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Een teken van leven
Veertigdagentijd en Pasen 2020 

 

In de veertigdagentijd gaan we met de kinderen op weg naar Pasen. Dat doen we dit jaar met verhalen 

uit het boek Exodus. De verhalen laten zien dat God mensen bevrijdt, zelfs uit de donkerste nacht.

‘Ik ben er’
De Israëlieten leven als slaven in Egypte en roepen het in hun 
ellende uit naar God. Bij de brandende braamstruik geeft God 
aan Mozes een teken van leven: Hij vertelt dat Hij Israël uit de 
macht van de Egyptenaren zal bevrijden. Daarom moet Mozes 
naar de farao gaan.
Met dat verhaal beginnen we deze veertigdagentijd. We zullen 
ontdekken dat mensen steeds opnieuw mogen hopen op een 
teken van leven.

Een teken van leven
Die keer bij de brandende braamstruik was bepaald niet de 
laatste keer dat God een teken van leven gaf. De Bijbel vertelt 
hoe Hij dat steeds weer blijft doen. Hoe ellendig mensen er ook 
aan toe kunnen zijn en hoe verlaten ze zich ook kunnen voelen; 
de Eeuwige geeft tekens van leven. Met Pasen zullen we horen 
hoe verlaten Jezus zich voelde, toen zijn weg in het donker leek 
te eindigen. Maar ook toen wist de hemel een uitweg. Dwars 
door de dood heen gaf God zijn teken van leven.
Ook wij mogen uitzien naar tekens van leven. We kunnen erom 
bidden, en we kunnen ook een teken van leven doorgeven aan 
elkaar. Door elkaar te bemoedigen en te troosten, door om te 
zien naar iemand die het moeilijk heeft, kunnen we laten zien: 
Ook voor jou is er een teken van leven.

Projectboek
Bij het project is een groot boek gemaakt (formaat A3) dat 
voorin de kerk op een lessenaar kan worden gezet. Voor elke 
week staat in het boek een grote illustratie bij het Bijbelverhaal. 
De kinderen laten in het boek ook elke week een teken van leven 
zien: iets dat ze hebben gehoord of meegemaakt wat mensen 
hoop en nieuwe moed kan geven. Daarnaast biedt het boek voor 
elke week vragen en opdrachten om in de eigen ruimte mee aan 
de slag te gaan. Een korte omschrijving vindt u op de pagina 
‘Vieren’ van elke zondag.

Geef elkaar een teken van leven
We hopen dat dit project aanleiding is om elkaar als 
gemeenteleden een teken van leven te geven. De meeste kerken 
doen dat al in de vorm van 
bloemen en kaarten die naar 
gemeenteleden gestuurd 
worden. Maar er zijn meer 
vormen denkbaar om elkaar 
een teken van leven te geven: 
Denk bijvoorbeeld aan filmpjes 
die in de kerk gemaakt kunnen 
worden. Laat jong en oud iets 
inspreken in voor de camera en 
laat het op een later moment 
zien aan degene voor wie het 
bestemd is. Op de USB-stick bij 
het project staan voorbeeldfilmpjes, gemaakt in de protestantse 
gemeente ‘De Inham’ in Hoogland. Voor elke week is er 
een filmpje, dat ook te gebruiken is als opmaat 
voor de voorbeden. (Op de USB-stick staan uitgeschreven 
gebedsteksten die aansluiten bij de filmpjes.)
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Lezingen en thema’s
Het project sluit helemaal aan bij de lezingen uit het 
Oecumenisch Leesrooster. Zo werken de kinderen met dezelfde 
verhalen als de volwassenen. De lezingen en thema’s zijn:

Lezing Thema

Eerste zondag
1 maart 2020

Exodus 3:1-18 Stel je voor 

Tweede zondag
8 maart 2020

Exodus 4:18-31 Op weg naar Egypte

Derde zondag
15 maart 2020

Exodus 6:2-9 + 
6:28-7:7

Hoor je me?

Vierde zondag
22 maart 2020

Exodus 7:8-25 Laat mijn volk gaan!

Vijfde zondag
29 maart 2020

Exodus 9:13-35 Kracht van boven

Zesde zondag
5 april 2020

Exodus 11:1-10 Wordt het nu anders?

