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6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Goed gezien!

Johannes schrijft dat niemand God ooit heeft 

gezien. Maar God is er en wij horen voor 

altijd bij God. Dat weten we doordat Hij de 

heilige Geest aan ons gegeven heeft. Met dit 

voorbeeld zien kinderen dat iets er kan zijn 

zonder dat je het ziet. 

Wat heb je nodig?
-   een grote glazen vaas of pot of maatbeker

-   een kleine glazen pot of maatbeker

-   plantaardige olie

Aan de slag:
-  Zet de kleine pot in de grote pot.

-  Vertel de kinderen dat je de kleine pot nu nog 

ziet, maar dat je deze onzichtbaar gaat maken.

-  Vul de grote glazen pot met de olie tot de 

kleine glazen pot er helemaal door bedekt is.

-  De kleine pot is nu niet meer te zien, maar hij 

is er wel!

-  De kinderen horen vandaag dat God niet te 

zien is. Toch is God in de wereld zichtbaar 

geworden: Hij stuurde zijn Zoon naar de 

wereld en Hij geeft liefde in onze harten.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Van harte(n)

De kinderen horen vandaag dat de 

liefde van God komt. Hij had ons al 

lief voordat wij Hem liefhadden. De 

kinderen versieren een hart en zien 

dat liefde bij God begonnen is.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een vooraf uitgeknipte hartvorm

En verder:

-   een vel A3-papier, eventueel twee 

bij een grotere groep kinderen

-   een dikke viltstift

-   wasco of vingerverf

-   lijm

-   plakband

Vooraf:

-  Schrijf met grote letters op het A3-

papier: De liefde komt van God.

Aan de slag:
-  De kinderen versieren het hart met 

de wasco en de vingerverf.

-  Ze plakken hun hart op het A3-

papier.

-  Hang het vel papier met de harten 

met het plakband aan de muur.

-  De kinderen hebben hun hart op 

de tekst De liefde komt van God 

geplakt. Waarom zou die tekst 

onder de harten van de kinderen 

staan? Kunnen de kinderen 

bedenken wat de liefde van God te 

maken zou kunnen hebben met hun 

eigen hart?

8-12 jaar 

Zie je het voor je?

We kunnen God niet zien, maar Hij 

wordt zichtbaar door zijn liefde in 

ons. De kinderen laten denkbeeldige 

voorwerpen zien, die ze voor elkaar 

zichtbaar proberen te maken.

Aan de slag:
-  De kinderen lopen door de ruimte.

-  De kinderen nemen een voorwerp 

in gedachten, 

bijvoorbeeld een kop 

thee, een borstel, 

een bal of een mobiele telefoon.

-  Als ze iemand tegenkomen, 

demonstreren de kinderen in 

tweetallen hun voorwerp zonder te 

praten. Ze roeren denkbeeldig in 

hun theekopje, kammen hun haar, 

stuiteren met de bal tegen de muur 

of zijn aan het appen.

-  Als de kinderen tegen elkaar 

knikken omdat ze denken te weten 

om welk voorwerp het gaat, ruilen 

ze van voorwerp.

-  Opnieuw zoeken de kinderen 

een ander kind om het gekregen 

voorwerp mee te ruilen.

-  Aan het eind van het spel mogen 

de kinderen vertellen welk 

voorwerp ze denken bij zich te 

hebben. Hebben de kinderen 

de voorwerpen goed zichtbaar 

gemaakt en kloppen ze met de 

voorwerpen die ze in gedachten 

hadden genomen?
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Liefdevolle God,

De liefde komt bij U vandaan.

U hield al van ons voordat wij U liefhadden.

U bent de liefde zelf.

U liet uw liefde aan ons zien

door uw enige Zoon naar de wereld te sturen.

Omdat U zoveel van ons houdt,

kunnen ook wij van elkaar houden.

Help ons daarbij.

Blijf in ons.

Dan blijft de liefde ook in ons.

Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij 1 Johannes 4:7-16

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal met 

elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen om goed 

te kijken en te vertellen wat ze zien. Je kunt eventueel de 

weetjes uit het bovenbouwmateriaal gebruiken om wat 

meer uit te leggen.

