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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 kunt inzetten.  
 
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 2013 
 
 
 

Bonnefooi –  
De weg van je leven 

Kind op Zondag –  
Nieuw leven 

Vertel het maar –  
Alles wordt goed 
 

10 feb   God wil het goede 
Lucas 6:1-11  

17 feb Het hart op de juiste plaats 
1 Samuël 16 en Lucas 4:1-13 
RK: Deuteronomium 26:4-10 en Lucas 4:1-13 

Muziek! 
1 Samuël 16 
Lucas 4:1-13 

Jezus moet vechten 
Lucas 4:1-13  

24 feb Dichtbij en ver  
1 Samuël 24 en Lucas 9:28-36 
RK: Genesis 15:5-12, 17-18 en Lucas 9:28b-
36 

Slaan of 
verdergaan?  
1 Samuël 24 
Lucas 9:28-36 

Jezus wordt geëerd 
Lucas 9:28-36  

3 maart 
 

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 

Kijk naar God 
2 Samuël 12:16-25 
Lucas 13:1-9 

Jezus toont Gods 
geduld 
Lucas 13:19  

10 maart Zorgen  
2 Samuël 14:1-24 en Lucas 15:11-32 
RK: Jozua 5:9a, 10-12 en Lucas 15:1-3, 11-32 

Over?  
2 Samuël 14:1-24 
Lucas 15:11-32 

God wil ons altijd 
vergeven 
Lucas 15:11-32 

17 maart Gemene streken 
2 Samuël 15:1-12 en Lucas 20:9-19 
RK: Jesaja 43:16-21 en Johannes 8:1-11 

Macht?  
2 Samuël 15:1-12 
Lucas 20:9-19 

Jezus aan de kant 
gezet 
Lucas 22:1-6 en 47-53  

24 maart 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 

De Zoon van 
David  
Matteüs 21:1-9 

Jezus wordt gedood 
Lucas 23:33-56  

31 maart 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 

Nieuw leven 
Johannes 20:1-18 

Jezus leeft: alles 
wordt goed 
Lucas 24:1-10 

 
 

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 – De weg van je leven 
Veertigdagentijdproject 

 
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 levensweg. 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 
 
Projectverbeelding 
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 ganzenbord. De zeven symbolen: doolhof, brug, gevangenis, 
put en de zon die je al spelend tegenkomt, worden op die manier markeringsmomenten om ervaringen 
terug te halen en te verwerken. 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. 
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? 
Het is geen logische keuze, maar Samuel kiest de man naar zijn hart. 
 
24 februari 2013 - 2de zondag van de 40 dagentijd 
Thema: Dichtbij en ver 
1 Samuël 24: David spaart het leven van Saul.  
David en Saul staan in dit verhaal tegenover elkaar. Hun positie lijkt onoverbrugbaar. Daarom zijn  de 
figuren bij een brug geplaatst, wie van de twee zal er overheen gaan?  
  
3 maart 2013 - 3de zondag van de 40 dagen tijd 
Thema: Je ziet er iets in…   
2 Samuël 12 vers 16-25: David ziet iets in Batseba..  
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. Heeft hun relatie toekomst?  

 
10 maart 2013 - 4de zondag van de 40 dagen tijd  
Thema: Zorgen 
2 Samuël 14 vers 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 zorgen om zijn 
zoon. Een wijze vrouw helpt hem om weer op te krabbelen. Een wijze vrouw staat nu centraal als 

figuur.  
 
17 maart 2013 - 5de zondag van 40 dagen tijd 
Thema: Gemene streken 
2 Samuël 15 vers 1-12: Absalom grijpt de macht. 
De gevangenis wordt zichtbaar. Absalom zit vast in zijn eigenwaan. Hij wil uitbreken en koning 
worden. Absalom is nu de centrale figuur waar het om draait.  

 
24 maart 2013 - 6e zondag van de veertigdagen tijd    
Thema: Wat gebeurt hier?  
2 Samuël 15 vers 13-31: David vlucht uit Jeruzalem voor Absalom. Velen volgen David.  
Op deze zesde zondag staat de ezel centraal, de ezel die ook een grote rol speelt op Palm Pasen. 

