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Voorwoord 
 
Welkom bij de presentatie van de 40dagentijdprojecten voor de kindernevendienst. Tijdens deze 
presentatie laten we zien wat de projecten van Bonnefooi, Kind op Zondag en Vertel het Maar 
inhouden. Daarnaast is er aandacht voor de 40dagentijdkalender van JOP. In de presentatie geven 
we ook tips over hoe je de verschillende projecten breder binnen de gemeente in kunt zetten.  
 
We wensen je een goede presentatie toe. Mocht je vragen hebben over één van de projecten, stel 
deze dan gerust tijdens of na de presentatie aan de JOP medewerker. 

 
 

Lezingen methoden 40dagentijd en Pasen 2011 
 
 
 

Bonnefooi –  
Lef doet leven 

Kind op Zondag –  
Voor de 
verandering 

Vertel het maar –  
Ik ben de opstanding 
en het leven 
 

19 feb   Jezus, brood dat 
leven geeft  
Johannes 6:32-40  

26 feb Stap eruit 
Ezechiël 3, 4-15 (21) en Marcus 1, 12-15  
RK: Genesis 9, 8-15 en Marcus 1, 12-15 

Ben je er klaar 
voor? 
Ezechiël 3:4-15 
Marcus 1:12-15 

Jezus, het levende 
water  
Johannes 4:1-30  

4 maart Er zijn geen woorden voor  
Ezechiël 3,22-27 en Marcus 9, 2-10 
RK: Genesis 22, 1-2. 9a.10-13.15-18 en 
Marcus 9, 2-10 

Een groter verhaal 
Ezechiël 3:22-27 
Marcus 9:2-10 

Jezus, het licht voor 
de wereld  
Johannes 8:12-20  

11 maart 
 

Opgeruimd staat netjes  
Ezechiël 14,12-23 en Johannes 2,13-22 (25) 
RK: Exodus 20, 1-(3.7-8.12-)-17 en Johannes 
2,13-25 

Het gaat om jou! 
Ezechiël 14:12-23 
Johannes 2:13-22 

Jezus, de goede 
Herder 
Johannes 10:11-21  

18 maart Niets gaat verloren  
Ezechiël 17, 22-24 en Johannes 6, (1) 4-15 
RK: 2 Kronieken 36, 14-16. 19-23 en 
Johannes 3, 14-21 

Kijk wat je hebt!  
Ezechiël 17:22-24 
Johannes 6:1-15 

Jezus, de ware 
wijnstok  
Johannes 15: 1-8  

25 maart Lef hebben  
Ezechiël 33, 1-20 en Johannes 12, 20-33  
RK: Jeremia 31, 31- 34 en Johannes 12, 20-33 

Een weg te gaan 
Ezechiël 33:1-20 
Johannes 12:20-33 

Jezus, de weg, de 
waarheid en het leven 
Johannes 14:1-13  

1 april Dubbel  
Ezechiël 33, 21-33 en Marcus 11, 1-11 
RK: Jesaja 50, 4 – 7, Marcus 11, 1-10, (Joh. 
12, 12-16) en Marcus 14, 1 (15,1-39)-15,47 

Voor de 
verandering 
Ezechiël 33:21-33 
Marcus 11:1-11 

Jezus, de opstanding 
en het leven  
Johannes 11  

8 april Kom mee naar buiten  
Ezechiël 37, 1-14, Handelingen 10, 34-48 en 
Johannes 20, 1-18  
RK: Exodus 12,1-8.11-14 en Johannes 13, 1-
15 

Anders  
Ezechiël 37:1-14 
Johannes 20:1-18 

Jezus is nieuw leven 
Johannes 20:1-23 

Tip: kijk op de websites van de verschillende uitgevers voor extra materiaal 
Bonnefooi: www.kinderdienst.nl 
Kind op Zondag: www.kindopzondag.nl 
Vertel het maar: www.vertelhetmaar.nl 
Extra materiaal van JOP: www.jop.nl  
 
Meer advies of tips voor de organisatie of uitvoering van de kindernevendienst nodig? 
Behoefte aan een training of een bezinningsavond? Neem voor de mogelijkheden contact op met de 
workshopleider of met één van de regiocoaches van JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. 
Voor de regiocoaches in uw buurt: www.jop.nl/regiocoach. 
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Bonnefooi – Lef doet leven 
Veertigdagentijdproject 

