
  



 
 

 

Heb jij hart voor kinderen en mogen zij zich warmen een jouw (Pinkster-)vuur?  
Verlang jij net als het team op het Kinderplein, dat kinderen Jezus leren kennen en dat ze kunnen groeien in een relatie met Hem?  
 
Wat tof dat jij deze kinderdienst voor de bovenbouw dan hebt gedownload!  
 
Het Kinderplein heeft speciaal voor de Pinkstervuurtjes een heel divers programma voor de onderbouw (groep 1-4) en voor de bovenbouw (groep 5-8) 
samengesteld. We hebben daarbij gebruik gemaakt van programma’s zoals we die zelf graag in de kindertenten hadden uitgevoerd tijdens Pinksteren. 
 
In de inleiding bereiden we je voor op wat, hoe en waarom. Daarna volgt het stappenplan van de gevarieerde kinderdienst.  
 
Wij geloven dat de Heilige Geest jou wil leiden in de voorbereidingen en de uitvoer van de kinderdiensten. Het is Zijn Geest die veranderingen brengt in het 
leven van de kinderen. We bidden je toe dat deze kinderdienst ook voor jouzelf tot zegen is, zodat jij tot zegen kunt zijn voor de kinderen van jouw lokale 
Kinderplein-Pinkstervuurtje.  
 
Deel je een paar foto’s van jullie lokale Kinderplein-Pinkstervuurtje via onze socials?  
FB: OpwekkingGO en Insta: @opwekkinggo 
 
 
We wensen je zegen, plezier en succes! 
Team Kinderplein 
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INLEIDING 
 
 
Praktische info 
- De kinderdienst duurt 1 tot 1,5 uur. 
- De kinderdienst kan naar eigen inzicht worden aangepast. We willen benadrukken dat iedere groep kinderen anders is en iets anders vraagt. Om die reden 
bieden we daarom ook verschillende opties aan.  
- Het maakt niet uit of jouw groep groot of klein is. 
- Op zich kan één kinderwerker deze kinderdienst in zijn eentje uitvoeren, maar dat is uiteraard ook afhankelijk van ervaring en groepsgrootte.  
- De bijlagen bij deze kinderdienst vind je op de site van Opwekking GO waar je ook deze kinderdienst gedownload hebt en van alle genoemde filmpjes vind je 
daar een link. Zo heb je alles wat je nodig hebt op een rij. 
 
 
Hoofdthema van de kinderdienst: Het komt door Jezus  
Met dit thema sluiten we aan bij het hoofdthema van de Pinksterconferentie ‘Het komt door Zijn naam’. We maken dat in deze Kinderdienst concreet door de 
boodschap ‘Ik ben nooit alleen. Het komt door Jezus’ centraal te zetten. Een belangrijke fundamenten in  ons leven die we de kinderen graag willen meegeven.  
 
 
Opbouw van de Kinderdienst 
Hieronder vind je een overzicht van de kinderdienst en per onderdeel wat je nodig hebt. In rood een onderdeel dat meer voorbereiding vraagt. 

 

 TIJD 

 
WAT GA JE DOEN? 

 
DIT HEB JE NODIG 

 
BINNENKOMST 

 

Inloop 
 

Muziekje aan 
 

Laptop, geluidsbox 
 

STARTER 

 
10 min. 

 
1. Kinderen welkom heten 
2. Spel emoties 
3. Thema inleiden 
4. Gebed 

2. Spel emoties 
Laptop, beamer, bijlage 1: PowerPoint emoties 

ZINGEN 

 

10 min. 
 

 Laptop, geluidsbox 
 

GODS VERHAAL 

 

20 min. 
 

1. Filmpje Jumpkids Bijbelverhaal 
2. Bijbel lezen 
3. Vertelling verhaal van David 

1. Filmpje Jumpkids Bijbelverhaal 
2. Bijbel lezen: bijlage 2 PowerPoint ‘Bijbeltekst’ 
3. Bijbelverhaal: laptop 
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BESPREKING VERRHAAL 

 

10 min. 
 

Na praten met de kinderen 
 

 

JOUW VERHAAL 

 

15 min. 
 

1. Verhaal gast: interview kunstenaar/ 
muzikant / kinderwerker 
2. Filmpje: KinderpleinTV, Jumpkids 

1. Gast: Ga vooraf op zoek naar een kunstenaar, muzikant, 
kinderwerker, jijzelf of... die een verhaal heeft over ‘alleen 
zijn’. Wanneer was dat, hoe voelde dat, wat deed diegene 
toen, wat had die situatie met Jezus te maken? 
2. Filmpje: laptop 
 

 
MIJN VERHAAL 

 

20 min. 
 