 
31 maart 2013 - Eerste paasdag 
Thema: Ga de weg van je leven  

2 Samuël 22 vers 1-20 en Johannes 20 vers 1-18: Een paasviering. David zingt een lied.  
Op Pasen staat de zon centraal. De zon gaat op over onze levensweg. De figuur die naar voren komt 
is Maria Magdalena.  
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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.kinderdienst.nl/
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Kind op Zondag – Nieuw leven 
Project Veertigdagentijd en Pasen 2013 

 
 
Nieuw leven 
Op Palmzondag vertellen we altijd het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. ‘Hosanna voor 
de Zoon van David!’ riepen de mensen toen. Dat klinkt mooi, maar wat bedoelden ze daar eigenlijk 
mee? Dat gaan we in de verhalen van deze weken ontdekken. We horen wie koning David was. Hij 
was een man die liederen zong voor God. Hij was een koning, maar ook een herder. Hij kon vrolijk 
zijn, maar ook heel boos of verdrietig. En hij mocht dan een koning zijn, dat betekende niet dat hij 
nooit iets verkeerd deed. Samen met de kinderen gaan we nadenken over Jezus als Zoon van David. 
Lijkt de zoon Jezus op zijn verre voorvader? Waarom wel en waarom niet? In de Bijbel – en ook in de 
wereld van nu – gebeurt het vaak dat een zoon doorgaat met iets waar zijn vader mee begonnen is. 
Geldt dat ook voor David en Jezus? 
 
Elke zondag praten we met de kinderen eerst even over het verhaal van de intocht in Jeruzalem. Daar 
is ook een liedje bij, dat elke week gezongen kan worden. Het lied werpt de vraag op: Wat zeg je 
eigenlijk als je roept dat Jezus een Zoon van David is? 
 
Projectverbeelding 
De projectverbeelding is een poster van een grote palmtak. In de bladeren plakken we afbeeldingen 
bij de verhalen van deze weken. Zo brengen we steeds meer in beeld wat de mensen Jezus toeriepen 
en toejuichten bij zijn intocht in Jeruzalem. 
 
De illustraties op de palmtak zijn als volgt: 

 David die muziek maakt voor koning Saul (bij 1 Sam 16:14-23) 

 David en Saul voor de grot, waarbij David een stuk van de mantel van Saul in zijn handen 
heeft. (bij 1 Sam 24) 

 David die verdrietig op de grond zit te bidden (bij 2 Sam 12:16-25). Hij is inmiddels koning 
geworden, maar in zijn verdriet heeft hij zijn koningsmantel weer uitgedaan. Hij hoopt dat zijn 
zoon beter wordt. 

 David in gesprek met een wijze vrouw uit Tekoa. (2 Sam 14:1-24) 

 Absalom, de zoon van David, staat bij de stadspoort. Hij wil graag koning worden, in plaats 
van zijn vader. Om mensen voor hem te winnen, vertelt hij iedereen gladde praatjes. (‘Als ik 
rechter ben, geef ik iedereen gelijk!’) (2 Sam 15:1-12) 

 
Vanaf de zesde zondag (Palmpasen) stappen we vanuit de verhalen over David over naar de 
Evangelieverhalen: 
 

 De intocht in Jeruzalem (Matteüs 21:1-9).  

 Het lege graf (Johannes 20:1-18) 
 
U kunt er ook voor kiezen om in plaats van de verhalen over koning David de Evangelieverhalen van 
deze periode te lezen. Ook bij die verhalen zijn er illustraties om in de palmtak te plakken. Het gaat 
dan om de volgende verhalen: 
 

 Jezus in de woestijn (Lucas 4:1-13) 

 De verheerlijking op de berg. We zien Jezus, die in gesprek is met Mozes en Elia. Op een 
afstandje staan drie van zijn leerlingen te kijken. (Lucas 9:28-36) 