 
Ezechiël en Jezus, twee sporen die gevolgd worden in deze Veertigdagentijd. Zij moeten tegen de 
stroom in roeien. Zij hebben het moeilijk. Ezechiël heeft de roeping om, tegen de klippen op, de 
mensen te wijzen op hun manier van leven. Jezus wordt ook niet door iedereen gezien als degene die 
bij God hoort. Hij gaat eraan kapot, maar net zoals bij Ezechiël uit de top van de boom, uit een stekje, 
nieuw leven begint, zegt Jezus dat de graankorrel moet sterven om vrucht te kunnen dragen.  
 
Uitganspunt 
‘Lef doet leven’ is de titel van het project. Deze titel is gebaseerd op een ‘Loesje’ poster (Leven is het 
meervoud van lef). Ezechiël heeft lef nodig om elke keer weer zijn boodschap over het voetlicht te 
brengen. Hij wijst er op hoe het mis kan lopen en hoe leven mogelijk is op de manier die Gode 
welgevallig is. Hij vindt weinig gehoor. Integendeel: hij roept veel weerstand op. Ook Jezus heeft lef 
nodig om zijn boodschap voor het goede leven tot het einde toe vol te houden. Je hebt lef nodig om je 
nek te durven uitsteken en je hebt lef nodig om er aan onderdoor te gaan. Maar door zijn lef wordt 
leven mogelijk. Wij hebben lef nodig om naar buiten te gaan en in het volle licht te leven.  
 
De oudsten (10/12) zullen zich met de voor hen onbekende verhalen van Ezechiël bezig houden en 
de jongere kinderen (6/9) volgen de evangelielezingen, de thema’s die uitgewerkt worden zijn voor 
alle groepen gelijk. De allerkleinsten volgen het thema van de zondag op hun eigen wijze, in 
hun koffertje zit elke zondag een voorwerp wat thema en verhaal met elkaar verbindt.  
 
Projectverbeelding 
In de kerk worden er elke zondag op diverse plekken ‘Loesje’ achtige posters opgehangen. Elke 
zondag is er een andere poster. Deze poster wordt tevens gebruikt als activiteit bij 9/12. De poster die 
het laatst wordt opgehangen, komt voorin de kerkzaal, bijvoorbeeld aan de lezenaar of de kansel op 
het geëigende moment vlak voor de samenspraak. Want rond de poster ontspint zich een tweespraak. 
Die kan gedaan worden door twee oudere kinderen of leiding van de kinderdienst of een combinatie 
daarvan, afhankelijk van de mogelijkheden die er in jouw gemeente zijn. In de paasviering komen de 
posters van de diverse zondagen weer terug als afronding van het project. Er is een project lied 
geschreven en ook is er voor elke zondag een gedicht gemaakt waarin het thema terug komt.  
 
26 februari 2012 – 1

ste
 zondag – Thema: Stap eruit 

Ezechiël 3, 4-15 (21) en Marcus 1, 12-15 - RK: Genesis 9, 8-15 en Marcus 1, 12-15 
Jezus bezint zich op de weg die hij moet gaan. Hij is in de woestijn. Ezechiël roept de mensen op om 
tot bezinning te komen. 
Afbeelding: Een auto rijdt op een afgrond af met de tekst: Stap er uit  
 
4 maart 2012 – 2

e
 zondag – Thema: Er zijn geen woorden voor  

Ezechiël 3,22-27 en Marcus 9, 2-10 - RK: Genesis 22, 1-2. 9a.10-13.15-18 en Marcus 9, 2-10 
De verheerlijking op de berg. De leerlingen hebben er geen woorden voor. Ze zijn sprakeloos. Wat 
een ervaring! De ervaring van Ezechiël is een andere. Hij houdt gefrustreerd zijn mond. Woorden 
schieten te kort. 
Afbeelding: Iemand houdt zijn handen voor zijn mond. Tekst: Zwijgen is goed met een omgevallen 
vraagteken.  
 