Pasen
12 april 2020

Exodus 14:15 – 
15:1a

Weg uit de dood

In het Oecumenisch Leesrooster staat bij elke lezing uit Exodus 
ook een suggestie voor een antwoordpsalm en een Hallel-psalm 
(dat zijn de lofpsalmen 113-118, die een vaste plek hebben in 
de liturgie van Pesach). Het is mooi om deze psalmen een 
liturgische plek te geven; op de pagina ‘Lezen en zingen’ kunt u 
steeds zien om welke psalmen het gaat. In het kindermateriaal 
hebben we deze psalmen niet verder uitgewerkt.

Paasnacht
Net als in voorgaande jaren biedt Kind op Zondag ook een 
uitgewerkte ‘paaswake’ met kinderen. Het is een mooie manier 
om met kinderen toe te leven naar Pasen. De viering speelt zich 
af rondom een afbeelding van een vuurtoren. Zo’n vuurtoren 
helpt je om te weten waar je bent en waar je naartoe moet. In  
de paasnacht hopen we op een licht dat ons de weg wijst uit  
het donker.
De viering sluit aan bij tradities in de paasnacht, maar is 
helemaal op kinderniveau uitgewerkt. U vindt deze viering op  
p. 55-56.

Projectlied: Een teken van leven
Bij het project is een eenvoudig projectlied gemaakt, vooral 
gericht op jonge kinderen. De tekst kan op verschillende 
melodieën gezongen worden; onze voorkeursmelodie is ‘Daar 
juicht een toon’. Meer over dit lied vindt u op p. 5.   

Gezinsboekje ‘Een teken van leven’
Je vormt niet alleen op zondag met elkaar een gemeente, 
maar ook door de week. Bij dit project hebben we een boekje 
ontwikkeld voor thuis, met voor elke dag materiaal in de vorm 
van voorleesverhalen, liedjes en leuke activiteiten. Een mooie 
manier om thuis vorm te geven aan het project!

U kunt het boekje ook gebruiken om met elkaar in gesprek te 
gaan over thuis geloven met kinderen. Organiseer bijvoorbeeld 
gespreksavonden waarin u het boekje samen bespreekt en 
ideeën uitwisselt.

U ontvangt één exemplaar van dit boekje gratis bij dit nummer 
van Kind op Zondag. Meer exemplaren zijn bij te bestellen per 
set van 10 (kijk op de achterkant voor bestelinformatie.) Op de 
volgende pagina vindt u een beeldimpressie van het boekje. 
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Samen op weg naar Pasen 
Een boekje voor het hele gezin 

 

Wilt u ook thuis aandacht besteden aan het project? Dat kan!  

Met het gezinsboekje hebt u materiaal voor elke dag van 

aswoensdag tot Pasen. Een mooie manier om als gezin  

aandacht te besteden aan de Bijbelverhalen en met elkaar  

in gesprek te gaan!

Bestellen?
U hebt een gratis exemplaar van dit boekje ontvangen bij dit 

nummer van Kind op Zondag. Extra exemplaren zijn te bestellen 

in sets van 10 (Prijs: € 12,50 per set).

Tijdens de Veertigdagentijd wordt vaak gevast. Je eet dan bepaalde dingen niet. 
Sommige kinderen hebben een vastentrommeltje. Dat is een trommeltje waarin je 
snoep en koekjes kunt bewaren voor na de Veertigdagentijd.

Vastentrommeltje maken 
Nodig: papier, potlood, liniaal, schaar, lijm 
Maak een vastentrommeltje van papier. Kopieer het 
sjabloon of teken het na op ruitjespapier.  
Knip de vorm voor het deksel en het doosje uit. Vouw 
het doosje en het deksel over de vouwlijnen en plak 
het in elkaar. Versier het doosje.

Onvoorstelbaar
Soms gebeuren er dingen die je je bijna niet kunt 
voorstellen. Je gelooft je eigen ogen niet. Kan dit echt?
Denk maar aan een goocheltruc. Iemand stapt in een 
kast, de deur gaat dicht. En als de deur opengaat… 
weg is diegene!
Wie kent er bij jullie thuis een trucje? Bedenk en oefen 
allemaal een truc en laat deze aan elkaar zien.
Maak er een heuse act van! Vertel elkaar het geheim 
van de truc en oefen hem samen.

 Tip: Zoek op internet naar filmpjes.