Gaius krijgt een brief

Daphne heeft de hele dag druiven geplukt, samen met 

mama. Mooie rijpe, lichtgroene druiven. Ze hebben wel vijf 

grote manden vol.

‘Mama,’ vraagt Daphne, als ze klaar zijn. ‘Zal ik een tros 

druiven naar meneer Gaius brengen?’

‘Wat een goed idee,’ zegt mama. ‘Hij heeft zelf geen tuin. 

Dus dat zal hij wel lekker vinden.’

Daphne zoekt een mooie tros druiven uit en ze rent naar 

meneer Gaius, die een paar huizen verder woont. ‘Meneer 

Gaius!’ roept ze. Ze klopt op de deur en stapt het huisje 

binnen. Daar zit meneer Gaius aan zijn tafel te lezen. Hij 

heeft haar zeker nog niet gehoord.

Daphne schraapt haar keel. ‘Meneer Gaius?’

Meneer Gaius draait zich om. ‘Hé!’ zegt hij verrast. ‘Daphne!’

‘Kijk,’ zegt Daphne. ‘Ik heb druiven voor u.’

‘Wat aardig,’ zegt Gaius blij. ‘Ik ben dol op druiven!’

‘Wat bent u aan het doen?’ vraagt Daphne nieuwsgierig. 

Ze komt een stapje dichterbij en kijkt naar de tafel, waar 

een half opgerold stuk papier op ligt. ‘Bent u aan het 

lezen?’

‘Klopt,’ zegt Gaius. ‘Ik heb gisteren een belangrijke brief 

gekregen. Een brief voor de kerk.’

‘Oooo!’ zegt Daphne. ‘Een brief voor de kerk? Voor 

iedereen? Ook voor mij?’

‘Ja, hoor,’ zegt Gaius. ‘Jij hoort toch ook bij de kerk!’

Daphne gaat vlak bij de tafel staan en buigt zich over de 

brief. ‘Hé,’ zegt ze. ‘Dat woord ken ik! Hier staat g o d. God.

En daar staat J e z u s. Jezus.’

‘Dat klopt!’ zegt Gaius verbaasd. ‘Dus jij kunt lezen?’

Daphne knikt trots. De meeste meisjes kunnen niet lezen. 

Daphne kent geen enkel meisje dat naar school gaat. 

Maar Daphne heeft een tweelingbroer die wél naar school 

mag. En die vertelt haar alles wat hij op school leert. Ook 

de letters. Daphne kent al een heleboel woordjes. Maar 

een echte brief lezen, dat is moeilijk.
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‘Dus de brief gaat over God en over 

Jezus?’ vraagt ze.

‘Klopt,’ zegt Gaius. ‘Ik ga hem voorlezen 

als we weer een kerkdienst hebben.’

‘Dan pas?’ zegt Daphne. Ze trekt een 

rimpel in haar voorhoofd. ‘Maar dat duurt 

nog zo lang!’

Gaius lacht. ‘Weet je wat? Dan lees ik 

alvast een stukje voor. Mag jij luisteren. 

En dan moet jij me straks vertellen wat je 

onthouden hebt.’

Beste vrienden,
In deze brief wil ik jullie vertellen over een 
heel bijzonder iemand: over de Zoon van 
God, Jezus. Hij woonde altijd bij zijn Vader 
in de hemel. Maar op een dag is Hij uit de 
hemel naar onze wereld toe gekomen. 
En ík heb Hem ontmoet. Ik heb met Hem 
gepraat. Ik heb Hem zelfs aangeraakt. 
Ik weet nog precies wat Hij vertelde. En 
dat ga ik nu aan jullie vertellen. Want ik 
wil heel graag dat jullie Jezus ook leren 
kennen, en dat jullie bij Hem gaan horen.

Het belangrijkste dat ik jullie vandaag 
wil vertellen is dat we allemaal van 
elkaar moeten houden. Dat we goed 
voor elkaar moeten zorgen. Dat we niet 
boos op elkaar blijven.
Liefde is het mooiste dat er is. Liefde 
komt van God.