11 maart 2012 – 3

e
 zondag – Thema: Opgeruimd staat netjes  

Ezechiël 14, 12-23 en Johannes 2,13- 22 (25) - RK: Exodus 20, 1-(3.7-8.12-)-17 en Johannes 2,13-25 
Er wordt puingeruimd. Jezus veegt het tempelplein schoon. Ezechiël twijfelt erg aan zichzelf, omdat er 
niets lijkt te veranderen. God geeft hem nieuwe hoop. Nieuwe hoop bloeit op op de puinhopen. Hoop 
doet leven. 
Afbeelding: een vuilniswagen stort vuil. Er liggen hopen afval met de tekst: Hoop doet leven  
 
18 maart 2012 – 4

e
 zondag – Thema: Niets gaat verloren  

Ezechiël 17, 22-24 en Johannes 6, (1) 4-15 - RK: 2 Kronieken 36, 14-16. 19-23 en Johannes 3, 14-21 
We gaan bijbels rekenen: 2 x 5 = 12. Aan de oever van het meer is er genoeg voor iedereen en niets 
gaat verloren. Ezechiël twijfelt of er nog wel iets van terecht komt. God laat zien dat uit een kleine 
scheut een nieuwe toekomst bloeit. Grote bomen kunnen sterven, maar niets gaat verloren. 
Afbeelding: 5 x 2 = 12 met grote cijfers daaromheen broden(5) en vissen(2)  



 4 

 
25 maart 2012 – 5

e
 zondag – Thema: Lef hebben  

Ezechiël 33, 1-20 en Johannes 12, 20-33 - RK: Jeremia 31, 31- 34 en Johannes 12, 20-33 
Je moet lef hebben, moed hebben, om de weg te gaan die Jezus en Ezechiël gaan. Jezus moet 
sterven, maar als de graankorrel niet sterft, zal hij ook geen nieuw leven voortbrengen. Ezechiël wijst 
erop dat je zelf verantwoordelijk bent. Het gaat erom wat jij doet. 
Afbeelding: een rij deftige kegels met stropdas, een bal en een goot waar de bal misschien in terecht 
kan komen… met de tekst: Wij staan stevig.  
 
1 april 2012 – 6

e
 zondag – Thema: Dubbel  

Ezechiël 33, 21-33 en Marcus 11, 1-11 - RK: Jesaja 50, 4 – 7, Marcus 11, 1-10, (Joh. 12, 12-16) en 
Marcus 14, 1 (15,1-39)-15,47 
Palmzondag. De mensen juichen als Jezus Jeruzalem binnenkomt, maar dat is wel dubbel als je weet 
dat ze snel daarna roepen dat hij dood moet. Ook Ezechiël merkt dat de mensen het gauw mooi 
vinden wat hij zegt, maar luisteren en veranderen? Ho maar. 
Afbeelding: Een zanger (muzikant) die staat te zingen over de liefde. Hartjes komen uit zijn mond. De 
hartjes komen omgekeerd op de hoofden van de luisteraars terecht. Tekst: Je hoort me niet.  
 
8 april 2012 – Pasen – Thema: Kom mee naar buiten  
Ezechiël 37, 1-14, Handelingen 10, 34-48 en Johannes 20, 1-18 - RK: Exodus 12,1-8.11-14 en 
Johannes 13, 1-15 
Het is Pasen. Jezus is opgestaan. Een uitgewerkte viering als afsluiting van het veertigdagenproject. 
Hoe is het om in het volle licht te staan en vrij te zijn? 
Afbeelding: In het midden een bloeiend kruis. Er ontspringen takken aan het dode hout en veel licht. 
Bloemen onder het kruis (een tuin).  
 

Kerk in Actie en Bonnefooi  
Bonnefooi sluit aan bij de projecten die Kerk in Actie tijdens de 40dagentijd steunt. Meer informatie 
over de projecten is te vinden op www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd.  
Thema’s van Bonnefooi en Kerk in Actie: 
Week 1: Stap er uit Kerk in actie biedt vluchtelingkinderen de kans er  uit te stappen, en weer even kind 
te kunnen zijn.  
Week 2: Er zijn geen woorden voor Kerk in actie gaat samen met predikanten op Cuba op zoek naar 
woorden om taboes te doorbreken.  
Week 3: Hoop doet leven Uit het afval ontstaat biogas, waardoor bijvoorbeeld Aswathamma tijd over 
heeft om buitenshuis te kunnen werken.  
Week 4: Niets gaat verloren Door samen te delen en te geven is er genoeg voor iedereen en wat 
extra’s voor wie dat nodig heeft.  
Week 5: Stevig staan Door een studiebeurs van Kerk in Actie kan Grace theologie studeren, ze heeft 
het lef om haar stem te laten horen in een maatschappij waarin dat voor vrouwen niet zo gewoon is. 
Grace staat stevig in haar schoenen.  
Week 6: Horen wij ze wel, de mensen en organisaties die ons nodig hebben? Kayda biedt met 
hulp van o.a. kerk in Actie kinderen een thuis, warmte en geborgenheid een luisterend oor. 
 