 Tip:  Misschien kunnen jullie ook elke dag iets van het lekkers dat je krijgt in het 
doosje doen en tot Pasen bewaren.

X X

X X

X X

X X

    X   = lijmen
----- = vouwlijn
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Oppepper 
Een oppepper is een activiteit die energie geeft. Doe hem met het hele gezin!

Rek je uit!
Gebruik dit lied om nieuwe energie te krijgen!  
Zing het samen en bedenk er bewegingen bij.

Zie de website van Kind op Zondag voor de muziek.

Stel je voor!
Als jij je aan iemand voorstelt, wat 
vertel je dan over jezelf?  
Vandaag wordt in de kerk verteld over 
Mozes, die de stem van God hoort. Als 
Mozes vraagt hoe God heet, vertelt 
God over zichzelf: ‘Ik ben er.’ Dat is het 
belangrijkste dat Mozes van God moet 
weten: dat Hij er is.

Thema van deze zondag: Stel je voor! 
Bijbellezing: Exodus 3:1-18

Wie ben jij?
 Tip:  Maak een visitekaartje voor jezelf. 

Schrijf erop wie je bent en waar je 
goed in bent.

Rek je uit, maak geluid, 
want een nieuwe dag begint. 
Kijk omhoog en om je heen, 
want je bent hier niet alleen 
God geeft jou een nieuwe dag 
die je goed beginnen mag!

8 9

Maandag 2 maart 2020Zondag 1 maart 2020

Dag 

5Eerste 
zondag

Op weg naar Egypte
Vorige week is in de kerk verteld over Mozes. Hij hoorde de stem van God bij een brandende braamstruik. Zo gaf God hem een teken van leven. Deze week wordt verteld dat Mozes op weg gaat naar de farao, de baas van Egypte. Daar gaat hij vertellen wat hij gehoord heeft.

Geef iemand een teken van leven!Het thema van deze Veertigdagentijd is ‘Een teken van leven’. Bedenk wie jullie vandaag een teken van leven kunnen geven. Bijvoorbeeld in de vorm van een bezoekje, een mooie tekening die je opstuurt of een FaceTime gesprek met iemand die ver weg woont.

Vlammen om te bewarenMaak bijzondere vlammen die je kunt bewaren. 

Nodig: glas, rood, oranje en geel papier, wit papier, schaar, stiften Teken een braamstruik op wit papier en knip deze uit. 
Plak de boom op het glas. Maak vervolgens samen vlammen van rood, oranje en geel papier. Schrijf op de vlammen woorden en zinnen die jullie bij God vinden passen. Je kunt ook de Bijbeltekst van deze week erbij pakken, zie zondag. Waarom kies je voor deze woorden? Leg het uit aan de anderen. Stop de vlammen in het glas.

Thema van deze zondag: Op weg naar Egypte Bijbellezing: Exodus 4:18-31

 Tip:  voor jonge kinderen: Vraag hen ‘Wie is God?’. Schrijf het antwoord op een vlam en laat ze deze vlam in het glas stoppen.

14

15

Zondag 8 maart 2020

Zaterdag 7 maart 2020 Tweede 
zondag

Dag 

10

Om samen over te praten: Een droomverhuizing

Als jullie mochten verhuizen naar een andere stad of zelfs een ander land, waar 

zou je dan heen willen? Waarom juist daarheen? Wat verwacht je daar te zullen 

meemaken? Wat is er anders dan op de plek waar je nu woont? 

Bedenk eerst allemaal voor jezelf wat jouw droomplek is om te wonen. Omschrijf 

deze plek of maak er een tekening van. Vertel daarna aan elkaar wat je hebt 

opgeschreven of getekend. 

Zou de rest van het gezin mee willen naar de plek die jij bedacht hebt?

 Tip voor jonge kinderen:  Je kunt dit gedeelte van de stok ook schilderen en 

versieren met tapejes.

Een stevige staf

Nodig: stok, touw, schaar, schuurpapier, stiften 

Mozes ging op reis met de staf van God in zijn hand. Zo voelde hij dat hij niet  

alleen was.

Maak zelf een staf waarmee je goed kunt wandelen:

Zoek een dikke stok en test waar je hem het prettigst vast houdt. Wikkel touw om 

dit stuk van de stok. Dit wordt de handgreep. 

Pel de boomschors van een deel van de stok en schuur dit gedeelte tot het glad is. 