Kies uit optie 1, 2 of 3.  
Voer daarna optie 4 uit 
1. Smoothie maken 
2. Smoothie Filmpje 
3. Zoet - Zuur 
4. Hartjes 
 

1. Smoothie maken: ingrediënten smoothie, smoothiemaker, 
glazen 
2. Smoothie filmpje 
3. Zoet-zuur snoepjes (Haribo) 
4. Hartjes: Groot hart of kruis op laken of karton, bijlage 3; 
‘hartjes’ 

PAUZE 

 

15 min. 1. Pauze 
2. Filmpje #1maaltijd 

1. Pauze: drinken, koekje of snoepje 
2. Filmpje: #1 maaltijd 

 
ZEGENMOMENT 

 

5 min. 
 

1. Zingen 
2. Kinderen zegenen elkaar 

1. Zingen: Zegenlied Sela of Place to be 
2. Bijlage 4 PowerPoint: ‘Kinderen zegenen elkaar 

GEBED 

 

5 min. 
 

Gebedspunten verzamelen 
 

Gekleurde briefjes 
 

AFRONDING 

 

Uitloop 
 

Muziekje aan 
 

Laptop, geluidsbox 
 

 
 
 
Deze kinderdienst is gekoppeld aan de programma’s van Kinderplein TV  
Deze kinderdienst bevat elementen die terugkomen in de programma’s van Kinderplein TV. Het Kinderplein lanceert Kinderplein TV tijdens de digitale 
Pinksterconferentie. Er zijn twee verschillende programma’s: 
 
KABOEM is er voor kinderen tot 7 jaar. In KABOEM draait het om ballonnen, verhalen en avonturen. Iedere keer knalt (KABOEM) er een ballon en valt er 
zomaar een verhaal op de grond. Ballonnen van verschillende formaten en kleuren hangen aan een bijzondere verhalenboom. Onder de boom beleven de 
kinderen mooie avonturen. 
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Jumpkids is er voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. De coole Jumpkids uit de bovenbouw gaan met presentator Frank op stap... of beter, ze gaan jumpen. Ze 
springen van de ene naar de andere locatie. Ze stappen in een boot, belanden bij de schapen, bij de brandweer... en nog veel meer. Daar ontmoeten ze allerlei 
mensen met een verhaal. Ze ontmoeten ook personen uit de Bijbel. Dat levert Frank en de Jumpkids mooie ontdekkingen op.  
 
 
Over de koppeling tussen Jumpkids en deze kinderdienst 
- Het draait om hetzelfde thema 
- In deze kinderdienst jumpen we ook van verhaal naar verhaal. Dat is iedere keer weer een actief moment voor de groep. Het is belangrijk om de kinderen 
vooraf hierin mee te nemen. Vertel dat jullie met elkaar jumpkids zijn en gaan springen van verhaal naar verhaal. Zijn ze klaar om van avontuur naar avontuur 
te springen? Wees zelf een actief voorbeeld, dan levert dit een hoop lol en plezier op. 
- Een aantal verhalen uit het programma Jumpkids zijn als losse video in te zetten in deze kinderdienst. Het Bijbelverhaal bijvoorbeeld. Je kunt ervoor kiezen 
om dit zelf te vertellen, maar je kunt ook de film met de kinderen bekijken. 
- De video’s staan op de site van Opwekking GO, waar je ook deze les hebt gedownload (vanaf eerste week mei beschikbaar)  
- Het maakt niet uit wanneer de kinderen Jumpkids al hebben gezien op Kinderplein TV of nog gaan kijken. Het zal ze eerder stimuleren om mee te jumpen. 
Deze kinderdienst biedt voldoende nieuwe activiteiten. Ook de interactie die in een live-programma wel mogelijk is geeft andere toegevoegde waarde.  
 
 
Timetable Kinderplein TV 
Zaterdag 22 mei       Zondag 23 mei 
17.00 uur KABOEM, aflevering 1: Jezus zorgt voor mij   17.00 uur KABOEM, aflevering 2: Ik zorg voor anderen 
17.30 uur Jumpkids, aflevering 1: Ik ben nooit alleen   17.30 uur Jumpkids, aflevering 2: Ik kan anderen helpen 
 
Je vindt de programma’s op het platform van de digitale Pinksterconferentie. Ga daarvoor naar www.ikganaaropwekking.nl. De afleveringen kun je daar ook 
terugkijken. 
 
 
Jouw, mijn, Gods verhaal 
Op het Kinderplein werken we met de aanpak ‘jouw, mijn, Gods verhaal’. Deze aanpak vind je terug in deze kinderdiensten. Het is een aanpak waarmee we 
inhoud en vormgeven aan de goede boodschap die we voor de kinderen hebben. De boodschap in Gods verhaal verbinden we aan jouw en mijn verhaal, aan 
onze dagelijkse realiteit.  
 