Materialen 
- Bonnefooi        € 15,- 
- Set van 7 kleurenposters op A3 formaat, met cd-rom  € 22,50 

(met posters in zwart wit, powerpoint, projectlied en alle illustraties)   
- Veertigdagenkalender voor het gezin   € 3,50, vanaf 10 stuks € 3,25, vanaf 

20 stuks € 3,00, vanaf 40 stuks € 2,50, vanaf 100 stuks prijs op aanvraag 
- Boekenlegger tweezijdig bedrukt: 50 exemplaren € 0,15 per stuk; vanaf 100 exemplaren € 0,10 

per stuk 
- Omslagen voor de liturgie (per 100 stuks)   € 9,75  
 
Meer informatie of materiaal bestellen 
Theologische uitgeverij Narratio (uitgever Bonnefooi) 
Postbus 1006 
4200 CA Gorinchem 
T: 0183 -  62 81 88 / F: 0847 –  39 29 45  
I: www.kinderdienst.nl   

http://www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
http://www.kinderdienst.nl/
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Kind op Zondag – Voor de verandering 
Project Veertigdagentijd en Pasen 2011 

 
Voor de verandering 
 
Het project van Kind op Zondag heeft als thema: Voor de verandering. In de wereld om ons heen zien 
we vaak genoeg dingen die we liever anders zouden willen. Wat voor dingen zijn dat? En wat is er 
voor nodig om ze te veranderen? Op weg naar Pasen zullen we ontdekken dat er echt iets kan 
gebeuren: verdriet kan veranderen in vreugde, na een donkere nacht komt een nieuwe morgen. Daar 
kun je zelf iets voor doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. In de verhalen ontdekken we dat God 
mensen helpt om het leven anders te maken. Het kan anders! 
 

 
 
 
Bij het project hoort een groot Veranderboek. Daarin staat voor elke zondag ‘De vraag van vandaag’. 
Zo’n vraag is bijvoorbeeld: ‘Wat zou jij graag willen veranderen?’ Of ‘Wie helpt jou als je iets wil 
veranderen?’ Of ‘Wanneer had jij meer dan je dacht?’ In het boek kunnen de kinderen zelf schrijven, 
tekenen of knippen en plakken hoe zij aankijken tegen verandering.  
Het Veranderboek kan elke week geïntroduceerd worden door de figuur van een ‘Veranderaar’. Dat is 
iemand die helpt om te veranderen. In Kind op Zondag staan teksten die de Veranderaar kan 
gebruiken.  
 
 
Verhalen over Jezus 
Het Oecumenisch Leesrooster reikt voor de veertigdagentijd lezingen aan uit Ezechiël en uit het 
Evangelie. De teksten uit Ezechiël krijgen in het project een plaats bij het moment dat de kinderen 
naar hun eigen ruimte gaan. In de eigen ruimte horen ze een navertelling bij de Evangelie-verhalen. 
De lezingen zijn allebei te verbinden met het thema dat per zondag gekozen is. 
 
 
Kerk in Actie 
Het project ‘Voor de verandering’ is bedacht in samenwerking met Kerk in Actie. In de 
projectverbeelding zien we de collecte-doelen van de verschillende zondagen terug – allemaal 
projecten waarin gewerkt wordt aan verandering. In Kind op Zondag vindt u ook voor elke week een 
suggestie om de collecte-doelen onder de aandacht te brengen. 
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Projectverbeelding 
De projectverbeelding bestaat uit een aantal onderdelen: 
 
Veranderboek Boek op A3-formaat, met voor elke 

week twee nieuwe pagina’s. In het 
boek vindt u elke week een 
illustratie bij het verhaal over Jezus, 
de rubriek ‘Wat vindt Ezechiël’, de 
‘vraag van vandaag’, een foto van 
het collectedoel en ruimte voor 
eigen inbreng van de kinderen.  