Schrijf met een dikke stift hier woorden op die jou zouden helpen als je het moeilijk 

hebt. Praat hier samen over en geef elkaar tips.

 Tip:  Maak met elkaar een 

boswandeling, allemaal met de 

zelfgemaakte staf in de hand!
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Zaterdag 14 maart 2020
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Projectlied 
Projectlied Veertigdagentijd en Pasen 2020

 

Melodie: keuze
Dit lied kan gezongen worden op de melodie van ‘Daar juicht 

een toon’, Liedboek 637. Maar het is ook mogelijk om een 

andere melodie te gebruiken: bijvoorbeeld die van psalm 100 

of 134, of van lied 215 of 834. De tekst sluit goed aan bij de 

muzikale accenten van deze melodieën.

Op www.kindopzondag.nl vindt u de beamernotatie van beide 

coupletten met de melodie die hierboven staat. Van andere 

melodieën bieden we geen beamernotatie aan.

2. Dit is het woord dat Hij ons geeft:
Ik ben de Heer, een God die leeft.
En waar je gaat ben Ik erbij,
voor altijd ga Ik aan je zij.

Toonhoogte
Let op: De toonhoogte van bovenstaande 

muzieknotatie is een toon lager dan in het 

liedboek. Op de website vindt u beamernotaties 

van zowel deze als de oorspronkelijke ligging.



Een teken van leven  
Project veertigdagentijd 2020

Toen het volk Israël het moeilijk had, zei God: ‘Ik ben er.’ Hij gaf een teken van leven. In 

deze veertigdagentijd ontdekken we hoe belangrijk tekens van leven kunnen zijn. Voor 

de kinderen is er een groot projectboek. Ook is er een gezinsboekje en een USB-stick 

met filmpjes waarin tekens van leven worden gegeven.

Projectboek ‘Een teken van leven’
Met voor elke week een illustratie bij  
het Bijbelverhaal en opdrachten voor  
de kinderen. Het boek wordt voor in  
de kerk gebruikt en gaat mee naar de  
eigen ruimte.  
Formaat A3, full colour, 16 pagina’s
Illustraties: Willemke Brouwer
Prijs: € 26,95
Bestelnummer 5803

USB-stick ‘Een teken van leven’
Projectillustraties digitaal + filmpje  
voor elke zondag
Prijs: € 24,95
Bestelnummer 5802

Gezinsboekje  
‘Een teken van leven’
Elke dag thuis aandacht  
besteden aan de veertig- 
dagentijd. U ontvangt één  
exemplaar gratis bij Kind  
op Zondag. Extra exemplaren  
zijn te bestellen in sets van 10.
Formaat A5, full colour,  
48 pagina’s
Prijs: 1 ex. gratis bij  
Kind op Zondag.  
Bijbestellen per set  
van 10 stuks, € 12,50 per set
Bestelnummer 5801

Tijdens de Veertigdagentijd wordt vaak gevast. Je eet dan bepaalde dingen niet. 
Sommige kinderen hebben een vastentrommeltje. Dat is een trommeltje waarin je 
snoep en koekjes kunt bewaren voor na de Veertigdagentijd.

Vastentrommeltje maken 
Nodig: papier, potlood, liniaal, schaar, lijm 
Maak een vastentrommeltje van papier. Kopieer het 
sjabloon of teken het na op ruitjespapier.  
Knip de vorm voor het deksel en het doosje uit. Vouw 
het doosje en het deksel over de vouwlijnen en plak 
het in elkaar. Versier het doosje.

Onvoorstelbaar
Soms gebeuren er dingen die je je bijna niet kunt 
voorstellen. Je gelooft je eigen ogen niet. Kan dit echt?
Denk maar aan een goocheltruc. Iemand stapt in een 
kast, de deur gaat dicht. En als de deur opengaat… 
weg is diegene!
Wie kent er bij jullie thuis een trucje? Bedenk en oefen 
allemaal een truc en laat deze aan elkaar zien.
Maak er een heuse act van! Vertel elkaar het geheim 
van de truc en oefen hem samen.

 Tip: Zoek op internet naar filmpjes.

 Tip:  Misschien kunnen jullie ook elke dag iets van het lekkers dat je krijgt in het 
doosje doen en tot Pasen bewaren.
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Voordeelset: projectboek + USB-stick
Prijs: € 39,95
Bestelnummer 5804




