezwaaid is worden op de muur en 
boven de poort gelegd. 
Op deze zondag is er geen doos met project-
activiteiten.

Pasen ‘De steen is weggerold’ 
In de muur is een opening gemaakt. Uit de ope-
ning schijnt licht. Naast de opening liggen stenen 
die eruit gevallen lijken te zijn. Langs en op de 
muur als dat kan, staan fel gekleurde plantjes of 
bloemen. 
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Veertigdagen-project-werkbeschrijving (zie de 
illustratie hieronder)
In het veertigdagen-project wordt er door de 
kinderen een muur gebouwd. Bij de stenen die 
hiervoor nodig zijn denken we aan, niet te klei-
ne dozen. Deze dozen moeten tenminste aan 
één kant geen letters bevatten. Begin de dozen 
tijdig te verzamelen. Met wat medewerking en 
hulp van een supermarkt, een wijnhandel, een 
verpakkingsmateriaal - of verhuisbedrijf moet 
het te realiseren zijn. Zorg voor voldoende 
dozen en bedenk dat er van groot formaat 
dozen minder nodig zijn dan van kleine dozen. 
Er is best wel een flinke muur nodig en een 
hoge poort.
Op de eerste zondag zijn er al heel wat stenen 
nodig. Genoeg voor een halve muur.(zie 10 
februari) Er wordt door enkele kinderen met de 
bouw begonnen en de officiële eerste steen 
wordt gelegd. Verzorg van tevoren deze steen 
met een extra versiering of een speciale kleur. 
Elke week krijgen de kinderen per groep een 
steen(doos) mee naar de kinderdienst. In deze 
doos zit materiaal voor de activiteit van die zon-
dag. Van tevoren of in de kinderdienst wordt op 
deze steen in mooie grote letters het thema van 
de zondag geschreven of er wordt een strook 
met het thema op de steen geplakt. (deze 
beschreven stroken kunnen natuurlijk ook in de 
dozen worden meegegeven) Bij het terugkomen 
in de kerkzaal worden de stenen met het 
opschrift op of tussen de stenen van de begin-
nende muur geplaatst. Plak de stenen, na kerk-
tijd met stukjes dubbelzijdig plakband aan 
elkaar vast.
Er wordt de volgende weken steeds verder aan 
de muur gebouwd. Als het bouwsel de rest van 
de week niet in de kerk kan blijven staan, zorg 
dan voor handzame stukken muur die gemakke-
lijk ver- en herplaatst kunnen worden.

Met Palmpasen wordt vooraf het muurbouwsel 
in twee delen uit elkaar geschoven. Boven de 
opening die zo ontstaat wordt een lat/plank 
gelegd en vastgemaakt als overbrugging. Zo ont-
staat in de muur een poort, waarop weer dozen 
of bijvoorbeeld takken gelegd kunnen worden 
(zie 16 maart)
Met Pasen kan er vanachter de muur door de 
poort licht naar buiten schijnen.
Wie het erg mooi wil maken kan de muur na 
Palmzondag grijs maken als de muur blijft staan 
in de Goede/ Stille week en wit met Pasen. De 
teksten moeten dan wel zichtbaar blijven. 
Het grijsmaken van de muur na de dienst van 
Palmzondag en wit met Pasen kan, door de 
muur met een roller te schilderen.  
Project in het platte vlak: 
Voor mensen die geen ruimte hebben kan de 
visualisatie van het bouwen van de muur ook in 
het platte vlak gedaan worden. 

Project in het platte vlak
Er kan elke zondag een ‘steen’ bijgeplakt wor-
den op een grote rol behang. 
De projectdoos die de kinderen meekrijgen kan 
gehandhaafd blijven. 
Die ‘projectsteen’ kan dan onder de ‘muur’ gezet 
worden en er kan een ‘steen’ (of stenen) om op 
te plakken uit de doos gehaald worden. 
De ‘doos’ van de persoon die iets komt vertellen 
kan ook een ‘pamflet’ zijn met aan de ene kant 
van het papier het vraagteken en aan de andere 
kant de ‘kreet’ van de zondag.
Op Palmzondag kan er een opening (poort) in 
de muur gemaakt worden en met Pasen kan er 
een weggerolde steen bij geplakt worden.  
Pas het project aan aan je eigen mogelijkheden. 
Ga er creatief mee om. 
Bekijk vooral ook de rest van de projectbeschrij-
ving. 