 
Veranderboek digitaal De CD-ROM biedt de mogelijkheid 

om samen via de beamer het boek 
in te vullen.   

 
Filmpjes Voor elke week een kort filmpje 

over de klas van juf Irene, waarin 
het thema wordt geïntroduceerd. 

 
Veranderboekjes Voor alle kinderen een eigen veranderboekje, waar ze hun eigen 

ideeën over verandering in kwijt kunnen. 
 
 
            
Verhalen, knutseltips etc. 
De Bijbelverhalen, gespreksvragen, knutseltips, liedjes etc. zijn te vinden in Kind op Zondag nummer 
4.  
   
Overzicht en prijzen materiaal 
- A3 Veranderboek   € 23,95 
- Cd-rom los    € 25,00 
- Cd-rom i.c.m. boek    € 14,95 
- Kleine veranderboekjes (5 stuks) € 6,25 
- Kind op Zondag nummer 4  € 24,25 (€ 18,95 voor abonnees) 
 
 
Meer informatie of materiaal bestellen 
Kwintessens  
Postbus 1492 
3800 BL Amersfoort 
T: 033 – 460 60 11 
F: 033 – 460 60 20 
I: www.kindopzondag.nl en www.kwintessens.nl.    
 
 

 

http://www.kindopzondag.nl/
http://www.kwintessens.nl/
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Vertel Het Maar – Ik ben de opstanding en het leven 
Paasproject 2012 

 

Inleiding  
Dit jaar kiezen we voor thematische invalshoek. Uitgangspunt zijn de zeven verhalen uit het Johannes 
Evangelie waarin de ‘Ik ben…’ woorden van Jezus centraal staan. Deze woorden vormen samen de 
kern van het verhaal op Pasen: Jezus leeft en wij mogen door en met Hem leven. Deze uitspraken zijn 
verbeeld in een 'glas in lood' stijl. Glas in lood dat de eigenschap heeft telkens nieuw licht door te laten 
of ergens licht op te werpen. Hierdoor krijgt elke verbeelding een bijzondere uitstraling. 
 
Bedoeling  
Met dit Paasproject laten we verschillende kanten/ facetten van Jezus zien. Deze worden belicht in de 
uitspraken van Jezus over zichzelf. Elke keer geeft de Here Jezus een voorbeeld van iets waar Hij op 
lijkt. Het zijn voorbeelden die ons helpen om meer van de Here Jezus te gaan begrijpen. We leren 
Hem daardoor beter kennen. We kunnen het een beetje vergelijken met iets dat we van verschillende 
kanten bekijken. Als we bijvoorbeeld om ons kerkgebouw heen lopen zullen we steeds iets anders 
zien, ook al weten we dat er niets aan het gebouw verandert. Zo is het ook met Jezus, Hij blijft 
dezelfde als wij Hem van verschillende kanten zien, maar wij zien steeds meer van Hem. 
 
Projectvorm  
Om dit zichtbaar te maken in een projectverwerking voor de kinderen worden de verbeeldingen 
rondom in een achthoek geplaatst zodat elk verhaal een eigen facet/kant heeft. De projectverwerking 
is gemaakt met acht fotolijsten die op een achthoekige houten MDF plaat zijn vastgezet, de lijsten zijn 
van boven afgedekt met eenzelfde achthoekige plaat. In de fotolijsten komen in de loop van het 
project de verbeeldingen bij de verhalen. De verwerking kan van binnenuit verlicht worden, in de loop 
van het project elke week alleen de betreffende zondag, door een schoendoos met verlichting erin 
achter één fotolijst en op Pasen met verlichting in het midden naar alle verbeeldingen. Het geheel 
komt op een draaiplateau op een tafel te staan, waardoor we de verwerking kunnen draaien en de 
verschillende kanten van Jezus zichtbaar maken. 
 

 

1
e
 zondag 19 februari – Jezus, brood dat leven geeft 

Johannes 6:32-40  
Doel: De kinderen leren dat Jezus onmisbaar is om het eeuwige leven te ontvangen, 
zoals mensen zonder brood niet kunnen leven. 
Wat is er te zien? Een glas wijn en een typisch Joods gevlochten brood. De wijn is 
ingeschonken, het brood gebroken. Ze nodigen uit tot gebruiken. Ze herinneren ons aan 
het heilig Avondmaal en staan symbool van wat Jezus voor ons deed.  