En als jij houdt van de mensen om je 
heen, dan is dat omdat jij ook bij God 
hoort. Je bent een kind van God.
Misschien denk je wel: maar hoe weet ik 
nou dat God van mij houdt?
Dat zal ik je vertellen. Wij waren vroeger 
eigenlijk vijanden van God. We hielden 
niet van Hem. We deden niet wat Hij aan 
ons vroeg.
Maar God hield wel van ons. En Hij wilde 
ervoor zorgen dat we gelukkig zouden 
zijn.
Daarom stuurde Hij zijn lieve Zoon naar 
ons toe.
Daaraan zie je hoeveel God van ons 
houdt.
Laten wij daarom ook veel van elkaar 
houden!

Misschien denk je weleens: waar is God 
eigenlijk? Je kunt Hem niet zien. Maar 
als jij van de kinderen en de mensen om 
je heen houdt, dan mag je toch weten: 
God is heel dicht bij me. Hij vindt het fijn 
dat ik van al die mensen houd. Dat doet 
Hij zelf ook.

Denk nooit dat God jou niet belangrijk 
vindt. Je hoort bij Hem, net zoals een 
kind bij zijn vader of moeder hoort.
God heeft zijn Zoon naar de wereld 
gestuurd om ons te redden. Mijn 

vrienden en ik hebben zelf gezien wat 
Hij allemaal deed. We weten het zeker: 
Jezus was niet zomaar een mens. Hij 
was Gods eigen Zoon. Als je in Hem 
gelooft, dan hoor je voor altijd bij God. 
En dan is God altijd heel dicht bij je.

Gaius laat de brief zakken. ‘Best moeilijk, 

hè,’ zegt hij.

‘Nee hoor,’ zegt Daphne. ‘Ik weet waar 

het over gaat. Dat God van ons houdt. En 

dat Hij Jezus naar ons toe heeft gestuurd. 

En dat wij van elkaar moeten houden.’

‘Heel goed,’ zegt Gaius. Hij legt de 

brief neer en staat op. ‘Zeg Daphne, 

jij had toch van die lekkere druiven 

meegenomen? Kom mee. Dan gaan we 

ze buiten samen opeten!’

8-12 jaar 

1 Johannes 4:7-16

De liefde komt van God 
God is liefde

Lieve vrienden, wij moeten elkaar 

liefhebben. Want de liefde komt van 

God. Iedereen die liefheeft, is een kind 

van God en kent God. Wie niet liefheeft, 

kent God niet, want God is liefde.

God heeft zijn liefde aan ons laten zien 

door zijn enige Zoon naar de wereld te 

sturen. Dankzij zijn Zoon krijgen wij het 

eeuwige leven.

De liefde komt van God. God had ons al 

lief voordat wij hem liefhadden. Omdat 

God ons liefhad, heeft hij zijn Zoon naar 

de wereld gestuurd. Door zijn Zoon 

worden onze zonden vergeven.

Vrienden, omdat God zo veel van 

ons houdt, moeten ook wij van elkaar 

houden.

Niemand heeft God ooit gezien. Maar 

als we van elkaar houden, blijft God in 

ons. Dan is zijn liefde in ons volmaakt 

geworden.

Wie liefheeft, hoort bij God

Wij horen voor altijd bij God, en God blijft 

voor altijd in ons. Dat weten we doordat 

hij de heilige Geest aan ons gegeven 

heeft.

De Vader heeft zijn Zoon naar de wereld 

gestuurd om de mensen te redden. Dat 

hebben we gezien, en daar willen we 

over vertellen. Iedereen die gelooft dat 

Jezus de Zoon van God is, hoort voor 

altijd bij God. En God blijft voor altijd in 

hem.

We hebben Gods liefde leren kennen 

toen we in Christus gingen geloven. 

Gods liefde is in ons. God is liefde. 

Iedereen die in liefde leeft, hoort voor 

altijd bij God. En God blijft voor altijd in 

hem.
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10. OM TE WETEN

Liefde is…

Wat is echte liefde? Een gevoel, zoals kriebels 

in je buik? In 1 Johannes staat dat Gód liefde 

is. God liet door zijn Zoon Jezus zien wat echte 

liefde is. Jezus stierf om de mensen te redden. 

En door Gods liefde voor ons kunnen wij ook 

van andere mensen houden. Liefde is dóen: 

goed zijn voor elkaar, de ander helpen en laten 

merken dat die ander waardevol is.

Brief of preek?