 Een man staat bij een vijgenboom, die maar geen vrucht wil dragen. Hij wijst ernaar en zegt 
tegen een man die iets verder weg staat: Hak deze boom maar om. Maar de eigenaar van de 
wijngaard wil de boom nog een kans geven. (Lucas 13:6-9) 

 De verloren zoon komt weer thuis; zijn vader staat al op de uitkijk (Lucas 15:11-32) 

 Een man is op weg naar een wijngaard, om de opbrengst op te halen. In de wijngaard staan 
een paar mensen al naar hem te kijken. Ze kijken kwaad; ze zijn niet van plan om de 
opbrengst af te staan (Lucas 20:9-19) 

 De intocht in Jeruzalem (Matteüs 21:1-9).  

 Het lege graf (Johannes 20:1-18) 
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Jezus als Zoon van David 
Na het vertellen van de verhalen kunt u met de kinderen doorpraten over Jezus als Zoon van David.  
Als u de verhalen over koning David vertelt, kunt u vervolgens aan de kinderen vragen: Lijkt Jezus op 
David? Waarin dan precies? Lees ter voorbereiding voor u zelf steeds even de rubriek ‘Voorbereiden’, 
daar staan per week een paar opvallende raakvlakken tussen het verhaal van David en dat van Jezus 
benoemd! 
Als u de verhalen over Jezus vertelt, kunt u de kinderen steeds even kort vertellen wie koning David 
was. Hij was een koning, maar ook een herder. Hij zorgde voor mensen. En hij maakte muziek, hij 
zong liederen voor God. Lijkt dat op wat Jezus deed? 
 
Kerk in Actie 
Het thema van het veertigdagenproject is hetzelfde als dat van Kerk in Actie: nieuw leven. In alle 
verhalen zien we dat er door verdriet en ellende heen een nieuw begin wordt gemaakt, er steeds toch 
weer nieuw leven mogelijk. 
 
Passiespel 
Bij het project voor de veertigdagentijd is dit jaar ook een Passiespel gemaakt, dat tijdens de 
Paasviering gebruikt kan worden. De basis van het spel is een voorleesverhaal voor een verteller. 
Terwijl zij/hij aan het vertellen is, worden door de kinderen of jongeren acht verschillende staties 
uitgebeeld bij het verhaal. De kinderen vormen hierbij levende standbeelden en laten zo zien wat er in 
het verhaal gebeurt. Het verhaal wordt ondersteund door vijf bijpassende liederen. 
 
Verhalen, knutseltips etc. 
De Bijbelverhalen, gespreksvragen, knutseltips, liedjes etc. zijn te vinden in Kind op Zondag nummer 
3 en Kleur in de Kerk.  
   
Overzicht en prijzen materiaal 
- Posterset    € 23,95 
- Cd-rom los    € 25,00 
- Cd-rom i.c.m. posters  € 14,95 
- Miniboekje (5 stuks)   € 6,25 
- Los nummer Kind op Zondag € 19,50 
 
 
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 – Alles wordt goed 
Paasproject 2013 

 

Inleiding  
Tijdens het project groeit een zaadje uit tot een grote stralende zonnebloem. De zonnebloem als teken 
van leven. Het eerst schijnbaar dode zonnebloempitje groeit in stappen uit tot een grote opvallende 
plant. In de verhalen over de daden van Jezus zien Hem groeien zoals de zonnebloem groeit. Elke 
stap heeft iets bijzonders, God blijft bij Jezus in alles. Toch lijkt helemaal mis te gaan maar: Alles komt 
goed! De Here Jezus gaf ons nieuw leven! Hij stierf voor ons en stond op uit de dood opdat wij vrucht 
zullen dragen. 
 