Geschikte liederen bij het veertigdagenproject 
Bouwen aan vrede – De wereld is een toverbal, 
321. 

Van jou Jeruzalem Lied naar Psalm 122 – Goed 
voor een jaar2, pag. 201.
(voor dit lied is een (kinder)cantorij nodig)

Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid – 
De zon is al op, 54. 
Doorbreek onze muren, nr. 62.

Projectbeschr ijv ing

�



�

Bonnefoo i

�

Project l ied 2008

  

1
Hier ligt een stad in puin
waar het goed wonen was.
Muren gesloopt,
de bevolking in zak en as.

2
Hier wordt om hulp gevraagd.
Wie draagt een steentje bij? 
Wie schept weer orde
in chaos en woestenij. 

3
Hier wordt vol angst gevraagd:
zal het ooit veilig zijn?
Zal deze stad weer 
een stad van de vrede zijn? 

4
Hier wordt een muur gebouwd
tegen verdrukking in.
Langzaam maar zeker 
verdwijnt elke opening. 

5
Hier wordt een stad gezocht
waar wij gelijken zijn 
onrecht en wanhoop 
verdwenen; geen mens te klein.  

6 
Hier wordt de hoop gevoed: 
het is nog niet te laat 
Ooit komt een einde aan 
wantrouwen, nijd en haat.  

7
Hier is een muur van licht 
Poorten die opengaan..
Stenen die schreeuwen: 
Daar komt jullie koning aan. 

8 
Hier wordt de roep gehoord
Hosanna, red ons, Heer,
Wij leggen takken van hoop
bij de muren neer.

8
Dit is een dag vol licht
Jezus is opgestaan
Muren doorbroken
De dood heeft nu afgedaan. 

9
Hier zal de laatste traan 
als bloesem opengaan. 
Wij zullen opstaan
om naar elkaar toe te gaan. 

Op zondag 1: couplet 1 en 2 
Op zondag 2: couplet 2 en 3
Op zondag 3  couplet 3 en 4
Op zondag 4: couplet 4 en 5 
Op zondag 5  couplet 5 en 6 
Op zondag 6 couplet  7 en 8
Op zondag 7 couplet  8 en 9 

Melodie Geroepen om te zingen 1181 – en Liedboek voor de Kerken, gezang 490

 Hier l igt een stad in puin waar het goed wonen was. 

Mu-ren ge-sloopt,  d e  b e - vo l - k i n g  i n  z a k      e n  a s . 
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1e  zondag van de 40 dagent ijd
10 februar i  2008

Nehemia 1,1-2,10
Matteüs 4,1-11

In de Hebreeuwse bijbel is Nehemia bijna het 
laatste bijbelboek. Dat betekent dat het gehele 
eerste testament bekend mag worden veron-
dersteld, wanneer de lezer dit boek openslaat. 
Wanneer we horen dat Nehemia schenker is aan 
het hof van koning Artaxerxes dan denken we aan 
Jozef die dankzij de schenker van de farao uit de 
gevangenis bevrijd werd. En wanneer de koning 
aan Nehemia vraagt “Wat is dan je wens?”, dan 
klinkt daar een echo in door van dezelfde vraag 
die Ahasveros aan Ester stelde. Dat zal geen 
toeval zijn. Want net als bij Jozef en bij Ester 
staat bij Nehemia de toekomst van Gods volk op 
het spel. De ballingen die teruggekeerd zijn naar 
Jeruzalem worden bespot en belaagd. Ze hebben 
geen leven te midden van de puinhopen van de 
stad. 
En dan verschijnt Nehemia op het toneel. Waar 
Jozef zijn broers brood schenkt om de hongers-
nood te overleven en Ester haar volk de vreugde 
van het Poerimfeest brengt, daar zal Nehemia een 
muur bouwen. Dat is niet echt een inspirerend 
toekomstbeeld. 
Voor ons houdt een muur mensen gevangen of 
brengt scheiding tussen volken teweeg. Maar 
in het boek Nehemia staat de muur voor het 
bouwen aan een veilige toekomst, een vreed-
zame toekomst. Ieder draagt een steentje bij. Ze 
bouwen niet aan het hemelse Jeruzalem – daar 
zouden wij boven onze macht grijpen. Nee, ze 
bouwen de aardse stad. De plek waar wij wonen 
en het met elkaar moeten zien te redden.

