
Kindernevendienst voor 24 mei. 
 
 
Voor de ouders 
 
Het materiaal van Kind op Zondag is momenteel gratis toegankelijk en te vinden via: 
https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/KoZ_compleet-
20200524.pdf  
De eerste pagina helpt om zelf een goed beeld te krijgen van waar het om gaat. Niet dat 
jullie dat nog niet weten natuurlijk, maar toch  .  
 
Inleiding 
 
Vandaag staat een bijbelgedeelte uit Exodus op het programma, Ex 23: 1-17. Dat gaat over 
de ‘geboden’, een moeilijk woord voor ‘regels voor het leven met God en andere mensen’. 
Wat is belangrijk? God wil er voor ieder van ons zijn, wat we ook doen of juist laten. Hij of Zij 
houdt dus van ons zonder iets van ons te vragen. Tegelijk is het wel goed om daarbij 
rekening met elkaar te houden en daar helpen die regels bij.  
En weet je dat het niet alleen gaat over dingen die ‘moeten’ of ‘niet mogen’. Nee, God 
vraagt in dit bijbelverhaal ook om feest te vieren. Het thema van deze zondag is dan ook 
Veel te vieren. 
Dat is niet toevallig, want het is vandaag ook de 7e zondag na Pasen, dat is de zondag tussen 
Hemelvaart en Pinksteren in. 
 
Bijbelverhaal  
 
Voor de jongste kinderen:  
Lees het verhaal uit Kind op Zondag (zie link bovenaan) voor de leeftijd 4-7 jaar of ga direct 
verder met het onderstaande filmpje. 
 
Voor de oudste kinderen:  
Lees het verhaal uit Kind of Zondag voor de leeftijd 8-12 jaar. 
 
 
  



Verwerking 
 
Voor de jongste kinderen: 
In het onderstaande filmpje wordt uitgelegd wat we ook alweer vieren met Hemelvaart. 
https://www.youtube.com/watch?v=2lj4EksxNzw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel te vieren dus. Maar in deze tijd vieren we de feestjes wel een beetje anders dan we 
gewend zijn, of zoals we het graag zouden willen. 
Hoe vieren jullie nu een feestje? Hebben jullie leuke (alternatieve) manieren gevonden om 
een feestje te vieren? 
 
We hebben twee spelletjes bedacht die je thuis kunt spelen. 
 
Een andere versie van het spel ‘Ik ga op vakantie en ik neem mee…’, namelijk ‘Ik ben blij dus 
ik vier een feestje, omdat…’ Ieder kind herhaalt wat de kinderen voor hen hebben gezegd en 
bedenkt er zelf een feestje bij. Alles waar je blij om bent, mag een feestje zijn, dus ze mogen 
ook feesten zelf verzinnen. 
 
En als tweede hebben we een quiz. Ken jij alle feesten die hier genoemd worden? 
Quiz bij feesten 

Welk feest bedoelen we? Let op: feesten kunnen meerdere keren voorkomen. 

1. Je zet net zoveel kaarsjes op de taart als je leeftijd en probeert ze allemaal in 

een keer uit te blazen. Als dat lukt, mag je een wens doen. 

2. We steken kaarsjes aan en zingen mooie liedjes bij een dennenboom. 

3. We zoeken eieren. 

4. We zetten een broodhaantje op een stok, versieren die en lopen zingend door 

de kerk. 



5. Herders gaan met schapen naar een stal gaan om een baby te zoeken. 

6. Er waait een wind door een huis en mensen uit alle landen verstaan opeens wat 

er wordt gezegd. 

7. Kinderen maken surprises en gedichten. 

8. Vrouwen zijn op zoek naar Jezus, maar ze kunnen hem niet vinden. Alleen de 

tuinman is er. 

9. Kinderen gaan langs de deuren, zingen een liedje en krijgen dan snoep. 

10. Iedereen mag vuurwerk afsteken. 

11. Voetballers varen door de grachten van Amsterdam, iedereen staat in oranje 

kleren langs de kant. 

12. Iedereen mag spullen op een kleedje leggen in het centrum van iedere stad en 

elk dorp en die spullen verkopen.  

13. Overal hangt de Nederlandse vlag, er is een popfestival in elke provincie.  

14. De koning leest de plannen van de regering voor volgend jaar voor. 

15. Jezus zegt tegen de leerlingen dat hij nu echt weggaat, maar hij zal zijn geest 

naar hen sturen. 

 
Voor de oudere kinderen: 
 
Bovenstaande quiz is ook leuk voor de oudere kinderen. 
 
Voor kinderen die liever tekenen is er het onderstaande alternatief: ‘feest pictionary’ 
 
Maak twee teams. Maak kaartjes met alle feesten erop (bijvoorbeeld verjaardag, bruiloft, 
Sinterklaas, Kerst, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, carnaval, driekoningen, Sint-Maarten, het 
lokale dorpsfeest of welk ander feest je ook maar kunt bedenken). Van ieder team tekent 
een kind op een vel een feest, de anderen raden welk feest het is. Het team dat het feest het 
eerste raadt, heeft een punt. Als het feest geraden is, is in ieder team het volgende kind aan 
de beurt om te tekenen. Natuurlijk mag je er geen woorden of letters bij schrijven! Het team 
dat de meeste punten krijgt, wint en mag trakteren. 
 
Afsluiting 
 
Tot slot willen we afsluiten met een gebed. Vaak lopen we te mopperen, of dan hebben we 
het alleen maar over dingen die niet goed gaan. Maar heel veel dingen gaan wel goed en zijn 
ook leuk. Daar mogen we dankbaar voor zijn. 
 



Lieve God, 
We vergeten het wel eens, 
maar vaak is het leven leuk. 

We hebben zoveel om blij mee te zijn 
dat we U weinig zeggen hoe dankbaar we zijn. 

Meestal praten mensen alleen maar 
over wat er niet goed gaat. 

Dus we willen U vandaag extra bedanken voor 
(laat de kinderen om de beurt iets zeggen waar ze blij mee zijn). 

En dat was nog niet eens alles. 
Dus ook voor wat we niet hebben gezegd: 

dank U wel! Amen 
 
 

Fijne zondag! Groetjes van de leiding van de kindernevendienst. 