In het kort komt de aanpak ‘jouw, mijn, Gods verhaal op het volgende neer:  
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1. In een kinderdienst zijn altijd drie soorten verhalen aanwezig: een jouw, een mijn en een Gods verhaal. Ze gaan allemaal over de boodschap die we hebben. 
Bij ‘Gods verhaal’ hebben we het over de verhalen uit de Bijbel. Het jouw verhaal is het verhaal van de ander, een verhaal van een persoon over zijn leven met 
Jezus waar de kinderen naar luisteren of kijken. Bij een mijn verhaal zijn de kinderen zelf actief bezig om na te denken over hun eigen verhaal, over hun eigen 
relatie met Jezus. De kern is ‘geloven in de praktijk’.  
 
 
2. Met het jouw en mijn verhaal halen we het dagelijks leven van kinderen in de kinderdienst. 
We verlangen ernaar dat de kinderdiensten kinderen laat groeien in hun relatie met Jezus. Daarom kiezen we voor verhalen uit hun dagelijks leven. Zo maken 
we de boodschap relevant. 
 
3. Een verhaal krijgt vorm op verschillende creatieve manieren. Een verhaal is dus niet per se een vertelling. Een lied, een creatieve verwerking is net zo goed 
een verhaal. In deze kinderdienst vind je verschillende vormen van verhalen. 
 
4. De bruggetjes tussen de verhalen zijn een essentiële lijm voor een boodschap met impact. De manier waarop de verhalen met elkaar worden verbonden is 
essentieel. Het gaat om kleine, maar belangrijke ‘bruggetjes’. Door de verhalen op een goede manier met elkaar te verbinden ontstaat er een boodschap met 
impact. Je vindt deze bruggetjes terug in de lesopbouw. 
 
Wil je meer info over onze aanpak, neem dan contact op met annasjouk.nijhof@opwekking.nl. 
 
 
Zingen: Place to be: Kinderplein en Make Some Noise Kids 
Het Kinderplein heeft samen met Make Some Noise Kids een heel tof lied en bijbehorende clip gemaakt: The Place to be! We zijn er best een beetje trots op . 
Tijdens de jubileumdienst van de digitale Pinksterconferentie wordt dat nummer gelanceerd. Bij deze kinderdienst delen we ‘m vast uit. Het staat je vrij om het 
lied na dit weekend te gebruiken in je kerk, op de camping of waar ook.  
 
The Place to be is de plek waar je wilt zijn, omdat Jezus daar is! Het is de plek waar we met elkaar kunnen zingen, springen, bidden en dansen voor Hem. Die plek is 
er op het Kinderplein, maar ook in jouw kerk, op jouw camping of in jouw groep. Daarom is dit lied geschikt om op heel veel plekken te zingen... en om op te 
dansen natuurlijk. 
 
Een link naar de clip staat op de site van Opwekking GO, waar je ook deze les hebt gedownload. 
Note: omdat de lancering in het Pinksterweekend is, staat dit nummer pas enkele dagen voorafgaand aan het Pinksterweekend op de site van OpwekkingGO. We 
willen je vragen om deze die dagen niet te delen. 
 
 

mailto:annasjouk.nijhof@opwekking.nl


   
 

   
 

Pinksterbox 
Hebben jullie de Pinksterbox voor jullie groep besteld? Superleuk! Dan kun je de ruimte namelijk versieren met de KABOEM-balonnen en kun je de kids verrassen 
met ... (dat blijft nog even een verrassing). 
 
 
Spaarproject #1maaltijd 
Tijdens de digitale Pinksterconferentie is er op maandagochtend 24 mei een gezamenlijke actie ‘#1 maaltijd’. Het Kinderplein ondersteunt deze actie van harte. 
Moedigen jullie de kinderen en gezinnen ook aan om hieraan mee te doen? 
 
Op deze site lees je over het waarom en hoe het werkt: https://1maaltijd.nl 
 
Voor de kinderen is er een aansprekend filmpje gemaakt om deze actie te ondersteunen. Je vindt het filmpje op de site van Opwekking GO, waar je ook deze les 
hebt gedownload.



   
 

   
 

 
 

STAPPENPLAN KINDERDIENST BOVENBOUW 

 
Hoofdthema:          Het komt door Jezus 
Bijbelgedeelte:       Het leven van David 
Boodschap:             Ik ben nooit alleen, dat komt door Jezus 

 
 

 TIJD WAT GA JE DOEN? DIT HEB JE NODIG TOELICHTING 
 

BINNENKOMST 
 

 Terwijl de kinderen binnenkomen staat er een gezellig muziekje 
op.  Zorg dat je de kinderen welkom heet, ken je hun naam? 