In de evangelielezing uit Matteüs 4 gaat het over 
de verzoeking in de woestijn. Opvallend is dat 
de duivel voor zijn beurt spreekt. Hij biedt Jezus 
alle macht aan en aan het slot van het evangelie 
naar Matteüs bij het zogeheten zendingsbevel zal 
blijken dat Jezus inderdaad alle macht verkregen 
heeft. Echter niet door een knieval te maken voor 
de macht (zoals de duivel wil), maar door de weg 
te gaan van de knecht. 
Wanneer wij nu opnieuw op weg gaan naar 
Pasen, richten wij ons op deze messiaanse weg. 
Ook wij zouden voor onze beurt spreken, wan-
neer we menen dat de overwinning op het kwaad 
ook wel met andere middelen bereikt zou kunnen 
worden. Alsof er een andere weg naar de vrede is 
dan de weg van de vrede.

Uit de bijbel... thema:
Werk aan de 
winkel
Met de kinderen

In dit project staat het verhaal van Nehemia, 
die de muur van Jeruzalem bouwt centraal. Om 
het thema dichter bij de kinderen te brengen 
wordt het bouwen van een muur in de kerk ver-
beeld. Van daaruit verwijzen we naar Nehemia. 
Elke week wordt de muur stukje bij beetje 
opgebouwd. Dat ging ook bij Nehemia niet van-
zelf. Elke week wordt iets verteld wat je bij 
het bouwen van die muur kunt meemaken. Deze 
week is het thema werk aan de winkel. 
In de kerk vertelt iemand over hoe nodig het 
is om te bouwen aan een betere wereld. Deze 
zondag komt iemand vertellen over het project 
van KerkinActie of de Vastenactie. Dit is dan 
tevens het sleutelverhaal. 
In de kinderdienst is er voor groep 9/12 en 
5/8 een navertelling over Nehemia. De kinderen 
krijgen vanuit de kerk een bouwsteen/doos mee 
die gevuld is met een activiteit die bij het thema 
past.
Voor de groep 3/5 is er een verhaal over het 
bouwen van een stal voor de dieren van de 
boerderij. En natuurlijk verwijzen we naar Bob 
de Bouwer.
RK heeft een navertelling bij het verhaal van 
Jezus in de woestijn. 
Als de kinderen terugkomen in de kerk, wor-
den hun verwerkingen opgenomen in de muur. Zo 
dragen zij iedere zondag hun steentje bij het 
verhaal van Jezus in de woestijn.

RK: Genesis 2,7-9; 3,1-7 en Matteüs 4,1-11

Makers:
Uit de bijbel: Evert van Leersum
In de kerk: Annemarie Hagoort,

Annemieke Verwaal
3/5 Joke Bruinsma

5/8 Manon Bommer
9/12 Annemarie Hagoort

RK Hanny Steensma
Fooi: Lise Miedema, Anneke van 

Wijngaarden
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Bevrijd ons
zoals U ons eertijds bevrijd hebt.
Heer, wees barmhartig. Amen.

Psalm 91: 1 en 3

Kyrie eleison

Moment voor de kinderen en het project  
De kinderen worden uitgenodigd naar voren te 
komen

Voorganger (voortaan V): Wat zien jullie hier? 
(wijs op de kleine stapeltjes half omgevallen 
dozen) Het lijkt wel een ingestorte muur. En 
daar ? (de berg dozen) 
Zouden we er weer een hele muur van kunnen 
maken? 
Help de kinderen de ‘stenen’ naar voren te 
brengen. Het is wel duidelijk dat we gaan bou-
wen. 
Als de kinderen een deel van de muur hebben 
gebouwd, vraagt V. of er iemand in de kerk is 
die ook een steentje bij wil dragen. Dan komt 
iemand van het werelddiaconaat of de MOV 
groep naar voren met een doos. De kant met 
het vraagteken houdt hij/zij naar voren.

Persoon (voortaan P.): Ik wil ook helpen bou-
wen en ik heb hier ook een steen. Dat is een 
heel bijzondere steen. Er zit iets in. 
P. laat de deeldoosjes zien en zegt: Volgens mij 
kun je met die doosjes ook wel bouwen. Vinden 
jullie die doosjes groot? Schiet dat op? Dat is 
wel veel werk. Nou ik weet nu nog niet zo goed 
wat we met deze doos moeten doen. Misschien 
weten we het straks wel als jullie terugkomen.