We noemen 1 Johannes vaak een brief, maar er 

staat geen geadresseerde boven en ook geen 

afzender. Misschien was het dus oorspronkelijk 

helemaal geen brief, maar een preek. In ieder 

geval is deze tekst wel gericht aan de gelovigen, 

want de schrijver schrijft in de wij-vorm: hij en de 

lezers (of toehoorders) zijn christenen.

De tekst is ontstaan in een onrustige tijd: er 

zijn mensen die leugens over het geloof in 

Jezus vertellen. De schrijver wil dat de lezers 

vasthouden aan de waarheid over Jezus. Dit is 

zo belangrijk voor hem dat hij heftige woorden 

gebruikt en soms ineens over iets anders begint: 

het lijkt wel of hij sneller denkt dan dat hij schrijft.

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten 

vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden 

op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in 

het verhaal. Over de denkvragen kun je met elkaar 

wat langer doorpraten. Op denkvragen zijn er dus 

ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar 

-  Wat ziet Daphne bij haar buurman Gaius?

-  Kun jij vertellen waar de brief over gaat?

-  Daphne kan de woordjes ‘God’ en ‘Jezus’ in 

die brief al lezen. Wat hebben die woorden met 

‘liefde’ te maken?

-  Als jij een brief mocht schrijven of een tekening 

mocht maken over de liefde, waar zou die dan 

over gaan?

6-8 jaar 

-  Weet jij wat er met deze zin zou kunnen 

worden bedoeld: ‘God hield al van ons, voordat 

wij van Hem hielden’?

8-12 jaar 

-  Johannes schrijft in het bijbelgedeelte: ‘Niemand 

heeft God ooit gezien’. Waarom geloven er dan 

toch zoveel mensen in God, denk je?

-  Zou het het voor jou gemakkelijker maken om in 

God te geloven als je Hem zou kunnen zien?

-  Johannes schrijft ook: ‘Als we van elkaar 

houden, blijft God in ons.’ Wat zou hij met die zin 

bedoelen?

-  Het woord ‘liefde’ komt vaak voor in het 

bijbelgedeelte van vandaag. Wat heb je geleerd 

of onthouden over:

 •  de liefde van God voor ons?

 •  de liefde van ons voor God?

 •  de liefde van ons voor elkaar?

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Als je liefde hebt onder elkaar (Elly en Rikkert), Wat is het geweldig  

(Marcel en Lydia Zimmer), Diep, diep, diep als de zee (Opwekking voor kids 68), Als je  
veel van iemand houdt (Elly en Rikkert).
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13. OM TE DOEN

4-8 jaar 

Liefde in 3D

God hield eerst van ons, waardoor we ook 

van elkaar kunnen houden. De liefde van 

God verspreidt zich over de mensen.

De kinderen maken een kaart waarop de 

liefde uitwaaiert.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een uitgeknipt hart, bij voorkeur op 

stevig papier

-   een wit A5-papier op stevig papier of 

karton

-   een grijs potlood

En verder:

-   verschillende kleuren papier

-   scharen

-   lijm

Vooraf:
-  Knip voor ieder kind een hart uit, bij 

voorkeur op stevig papier. Het hart moet 

ruim binnen de kaders van een A6-papier 

passen. De kinderen gebruiken deze 

harten als een mal voor de harten die 

ze op de verschillende kleuren papier 

uitknippen.

Aan de slag:
-  De kinderen trekken met hun potlood hun 

hart over op verschillende kleuren papier.

-  Ze knippen al deze harten uit.

-  De kinderen vouwen het witte karton 

dubbel. Ze hebben nu een dubbele kaart.

-  Op de voorkant van de kaart lijmen de 

kinderen een hart in het midden van de 

kaart.

-  Ze vouwen de andere uitgeknipte harten 

dubbel, op één na.

-  De kinderen doen lijm op het hart dat ze 

op de kaart hebben geplakt.

-  Ze leggen twee gevouwen harten links en 

rechts op het hart, met de open kanten 

naar buiten.

-  Ze doen lijm op de twee geplakte 

gevouwen harten en plakken hierop twee 

andere gevouwen harten.

-  De kinderen gaan door tot alle gevouwen 

harten boven op elkaar gelijmd zijn.

-  Het hart dat ze niet hebben gevouwen, 

plakken ze ten slotte op de bovenste 

twee gevouwen harten.