 

2
e
 zondag 26 februari – Jezus, het levende water 

Johannes 4:1-30  
Doel: De kinderen vertellen dat ze de bedoeling van het leven leren kennen door Jezus. 
Wat is er te zien? Een kruik waaruit water wordt gegoten, helder, sprankelend, stromend 
water zet dingen in beweging, geeft leven. Onmisbaar, zoals Jezus in ons leven wil zijn. 
Hij maakt ons tot een fontein van levend water. 

 

3
e
 zondag 4 maart – Jezus, het licht voor de wereld 

Johannes 8:12-20 
Doel: De kinderen laten zien dat Jezus het licht is door wie Hij is en wat Hij doet. Je kunt 
Hem niet missen om de goede weg door het leven te vinden. 
Wat is er te zien? Het altijd brandend licht in de tempel, als teken van Gods eeuwige 
aanwezigheid. Christus is Gods licht dat de wereld nodigt heeft. Licht dat er aan herinnert 
dat God er altijd voor ons is. Hij is het licht dat ons laat zien. 

 

4
e
 zondag 11 maart – Jezus, de goede Herder 

Johannes 10:11-21 
Doel: De kinderen vertellen dat Jezus ons net zo goed beschermt en verzorgt als een 
herder zijn schapen 
Wat is er te zien? Een herder met één schaap, want elk schaap is waardevol en krijgt zijn 
zorg en bescherming. Net als een schaap mogen wij ons veilig weten, dicht bij Hem die er 
alles voor over heeft om ons te redden. 
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5
e
 zondag 18 maart – Jezus, de ware wijnstok 

Johannes 15:1-8 
Doel: Kinderen leren dat leven met Jezus hen sterk maakt om het goede te doen. 
Wat is er te zien? Een wijnstok met ranken, die vrucht dragen. Geen tak kan leven zonder 
de stam waarmee hij is verbonden, de stam die leven en groei doorgeeft aan zijn ranken, 
waardoor zij vrucht kunnen dragen. Zo wil Jezus ook ons groei en leven geven opdat wij 
vrucht dragen. 

 

6
e
 zondag 25 maart – Jezus, de weg, de waarheid en het leven 

Johannes 14:1-13 
Doel: De kinderen vertellen dat de weg naar Gods waarheid en het leven loopt via het 
lijden van Jezus. 
Wat is er te zien? Een open Bijbel, met een weg die leidt naar het hart van het evangelie; 
het kruis. Het kruis straalt licht uit naar ons, het laat zien dat Jezus ons, door de dood 
heen, het leven brengt. 

 

7
e
 zondag 1 april – Jezus, de opstanding en het leven 

Johannes 11 
Doel: De kinderen leren dat Jezus sterker is dan de dood en dat dus ook ons leven niet 
vastloopt in de dood. We mogen leven met God, nu en altijd. 
Wat is er te zien? Reikende handen, de hand bovenaan reikt naar de hand onderaan, die 
wordt bevrijd van de windsels, die staan voor de dood. Jezus bevrijdt uit de banden van 
de dood en geeft het leven.  

 

8
e
 zondag 8 april (Pasen) – Jezus is nieuw leven  

Johannes 20:1-23 
Doel: De kinderen laten zien dat God bewijst dat Jezus leeft. Zijn opstanding betekent 
voor ons het nieuwe leven. 
Wat is er te zien? Het open graf met zicht op het nieuwe leven. Christus laat ons zien dat 
de dood is overwonnen, het is niet meer het einde van ons leven. Wij mogen door en met 
Christus naar het nieuwe leven toe. Het maakt niet uit of je kijkt vanuit het graf of 
daarbuiten, Christus laat je het nieuwe gave leven zien dat op je wacht. 

 
 
Projectonderdelen 

 Projectverbeelding (beschrijving werkboek) Zelf te maken achthoekige projectverwerking 
voor in de gemeente met voor elke week een projectplaat.  

 Miniproject voor thuis (werkboek) Draaiende mini uitvoering van de achthoekige 
projectverwerking voor thuis. Gratis downloaden van verbeeldingsplaatjes in kleur via website. 

 PowerPoints (Gratis downloaden via website) Ondersteunen elke week de projectverwerking, 
vergroten de zichtbaarheid in de gemeente of vervangen de projectverwerking.   