V. Kijk hier heb ik nog een doos. Jullie gaan nu 
naar je eigen ruimte. Neem deze doos mee en 
kijk in de kinderdienst maar wat er in zit.

Rondom het Woord
(als de kinderen nog in de kerk zijn tijdens de 
lezingen, kan in plaats van de lezing uit Nehe-
mia  dit fragment gelezen worden)

In de kerk...

Voorbereiding voor het project
Voor in de kerk staan een paar kleine stapel-
tjes dozen schots en scheef op elkaar. Er zijn 
ook een paar dozen van de stapel afgevallen. 
Achterin de kerk ligt een berg ‘stenen’, genoeg 
voor een deel van de muur. Iemand van het we-
relddiaconaat die in de kerk zit, heeft een doos 
met daarin deeldoosjes. Op de ene kant van 
de doos staat een vraagteken en op de ander 
kant staat ‘BOUWEN AAN EEN WERELD VAN 
RECHTVAARDIGHEID’ (zie pag.45). De voor-
ganger heeft ook nog een doos apart gehouden 
met daarin de opdrachten voor de kinderdienst.  

Om te beginnen (Intrede)
O = ouderling of voorganger , K = kind, A = allen 

Aansteken van de kaarsen (als de kaarsen nog 
niet  branden) 

K: Licht van Christus.
 Licht voor alle mensen.

K: Laat uw licht schijnen
 in het donker van de nacht.

Bemoediging 
O: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
K: Die ons doet wonen
 binnen de beschutting van zijn muren
 en ons beschermt 
 tegen het donker van de nacht.
A: U BENT ONZE TOEVLUCHT, HEER,
 ONZE VESTING,
 OP U VERTROUWEN WIJ.
 AMEN
   (naar psalm.91)

Gebed van toenadering 
Goede God,
U die ons liefheeft,
hoor ons gebed.
Vergeef ons wat wij verkeerd gedaan hebben 
en laat ons terugkeren tot U.
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Nehemia is schenker aan het hof 
van koning Artaxerxes, in de stad 
Susan. Het is in de tijd van de Babylonische Bal-
lingschap. Nehemia en veel andere inwoners van 
Jeruzalem zijn daarheen weggevoerd door de vij-
and toen hun stad en land veroverd was. 
Als Nehemia na jaren hoort dat het slecht gaat 
met zijn volksgenoten in Jeruzalem zakt hij van 
verdriet in elkaar. Hij huilt dagenlang en eet 
niet.

De koning vraagt aan Nehemia 
‘Waarom kijk je zo somber.’ 
Dan zegt hij tegen de koning: 
“Ik heb verdriet
omdat mijn volk
het moeilijk heeft.
De stad van mijn voorouders
is verbrand en verwoest.”

“Wat kan ik voor je doen?” 
vraagt de koning.

“Laat mij gaan
om de stad van mijn voorouders
te herbouwen.
Geef mij brieven en soldaten mee
om me te beschermen
en geef mij hout en balken
voor de poorten in de muur
en de tempel van de stad.”
Gelukkig mag Nehemia  gaan. 
Naar Nehemia 1

De kinderen komen terug met hun doos. 
Op de doos staat de tekst: ‘WERK AAN DE 
WINKEL’. Ze laten zien wat ze gedaan hebben. 
De steen wordt ingemetseld.(Zie projectactiviteit 
bij elke leeftijdsgroep). Dan komt  P. naar voren 
en  pakt de doos met het vraagteken. 

P. Nu weet ik wat we met deze steen/doos kun-
nen doen. 
Deze zondag ging het over bouwen met elkaar. 
En dat gaan we volgende zondagen ook doen. 
Letterlijk en figuurlijk. 

Wij hebben ervoor gekozen om met elkaar in 
deze veertigdagentijd te gaan sparen voor….
project (KerkinActie / Vastenactie). 
P. vertelt iets over de achtergronden van de 
keuze voor dit doel en wat ‘bouwen aan een 
rechtvaardige wereld’ is  in voor kinderen be-
grijpelijke taal of door een voorbeeld te geven 
waarvoor de actie is, dus waarvoor gespaard 
wordt. 
P. We delen straks de doosjes uit en zo kan 
Ieder zijn steentje bijdragen door de spaar-
doosjes te vullen en die aan het eind van deze 
periode in te leveren. (noem wekelijks de tijd 
van het inleveren)

De doos wordt in, op of bij de muur gezet en 
nu zijn de letters leesbaar:
BOUWEN AAN EEN WERELD VAN RECHTVAARDIG-
HEID.
Daarbij wordt gezongen “Deze steen op deze 
steen” (3x).
Zo bouwen wij steeds verder.