Projectverbeelding  
De projectverbeelding bestaat uit een zonnebloem die in 8 weken tijd groeit en gaat bloeien. Iedere 
week wordt de bloem een stukje verder omhooggetrokken, zodat de groei zichtbaar is. Er is gekozen 
voor een zonnebloem, omdat deze op een mooie wijze het leven symboliseert. Eerst is er een 
schijnbaar dode zonnebloempit. Die stop je in de grond en na verloop van tijd begint een plantje te 
groeien. Dat kleine plantje groeit uit tot een enorme plant met een grote, opvallende bloem. Het duurt 
lang voordat de bloem gaat bloeien en dat vraagt geduld en zorgzaamheid. Maar: alles wordt goed. 
De kinderen kunnen erop vertrouwen dat de bloem gaat bloeien en vrucht gaat dragen. Er ontstaat 
nieuw leven. Zo geeft God ons nieuw leven en zo gaf de Here Jezus ons zijn leven. Hij stief voor ons 
en stond op uit de dood opdat wij vrucht zullen dragen. 
 
10 februari: Lucas 6:1-11 
God heeft ons geschapen. Wij mogen leven in een wereld met planten, dieren en mensen. God wil dat 
wij gelukkig zijn. Daarom heeft God ook één dag in de week gegeven die anders is: de rustdag. Op de 
sabbat –bij ons de zondag-  mogen we speciaal genieten van Gods goedheid en Hem daarvoor 
bedanken in de kerk. Goed leven is dichtbij God leven, doen wat hij graag wil. Daarom vindt Jezus het 
goed dat zijn discipelen op de sabbat genieten van lekker eten, daarom geneest Hij iemand. Juist op 
Gods dag moet alles gaaf zijn. 
 
17 februari: Lucas 4:1-13 
Gods vijand probeert de goede schepping kapot te maken. Dat doet hij door mensen te verleiden om 
het anders te doen dan God wil. Daarvoor heeft hij gemene trucjes. Hij fluistert ons verkeerde 
gedachten in of verdraait Gods woorden. Het kost dan moeite om dichtbij God te blijven, het is een 
gevecht. Jezus ontdekt dat in de woestijn. Hij doet precies wat de Bijbel bedoelt en wint het op die 
manier van de satan. Gods Woord en Gods kracht maken ons sterker dan de satan. Zo blijft het leven 
goed. 
 
24 februari: Lucas 9:28-36 
Mensen verliezen het vaak van de satan. Ze luisteren niet naar God, het gaat mis en het verkeerde 
lijkt het te winnen. Jezus komt op aarde om alles goed te maken, maar kan Hij dat wel? Is die taak niet 
te zwaar voor Hem? Op de berg laat God zien wie Jezus is. Jezus brengt Gods wet (net als Mozes), 
Jezus spreekt Gods woorden (net als Elia), maar Hij is groter dan zij. Daarom straalt Jezus in Gods 
licht. En God de Vader noemt Jezus zijn Zoon. Jezus is God zelf, net zo goed en net zo machtig. Zijn 
overwinning staat vast! 
 
3 maart: Lucas 13:1-9 
 Jezus is sterk genoeg om het te winnen van de satan. Maar zijn wij het wel waard dat Hij zoveel 
moeite voor ons doet? Wij doen zo vaak verdriet? Is het niet terecht dat ons leven en onze wereld niet 
gaaf is? Is dat geen terechte straf van God? 
Jezus zegt: zo is God niet. Hij kijkt niet in de eerste plaats naar hoe de mensen leven, maar naar zijn 
eigen hart, naar de bedoeling van zijn schepping. Daarom geeft God niet hard en direct zijn straf, 
maar vraagt ons  dringend voortaan beter te leven. Hij blijft het goede aan ons geven en wacht 
geduldig of dat iets oplevert. 
 
10 maart: Lucas 15:11-32 
Goed leven is dichtbij God leven. Kun je nu zover bij God vandaan gaan, dat je niet meer terug kunt 
komen, dat je zonder zijn hulp verder moet? Jezus zegt: nee! Hij vertelt om dat uit te leggen een 
verhaal van een zoon die wegging bij zijn vader en alles wat hij bezat ver weg opmaakte. Toch stond 
de vader met open armen te wachten en hoopte dat de jongen terugkwam.  En toen dat gebeurde, 
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mocht hij weer thuis komen en vierden ze samen een groot feest. God wil niets liever dan alles dat wij 
verkeerd doen vergeven, als wij maar met vallen en opstaan proberen echt van Hem te houden. 
 