 Paasprojectplaten in kleur (Gratis downloaden via website) Vervangen de zwart-wit platen 
uit het werkboek. Als A4 kleurenkopie af te drukken bij copy-center of fotoservice. 

 Kindermoment in de dienst (Gratis downloaden via website) Wekelijkse uitleg bij 
projectverbeelding in de gemeente. Andere opties: meegeven bij het miniproject voor thuis, 
plaatsen in een nieuwsbrief of kerkblad. 

 Projectlied (werkboek) Wekelijks thema en gebeurtenis bezingen in de gemeente. 

 Verhalen (werkboek) Elke week is er een verhaal voor onder- midden en bovenbouw plus een 
jongerenpagina, geschreven voor het leeftijdsniveau.  

 Verwerkingsvormen (werkboek) In de vorm van gespreksvragen, knutsels, puzzels, drama, 
spelletjes, kleuren, computer en eten. Deze geven de mogelijkheid om individueel of in 
groepsverband bezig te zijn met het thema.  

 
Kijk voor verdere aanvullingen op het Paasproject op onze website: www.vertelhetmaar.nl bij 
‘Actueel’ in het menu. Bestellen van het werkboek €30,- (kwartaaluitgave inclusief Paasproject) 
via de website bij 'Contact' in het menu. 

 

 
 
 

http://www.vertelhetmaar.nl/
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Onderwerp  Bonnefooi 

Lef doet leven 
 

Kind op Zondag 
Voor de verandering 
 

Vertel het maar 
Ik ben de opstanding 
en het leven 
 

Leesrooster ja x x  

Ot ja x x  

Nt ja x x x 

Leeftijd 4-8j x x x 

 8-12j x x x 

 12+j    

Zondagen  x x x 

Alle dagen  40dagentijd kalender 
voor gezin 

40dagentijdkalender 
van Kind op Zondag, 
Kerk in Actie en JOP 

 

Project lied  x x x 

Diac project   x  

Digitaal materiaal  x x x 

Knutsel tips  x x x 

Miniproject   x x 

Paasspel     

Paasviering  x   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 10 

 

Projectlied Bonnefooi - Mensenkind 
Op de melodie van ‘Een land om van te dromen’ uit ‘Geroepen om te zingen’,112 

tekst Joyce Schoon. 
 
Refrein (elke week gezongen) 
Mensenkind, wees jij maar niet verlegen 
God zet steeds je voeten op de grond 
Neemt je mee op onbekende wegen 
En hij legt de woorden in je mond 
 

Zondag 18 maart 2012  
Het komt goed, daar mag je op vertrouwen 
Want God zelf maakt groot wat klein begint 
Het komt goed, daar mag je steeds op bouwen 
God doet recht aan ieder mensenkind 
 

Zondag 26 februari 2012  
Wees niet bang en laat je stem maar horen 
Want wie luist’ren wil, die zal verstaan 
Wees niet bang, God voedt je met zijn woorden 
En zal alle wegen met jou gaan 
 

Zondag 25 maart 2012  
Keer je om en kies de weg van leven 
Elke dag is weer een nieuw begin 
Keer je om, God wil je vreugde geven 
Dus sta op en dans en juich en zing 
 

Zondag 4 maart 2012  
Neem de tijd om stil te zijn, te zwijgen 
Even weg van het rumoer vandaan 
Neem de tijd opnieuw de geest te krijgen 
En met nieuwe moed weer op te staan 
 

Zondag 1 april 
Luister goed en laat de woorden binnen 
Blijf niet steken in de buitenkant 
Luister goed, Gods rijk kan nu beginnen 
Ga maar mee naar het beloofde land 
 

Zondag 11 maart 2012  
Ruim maar op de rommel in je leven 
En doe weg wat niet meer nodig is 
Ruim maar op en durf jezelf te geven 
Zodat je huis een plek van welkom is 
 

Pasen, Zondag 8 april  
Adem vrij, God heeft het je gegeven 
En Hij geeft het ieder mensenkind 
Adem vrij, sta op en proef het leven 
leven dat vandaag opnieuw begint 
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Paasprojectlied 2012 Vertel Het Maar 
melodie: Jezus is de Goede Herder - Elly en Rikkert – Evangelische Liedbundel 452 

 
19 februari: Ik ben het brood dat leven geeft 

Jezus is het brood van ’t Leven 
dat jouw honger stillen mag. 
Jezus is het brood van ’t Leven 
overvloed voor elke dag 
 
In een wereld vol van vragen, 
in ons leven met soms pijn, 
heeft Hij alle schuld gedragen, 
wil Hij Levenskoning zijn. 
 