Bij de uitgang delen volwassenen samen met 
kinderen de  deeldoosjes uit.

Leestekst

...en weer terug
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1e  zondag van de 40 dagent ijd
10 februar i  2008

Het is vandaag een 
mooie dag.
We horen een verhaal.
Wij zijn weer bij elkaar.
God houdt van ons allemaal.

Op zondag ga ik naar de kerk,
dat vind ik best wel fijn.
Ik zie dan al mijn vriendjes weer
en speel daar leuk met hen.
Melodie: geroepen om te zingen. 7

Wie van jullie is wel eens op een kinderboerderij 
geweest, of op een echte boerderij?
Wat is daar allemaal te zien? Vind je het daar 
leuk? 

Toelichting voor de leiding
Neem wat speelgoeddieren mee, liefst boer-
derijdieren en twee poppetjes van lego: Dit 
zijn Marieke en Tim uit het verhaal. Tijdens het 
verhaal beeld je met de figuren en de dieren uit 
wat je vertelt.

Marieke en Tim (de legofiguurtjes) wonen vlak 
bij het bos op een boerderij. Welke dieren zijn 
er op een boerderij?
(Laat de kinderen maar verzinnen: koeien, paar-
den, kippen, varkens, een ezel.
Je zet alle dieren bij elkaar op de tafel of op de 
grond.)
‘s Morgens vroeg komt Marieke bij de dieren. 

Ze schrikt, want een van de kippen is gebeten 
door een vos. 
Die was uit het bos gekomen.
Het is niet veilig voor de dieren. 
Ze staan zo maar buiten. 
Ze worden nat als het regent en koud als het 
waait.
En de vos kan hen zomaar bijten. 
Marieke gaat naar Tim. 
Ze zegt: We moeten de dieren helpen.
Wat kunnen Marieke en Tim doen?
Ze kunnen een hok bouwen. Dat is veilig. 
Dan kan niemand de dieren pijn doen.
Dan hebben ze het nooit koud. 
Wat heb je nodig om te bouwen? (Laat de kin-
deren bedenken wat je nodig hebt.)

Bob de Bouwer kan goed bouwen met zijn 
vrienden. Wie zijn dat? Laat de kinderen maar 
roepen: (Wendy, Scoop, Lifty, Dizzy, Muck, Spud 
en Rollie). 
Je gaat samen met de kinderen met lego, of met 
blokken uit de projectdoos een hok voor de die-
ren bouwen. Net als Bob de Bouwer. Daar zetten 
jullie samen de dieren in. 
of
Maak voor alle drievijfjes een kopie van het 
(vergrote) werkblad (pag.13) en doe deze in de 
projectdoos. De kinderen kunnen Bob kleuren 
en uitknippen. Plak een Bob de Bouwer op de 
doos voor deze mee teruggaat naar de kerkzaal.

Gesprek

Zingen

Activiteit

Begin

Sleutelverhaal
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Praat met de kinderen over muren.
Waar zijn muren voor? Heb je last van de wind 
als je binnen in huis bent?
Wat houden de muren nog meer buiten? Waarte-
gen beschermen muren ons? 
Maar muren houden ook iets binnen. Bijvoor-
beeld de warmte. Het blijft lekker warm binnen 
de muren. 
En wat of wie blijft nog meer in huis doordat er 
muren zijn? 
Waarom staat er een schutting of een muur om 
de tuin?
Of een hek om het balkon? Wil je dan iemand 
binnen houden of juist buiten? 