17 maart: Lucas 22:1-6 en 47-53 
Jezus komt om te vechten met de satan. Hij gaat van hem winnen en Gods wereld weer goed maken. 
Hoe moeilijk dat is zien we aan Judas. Hij heeft drie jaar lang gezien wie Jezus is en hoeveel God ook 
van hem houdt. Toch zet Judas Jezus op een gemene manier aan de kant. Een vriend van Jezus 
loopt over naar Gods vijand voor geld. Dat is nu zonde: je niets meer van God aantrekken en iets 
anders veel belangrijker vinden.  Niet meer proberen van God en Jezus te houden, maar je eigen weg 
gaan. Toch geeft Jezus Judas nog een kans in Getsemané: een laatste oproep om het goed met hem 
te laten komen. 
 
24 maart: Lucas 23:33-56 
Niet alleen Judas kiest tegen Jezus. De mensen die steeds naar Hem luisterden voorkomen niet dat 
Jezus wordt gedood. Ze verzetten zich niet, maar spotten met Jezus. Ze laten Hem vallen. Jezus is 
helemaal alleen. Niemand helpt of steunt Hem. Blijft Hij vechten voor Gods goedheid? Leeft Hij goed, 
ook als het donker wordt en het lijkt of God de Vader Hem ook alleen gelaten heeft? De satan doet er 
alles aan om Jezus nu te laten struikelen. Dan heeft hij het van God gewonnen; dan is alles kapot en 
komt het nooit meer goed. Maar Jezus is gehoorzaam tot de dood. Zijn laatste woorden zijn: Vader, Ik 
leg mijn leven in uw hand. Hij sterft, en toch… 
 
31 maart: Lucas 24:1-10 
God de Vader beloont de gehoorzaamheid van Jezus met het grootste wonder dat Hij ooit heeft 
gedaan. Jezus mag opstaan uit het graf en voor altijd leven. Nu is voor iedereen duidelijk dat 
Jezus’woorden waar zijn, dat Hij Gods Zoon, de Messias, is. Gods liefde heeft gewonnen en iedereen 
die voor Jezus kiest, mag leven met Hem. Voor iedereen die het Paaswonder aanneemt, wordt het 
leven goed. Niets kan ons scheiden van Gods liefde in Christus. 
 
 
 
Projectonderdelen 

 Projectverbeelding (beschrijving werkboek + via website) Zelf te realiseren bloeiende 
zonnebloem, keuze uit afmetingen, materiaal en gebruik van platen in kleur.  

 Miniproject voor thuis Als aanvulling op het project kan er thuis aan de slag gegaan worden 
met  het zaaien van zonnebloempitten. 

 Power Point Presentaties (Gratis downloaden via website) Versterken de projectverbeelding, 
vergroten de zichtbaarheid of vervangt projectverbeelding.  

 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, aangevuld met instructies voor het poppenspel. 

 Projectlied (Nog niet bekend) 

 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 
De weg van je leven  

Kind op Zondag 
Nieuw leven  

Vertel het maar 
Alles wordt goed  

Leesrooster ja x x deels 

Ot  x  x   

Nt  vanaf Palmzondag (x)  x 

Leeftijd 4-8j x x x 

 8-12j x x x 

 12+j   x 

Zondagen  x x x 

Alle dagen  Placemat met 
levensweg (achterkant 

Pasen-Pinksteren) 

Goed Nieuws Krant 
van Kind op Zondag, 
Kerk in Actie en JOP 

 

Projectlied  x x x 

Diaconaal project   x  

Digitaal materiaal  x x x 

Knutseltips  x x x 

Passiespel   x  

Paasviering  x   

Poppenspel    x 
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Projectlied Bonnefooi: Dit is de weg 
 

 
 
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 hoort - keer om! + + + 
 
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 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! + + + 
 
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 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! + + + 
 
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, 
tot je hoort: - Ik kom! + + +
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