-  De buitenste ‘blaadjes’ 

van de harten kunnen 

de kinderen een 

beetje uitwaaieren 

voor een prachtig 

resultaat!

Tips
- Knip voor kleuters 

alvast alle harten uit op 

verschillende kleuren papier.

- Laat de kinderen voor het 

beste effect in ieder geval zes 

harten uitknippen. Maar het 

kunnen er ook meer of 

minder zijn.
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4-8 jaar 

Een liefdesbrief van Johannes

In het bijbelverhaal wordt aan Daphne een 

brief van Johannes voorgelezen. Wat zijn de belangrijkste 

woorden in deze brief? De kinderen maken de brief extra 

mooi met deze woorden.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

En verder:

-   vilstiften of kleurpotloden

-   eventueel knutselspulletjes  

als vliegerpapier, draadjes  

wol, lapjes stof en plakdiamantjes

-  eventueel scharen

-  eventueel lijm

Aan de slag:
-  De kinderen versieren alle harten op 

een verschillende manier: ze kleuren en 

versieren ieder hart weer anders.

-  De kinderen versieren alle letters O. 

Lukt het hen ook om ieder letter O 

weer anders te verfraaien?

4-8 jaar 

Leef in liefde

God hield eerst van ons, waardoor wij ook van elkaar kunnen houden. Maar hoe 

doe je dat: leven in liefde? De kinderen horen dit in een lied.

Wat heb je nodig?
-   het lied De liefde van Marcel en Lydia Zimmer, bijvoorbeeld via YouTube

-   eventueel de tekst van het lied op papier

-   voor ieder kind een rood papieren hart

Aan de slag:
-  Luister met elkaar naar het lied. Kunnen de kinderen het al meezingen?

-  De kinderen krijgen allemaal een hart.

-  Afhankelijk van de leeftijd en je groep, kun je op de volgende manieren aan de 

slag:

-  Beluister en zing het lied dat gebaseerd is op 1 Korinte 13.

  •  Horen de kinderen het woord ‘liefde’ of ‘lief’, dan houden ze hun hart omhoog.

  •  Horen de kinderen het woord ‘liefde’ of ‘lief, dan gaan ze staan, houden hun 

hart omhoog en maken een beweging.

  •  De kinderen bedenken in kleine groepjes gebaren bij het lied. Alle groepjes 

voeren de gebaren voor elkaar uit terwijl ze naar het lied luisteren.

  •  Dans met alle kinderen tegelijk. Eventueel gebruiken ze het papieren hart in 

hun dans.

  •  De kinderen playbacken het lied.

  •  Geef de kinderen die kunnen lezen eventueel de tekst. Wat leren de kinderen 

over leven in liefde? Welke voorbeelden worden er in het lied genoemd?

Tip
Laat de kinderen de 

letters O versieren door 

koppen van spijkers in 

verf te dompelen en de 

O te stempelen met 

de spijkers.
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8-12 jaar 

Handenvol liefde

Johannes schrijft: ‘Niemand heeft 

God ooit gezien. Maar als we van 

elkaar houden, blijft God in ons.’ 

De kinderen maken met elkaar 

een hart van iets wat niet goed 

zichtbaar is. Samen maken ze de 

liefde zichtbaar!

Wat heb je nodig?
-   een groot vel stevig A3-papier

-   een grijs potlood

-   vingerverf

-   schoteltjes om de vingerverf 

op te doen

-   water en zeep om de handen 

te wassen

-   een droge handdoek

Aan de slag:
-  Teken met het grijze 

potlood op het A3-papier 

de vorm van een hart.

-  De kinderen dopen om de 

beurt hun rechterhand in de 

vingerverf en stempelen hun 

hand in het hart.

-  Laat het eerste kind zijn hand 

onderaan langs de rand 

van het hart stempelen. Het 

volgende kind legt zijn hand 

met vingerverf tegen de 

gestempelde hand aan, ook 

langs de rand.

-  Als de hele rand van het hart is 

gestempeld, kan het hart verder 

worden ‘ingestempeld’.

-  Zijn alle kinderen aan de beurt 

geweest maar is het hart nog 

niet helemaal gevuld, dan 

mogen de kinderen nog een 

keer.