Aan de rand van Jeruzalem klinkt 
muziek. Het is nacht, maar niemand denkt nog 
aan slapen. Als je dichterbij komt, kun je zien 
dat er vuurtjes branden. De mensen zitten erom-
heen op stapeltjes stenen en hout. Vlakbij hen 
zie je stukken van een muur. De muur zelf is 
kapot maar sommige mensen leunen met hun 
rug tegen een stuk muur. Overal staan mensen 
met elkaar te praten.
Ezra heeft de hele avond met zijn vriendjes 
gespeeld. Nu is hij moe.
“Kom maar bij me zitten”, zegt zijn vader. Ezra 
kruipt lekker tegen zijn vader aan. Hij luistert 
wat de mannen elkaar vertellen. 
“Ik kan het bijna niet geloven!”, zegt Ezra’s 
vader. “Gaan we echt de muur weer opbouwen? 
Wordt Jeruzalem weer een mooie stad met een 
echte muur eromheen?”
“Geloof het maar!”, zegt Chanani. Hij is een 
grote man met een zwarte baard. ‘Mijn broer 
gaat ervoor zorgen!” 
”Maar de muur is al zo lang kapot. We hebben 
niet genoeg te eten en er zijn veel mensen ziek. 

Niemand heeft tijd om hem op te bouwen. Ik 
kan bijna niet geloven dat het nu anders wordt”, 
zegt de buurman, die er ook bij staat.
“Hoe heet je broer ook al weer, Chanani?”, 
vraagt Ezra’s vader.
“Mijn broer heet Nehemia. Hij woont hier ver 
vandaan. Daar werkt hij voor de koning. Ik ben 
bij hem op bezoek geweest en ik heb hem alles 
verteld. Dat de muur en de poorten kapot zijn. 
Dat de mensen hier honger hebben en dat het 
niet goed met ons gaat”, vertelt Chanani.
“Maar wat kan jouw broer er dan aan doen?”, 
vraagt de buurman.
”Hij heeft eerst gebeden”, zegt Chanani, “Daarna 
heeft hij aan de koning gevraagd of hij hierheen 
mag komen. Hij wil ons helpen onze stad weer 
op te bouwen. De koning vond het goed. Hij 
heeft Nehemia zelfs bouwers meegegeven. En hij 
heeft gezorgd dat ze stenen krijgen en andere 
spullen die je nodig hebt om een muur te bou-
wen. Nu zijn ze op weg hier naar toe. We gaan 
samen met hen de muur en de poorten weer 
opbouwen!”
Ezra’s vader schudt zijn hoofd. Hij kijkt om zich 
heen. “Dus hier, waar we nu zitten, komt een 
muur”, zegt hij. Hij wijst naar een hoop stenen. 
“En daar komt een poort. Jeruzalem wordt weer 
een stad waar we goed kunnen wonen. Dan zal 
het met ons ook beter gaan!”
Ezra kijkt waar zijn vader wijst. Een muur? Poor-
ten? 
Hij trekt aan de mouw van zijn vader.
“Wat is er, jochie?”, vraagt die. 
”Bouwen we hier een muur en poorten, papa? 
Maar dan kunnen we hier niet meer spelen! Dit 
is juist zo’n goede plek om te spelen. Ik vind 
het helemaal niet leuk!”
Vader strijkt Ezra over zijn hoofd.
“Ja, jochie, dat is zo. De muur maakt de stad 
mooi en sterk. Maar je kunt er niet meer zo 
gemakkelijk in en uit. Dat klopt. Gelukkig blij-
ven er nog heel veel mooie plekken over om te 
spelen!”

Zie projectactiviteit pag. 15
Kijk ook bij 3/5

Gesprek

Navertelling

1e zondag van de 40 dagent ijd
10 februar i  2008

Activiteit



Activiteit

Projectactiviteit
Inhoud van de projectdoos:
• bouwmateriaal zoals blokken en lego
• genoeg werkbladen van Bob de Bouwer
• genoeg werkbladen met de rebussen
• eventueel een Jenga spel
• Jenga is een spel waarbij je met houten balkjes een toren bouwt. Als de balkjes op zijn, is 
het de kunst om uit de toren of  aan de onderkant van de toren balkjes te verwijderen die je 
er bovenaan weer op kunt leggen.
• de strook (zie pag. 11) met WERK AAN DE WINKEL 

3/5
kan bouwen en het Bob de Bouwer-werkblad maken 

5/8
kan kiezen tussen bouwen of het werkblad. en eventueel het Jengaspel spelen. 

9/12
lost de rebussen op.