Jezus is het brood van ’t Leven 
dat jouw honger stillen mag. 
Jezus is het brood van ’t Leven 
overvloed voor elke dag 
 

18 maart: Ik ben de ware wijnstok 

Jezus is de ware wijnstok, 
blijf verbonden met je Heer 
Jezus is de ware wijnstok, 
jij draagt vruchten tot Gods eer. 
 
In een wereld vol van vragen, 
in ons leven met soms pijn, 
heeft Hij alle schuld gedragen, 
wil Hij Levenskoning zijn. 
 
Jezus is de ware wijnstok, 
blijf verbonden met je Heer 
Jezus is de ware wijnstok, 
jij draagt vruchten tot Gods eer. 
 

26 februari: Ik de bron van levend water 

Jezus , bron van levend water, 
dorst hoeft er niet meer te zijn. 
Jezus, bron van levend water, 
wordt in ons tot een fontein. 
 
In een wereld vol van vragen, 
in ons leven met soms pijn, 
heeft Hij alle schuld gedragen, 
wil Hij Levenskoning zijn. 
 
Jezus , bron van levend water, 
dorst hoeft er niet meer te zijn. 
Jezus, bron van levend water, 
wordt in ons tot een fontein. 
 

25 maart: Ik ben de weg, de waarheid en het leven 

Jezus, Waarheid, Weg en Leven. 
Heb jij ook zijn stem gehoord? 
Jezus, Waarheid, Weg en Leven . 
Laat je leiden door zijn Woord. 
 
In een wereld vol van vragen, 
in ons leven met soms pijn, 
heeft Hij alle schuld gedragen, 
wil Hij Levenskoning zijn. 
 
Jezus, Waarheid, Weg en Leven. 
Heb jij ook zijn stem gehoord? 
Jezus, Waarheid, Weg en Leven . 
Laat je leiden door zijn Woord. 
 

4 maart: Ik ben het licht voor de wereld 

Jezus is het licht der wereld, 
breekt door alle duisternis. 
Jezus is het licht der wereld, 
toont je dat er uitzicht is 
 
In een wereld vol van vragen, 
in ons leven met soms pijn, 
heeft Hij alle schuld gedragen, 
wil Hij Levenskoning zijn. 
 
Jezus is het licht der wereld, 
breekt door alle duisternis. 
Jezus is het licht der wereld, 
toont je dat er uitzicht is 
 

1 april: Ik ben de opstanding en het leven 

Jezus, opstanding en leven, 
roept zijn vriend weer uit zijn graf. 
Jezus, opstanding en leven, 
neemt de dood zijn macht eens af. 
 
In een wereld vol van vragen, 
in ons leven met soms pijn, 
heeft Hij alle schuld gedragen, 
wil Hij Levenskoning zijn. 
 
Jezus, opstanding en leven, 
roept zijn vriend weer uit zijn graf. 
Jezus, opstanding en leven, 
neemt de dood zijn macht eens af. 
 

11 maart: Ik ben de goede Herder 

Jezus is de goede Herder, 
die ons hulp en voedsel geeft 
Jezus is de goede Herder, 
die alles voor jou over heeft 
 
In een wereld vol van vragen, 
in ons leven met soms pijn, 
heeft Hij alle schuld gedragen, 
wil Hij Levenskoning zijn. 
 
Jezus is de goede Herder, 
die ons hulp en voedsel geeft 
Jezus is de goede Herder, 
die alles voor jou over heeft 

8 april: Jezus is nieuw leven 

Aan het kruis is Hij gestorven, 
na drie dagen opgestaan. 
Levend staat Hij in ons midden: 
‘Hoor, ik noem je bij je naam!’ 
 
In een wereld vol van vragen, 
in ons leven met soms pijn, 
heeft Hij alle schuld gedragen, 
wil Hij Levenskoning zijn. 
 
Heel de wereld moet het weten: 
Jezus, Hij is opgestaan. 
Ook aan jou geeft Hij het leven: 
‘Hoor, Hij noemt je bij je naam!’. 

 