-  Kunnen de kinderen 

voorbeelden bedenken van hoe 

ze met hun handen de liefde 

van God zichtbaar kunnen 

maken voor andere mensen?

8-12 jaar 

Maak de liefde zichtbaar

Als wij de liefde van God laten zien, wordt 

God zichtbaar voor andere mensen. Met 

dit spel leren kinderen hoe ze Gods liefde 

kunnen laten zien.

Wat heb je nodig?
-   kaartjes met daarop:

 •  bidden voor een vriend

 •  een oude man helpen met oversteken

 •  de vaatwasser uitruimen

 •  iemand die honger heeft eten geven

 •  iemand uit de bijbel voorlezen

 •  iemand een knuffel geven

 •  het gras maaien voor de buurvrouw

 •  spontaan bij oma op bezoek gaan

 •  iemand een compliment geven

 •  iets leuks voor iemand kopen

En verder:

-   een stopwatch of horloge

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in twee teams.

-  Leg de kaartjes ondersteboven op een 

stapel. Iedere omschrijving is een uiting 

van liefde.

-  Een kind van het eerste team pakt het 

bovenste kaartje en leest het voor zichzelf.

-  Het krijgt een minuut de tijd om de uiting 

van liefde te laten zien zonder te spreken.

-  Als het team raadt wat er op het kaartje 

staat, krijgt het een punt.

-  Heeft het team het niet binnen een minuut 

geraden dan mag het tweede team 

zeggen wat zij denken dat op het kaartje 

staat.

-  Nu mag een kind van het tweede team 

een kaartje lezen en uitbeelden.

-  Praat na over de kaartjes:

  •  Welke uiting van liefde geven de 

kinderen het liefst?

  •  Welke uiting van liefde ontvangen ze het 

liefst?

  •  Wat hebben deze vormen van liefde met 

God te maken?

Tip
Maak er een individuele 

opdracht van door de 

kinderen een hart te laten 

stempelen op een eigen 

vel papier met alleen 

hun eigen hand.
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Leef in liefde

8-12 jaar 

De liefde komt van God

Johannes schrijft in het bijbelgedeelte van 

vandaag: ‘God is liefde. Iedereen die in liefde  

leeft, hoort voor altijd bij God. En God blijft  

voor altijd in hem.’ Dit wordt voor de kinderen 

zichtbaar gemaakt met een voorbeeld.

Wat heb je nodig?
-   een glas met een beetje water

-  een stukje keukenpapier

-  een balpen

-  een rode stift

Aan de slag:
-  Teken met de balpen zo’n drie centimeter 

van beneden een hart op het keukenpapier.

-  Kleur het hart in met de rode stift. Dit hart staat 

voor God en zijn liefde.

-  Teken een paar kleine hartjes boven het rode 

hart. Dit zijn de mensen.

-  Leg de onderkant van het keukenpapier in het 

water. Het rode hart raakt het water niet. Het 

water staat voor het leven in liefde.

-  Terwijl het papier het water absorbeert, zie je het 

rood van het hart naar de andere harten uitlopen 

en die vullen. God blijft in de mensen die elkaar 

liefhebben.

Leg de onderkant van het keukenpapier in het

water. Het rode hart raakt het water niet.

3
Terwijl het papier het water absorbeert,

zie je het rood van het hart naar de andere

harten uitlopen en die vullen.

4

Teken een paar kleine hartjes

boven het rode hart.

Dit zijn de mensen. Het water staat voor het leven in liefde. God blijft in de mensen die elkaar liefhebben.

2

Teken met de balpen een hart op het

keukenpapier zo’n drie centimeter boven de

onderkant. Kleur het hart in met de rode stift.

Dit hart staat voor God en zijn liefde.

1

Wat heb je nodig?
* een glas met een beetje water

* een vel keukenpapier  * een balpen  * een rode stift
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Leef in liefde

14. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. 

Dat is een wens die vaak aan het einde van 

de kerkdienst wordt uitgesproken. En die 

zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/Mathias Weber

Werkblad 4-8 jaar: Linda Bikker

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25

Tip
- Ga in een kring staan en 

houd elkaars handen vast.
- Laat drie kinderen elk een 

zin uitspreken, of spreek 
alles samen uit.