Plak de strook WERK AAN DE WINKEL op de projectdoos

Fooi:
Liederen

Bouwen aan vrede – De wereld is een toverbal 321
Want je hebt een droom – De wereld is een toverbal 378

De woestijn – De wereld is een toverbal  257
Jezus in de woestijn – De wereld is een toverbal  258

Jezus, diep in de woestijn –
Tussentijds 58 

10/02
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Kennen jullie mensen die niet in hun 
eigen land kunnen wonen? Weet je ook of ze 
misschien liever terug willen?
Nehemia was in dienst van Koning Artaxerxes. 
Die was koning in Perzië. Nehemia’s familie 
kwam eigenlijk uit Israël maar ze waren heel 
lang geleden gevangen genomen samen met 
andere families. Ze moesten toen in Perzië 
wonen. Zo was Nehemia daar terechtgekomen. 
Maar toen kwam er een koning die het goed 
vond dat het volk weer terug gingen naar hun 
eigen land. Nehemia is benieuwd hoe het met 
die mensen gaat. 
Bekijk op de atlas van de bijbel hoever het rei-
zen is vanuit het Perzië (nu Iran), het land waar 
Nehemia woont, naar Jeruzalem. 

Ik woon in het buitenland, in het 
paleis van koning Artaxerxes. Ik sta daar de lege 
kruikjes te vullen met nieuwe wijn. Dat is mijn 
werk. Intussen moet ik denken aan mijn broer 
en vrienden die hier ook gewoond hebben. Een 
poosje geleden zijn die teruggegaan Die bof-
fen want die zijn weer naar huis gegaan, en 
wonen nu in Jeruzalem. Opeens wordt er op de 
deur geklopt. Ik doe open en ben verbaasd als 
ik mijn broer daar zie staan met nog een paar 
mannen. “Jullie waren toch weer in Jeruzalem? 
Hoe kom je nu hier?” Ik ben blij hen te zien en 
omhels hen. “Vertel, hoe gaat het in Jeruzalem? 
Zijn er al weer veel mensen terug in Jeruzalem? 
Zijn ze allemaal veilig aangekomen? Jullie zijn 
zeker wel blij dat je weer thuis woont!” Het is 
even stil. Dan zeggen ze: “Het gaat slecht. De 
mensen die teruggegaan zijn, zijn niet met open 
armen ontvangen in Jeruzalem. Er wonen andere 
mensen in hun huis en de stad ziet er niet uit, 
die is helemaal verwoest. De muur is afgebroken 
en de poorten zijn kapot.” Als ik dat hoor, word 
ik heel verdrietig. Ik laat me met een zucht op 
een stoel zakken en zit met mijn handen voor 

mijn gezicht. Wat erg. Ik eet niet meer en het 
enige wat ik nog kan doen is bidden.
O grote God,
U houdt van ons 
en U laat ons niet in de steek.
Luister toch naar mijn gebed.
Ik weet dat mijn volk fouten heeft gemaakt.
Ze hebben niet gedaan 
wat Mozes ons geleerd heeft.
En zo kwamen ze ver van huis,
in een vreemd land terecht.
Maar u heeft gezorgd dat ze daar niet 
hoefden te blijven. 
Ze mochten weer teruggaan naar Jeruzalem.
Maar nu gaat het nog niet goed met hen. 
Ik wil hen helpen, maar hoe?
Ik woon ver weg en ben in dienst 
een vreemde koning?

Ik hoop dat God mij helpen kan. En dan gebeurt 
er iets heel bijzonders. Ik was vanmorgen bezig 
de wijn voor de koning in te inschenken en 
ineens vraagt hij: “Waarom kijk je zo droevig?” 
En ik vertel hem waarom ik zo verdrietig ben. 
Omdat de stad van mijn ouders en grootouders 
verwoest is. Hij vraagt dan aan mij: “Dat is erg, 
wat kan ik voor je doen?” Ik zeg tegen hem: 
“Laat mij naar mijn volk gaan om het te helpen 
de muur weer op te bouwen” En de koning 
vindt het goed. Ik heb brieven meegekregen 
met het stempel van de koning. Zo kan ik van 
alles voor elkaar krijgen. Er gaan zelfs soldaten 
mee om mij op weg naar Jeruzalem te bescher-
men. En als ik eenmaal daar ben, dan krijg ik 
ook nog hout en stenen om de stad weer op te 
bouwen. Het is bijzonder en ik weet zeker dat 
God ons hierbij een handje geholpen heeft. God 
zij dank!

 

Maak voor alle kinderen een kopie van het 
werkblad met de rebussen en doe deze in de 
projectdoos. Opdracht: los de rebussen op. Plak 
een werkblad met oplossingen op de doos voor 
deze mee teruggaat naar de kerkzaal. 

Gesprek

Navertelling

Activiteit

1e zondag van de 40 dagent ijd
10 februar i  2008
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De één durft iets anders dan de ander. 
Vraag: Wat durf jij? Of wat durf je niet ? Soms 
durf je echt iets niet; dat is niet erg. De één durft 
weer iets anders dan de ander. Vraag: wat durf 
jij? Of wat durf je niet ?
 

Wat is het hier stil . . . je hoort geen auto en 
geen trein, geen mensenstemmen, geen geluid 
van kinderen die spelen, of toch wel iets . . . ? 
Slof. Slof, gaan voeten over zand en over ste-
nen.
Er is veel zand, er zijn struiken, planten met 
dikke bladeren en scherpe stekels, er zijn heu-
vels en daar is zelfs een hoge rotsberg met 
smalle paadjes. Hier is het warm en droog, hier 
is woestijn. Jezus loopt hier, helemaal alleen. Hij 
wil alleen zijn. Hij denkt en denkt en denkt . . . 
aan God en aan de mensen. Jezus wil hier met 
God praten. Hier waar Mozes en Elia waren, ja. 
waar zijn hele volk eens was en waar het wacht-
te op een goed leven, vrij van onderdrukkers.
Jezus heeft een geheim. Hij weet dat God met 
Zijn liefde dicht bij alle mensen wil zijn en Jezus 
wil dat laten zien. Maar hoe kan Hij dat laten 
merken. “O God wat moet ik doen?” vraagt hij 
maar steeds.
Al veertig dagen en veertig nachten is Jezus 
in de woestijn. Hij heeft honger en er is niets 
te eten. Er zijn alleen stenen, kleine en grote, 
dood en hard.. . . Als ik nou eens van stenen 
brood maak . . dan kan ik zo de mensen van 
God laten zien . . . Nee dat wil ik niet. Dat is 
geen goed idee. De mensen zullen zeggen: dat 
is tovenaarskunst. Dat lijkt niet op wat God wil 
laten zien in de wereld, daarbij gaat het immers 
om andere dingen, om delen met elkaar!. Van 
stenen brood maken? Dat wil ik niet!’ denkt 
Jezus. 
“O God wat moet ik dan doen?” Jezus denkt 
aan de tempel in Jeruzalem, met dat hoge glim-
mende dak! . Hij denkt aan de psalm die daar 

gezongen wordt: Engelen zullen je dragen als je 
valt . . . Als ik nou eens van het tempeldak zou 
springen en er kwamen engelen . . . zou ik dan 
de mensen iets van God laten zien? “Spectacu-
lair” zouden de mensen roepen, “een vreemde 
stunt daar bij de tempel”. Zou ik dan de men-
sen iets kunnen laten zien van Gods liefde? 
Nee, nee, ook geen goed idee. Prachtig voor 
eventjes zullen de mensen zeggen. Mensen 
horen niet alleen naar de tempeltoren te kijken, 
maar in de tempel van Gods liefde te zingen. We 
moeten elkaar opvangen als het moeilijk is. 
Intussen is Jezus op die ene rotsberg geklom-
men. Hij heeft nog steeds honger en voelt zich 
steeds akeliger, steeds verder weg van de men-
sen. Even, eventjes ziet hij alle, alle landen van 
de wereld . . . Stel je voor, ik was koning over 
al die landen en over alle mensen van de hele 
wereld . . . wat zou ik machtig zijn en sterk en 
groot . . . Nee, nee, roept hij, geen goed idee. 
Allemaal vreemde gedachten. “O God, ik weet 
wat ik wil: gewoon bij de mensen zijn zoals U 
met Uw liefde bij mensen bent, als ze blij zijn, 
of verdrietig, als ze ziek zijn, of alleen, zelfs als 
er oorlog is. Durf ik dat wel? God ik vertrouw 
er op dat U mij daarbij helpt en dat blijft mijn 
geheim.”

Woordassociatie
Geef elk kind een kopie van het werkblad 
(pag.19)
 Vraag de kinderen of ze bij het  woord WOES-
TIJN aan andere woorden of verhalen moeten 
denken. Misschien roept het wel bepaalde 
gedachten op. Doe vooral zelf ook mee,
Dat wat genoemd wordt, wordt rond het centrale 
woord woestijn opgeschreven.

Gesprek

Navertelling

Activiteit

RK
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Woest ijn

WOESTIJN
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