Laptop 
Geluidsbox  

Door een warm welkom voelen de 
kinderen zich prettig, omdat ze zijn 
gezien en gekend door de 
kinderwerkers. Iedereen hoort erbij 
 

STARTER 
1. Kinderen welkom 
heten 
 
2. Spel emoties 
 
3. Thema inleiden 
 
4. Gebed 

 
 
 

10 min. 1. Kinderen welkom heten 
Hé Kids, wat fijn dat jullie er zijn! Terwijl je dit zegt, spring je in de 
lucht. Springen jullie ook in de lucht en zeg: Wat fijn dat jij er 
bent!  
 
Hebben jullie Jumpkids van Kinderplein TV al gezien? Wij 
springen vandaag net als de kids in dat programma van verhaal 
naar verhaal en iedere keer ontdekken we weer iets nieuws.  
 
Hebben jullie er zin in? Nou ik wel (of niet), want... Ik voel mij 
vandaag... (blij, boos, bang, verdrietig enz., vertel hoe jij je voelt 
vandaag.  
Vraag aan de kinderen hoe zij zich voelen vandaag. 
 
2. Spel emoties 
Zet de PowerPoint klaar om af te spelen. 
We gaan samen een spel doen. Je ziet straks allemaal emoticons 
met verschillende emoties. De eerste vier doen we nog rustig 
aan en samen. Je mag bij elk plaatje laten zien welke emotie dit 
is en hoe je gezicht, je lichaam en je houding bij deze emotie is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Spel emoties 
Laptop, beamer,  
bijlage 1 PowerPoint emoties  
 
 
 

1. Kinderen welkom heten 
Door te springen sluit je aan bij het 
programma Jumpkids van Kinderplein 
TV (zie inleiding). We springen steeds 
op een andere actieve manier om de 
aandacht vast te houden. 
  
 
 
 
 
 
 
 
2. Spel emoties 
Kinderen ervaren verschillende 
emoties in een spelvorm. Bij het 
volgende onderdeel vragen we de 
kinderen welke emotie zij hebben bij 
‘alleen zijn’. 
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Kom maar staan en doe mee!  
Klik steeds sneller door, waardoor kinderen steeds sneller moeten 
schakelen tussen de verschillende emoties. 
 
3. Thema inleiden 
We hebben net allemaal emoties nagedaan. Hoe voelt het om 
alleen te zijn? Hoe ziet je gezicht, je lichaam en je houding eruit 
bij ‘alleen zijn’? Wanneer ben jij wel eens alleen? 
We vieren vandaag het Pinksterfeest. God gaf zijn Heilige Geest 
aan ons. Nu is hij iedere dag bij jou. Door Hem ben je nooit 
alleen. En dat is precies waar de verhalen van vandaag over 
gaan. 
 
4. Gebed 
Laten we samen bidden! 
Bid voor een fijne dienst met elkaar en dat we de Heilige Geest 
mogen ontvangen en onze harten mogen openstellen voor God.  
 

 
 
 
 
3. Thema inleiden 
Dit is een bruggetje naar de 
boodschap van vandaag.  
 
 
 
 
 
 
4. Gebed 
Door het gebed nodigen we ook God 
uit in onze kring. Zo zijn we samen één 
in Zijn Naam. 
 

ZINGEN 
1. Wij zijn hier bij 
elkaar 
 
2. Place to be 
 
3. Samen kunnen 
wij de wereld aan 
 
4 t/m 9  
Extra suggesties  

  

10 min. Laten we samen gaan zingen 
 
1. Wij zijn hier bij elkaar link  
2. Place to be (Opwekking GO en MSNK, zie site Opwekking GO) 
3. Samen kunnen wij de wereld aan MSNK link  
 
De onderstaande nummers zijn liedsuggesties vanuit de Juda- en 
Jozuatent van het Kinderplein. Deze zijn vorig jaar opgenomen.  
 
4. Liedjes uit Juda van het Kinderplein link 
Liedjes uit Jozua van het Kinderplein 
5. U bent groot en geweldig link 
6. My lighthouse link  
7. Jezus overwinnaar, link  
8. Laat alles in dit huis zijn tot Uw eer, link  
9. You Say, link  

Laptop, geluidsbox Dit zijn lied suggesties. Voel je vrij om 
ook andere nummers te kiezen die al 
bekend zijn bij de kinderen.  
 
1. Wij zijn hier bij elkaar 
Dit lied past bij het thema Ik ben nooit 
alleen dat komt door Jezus.  
 
2. Place to be 
Met The place to be bedoelen we het 
Kinderplein, dat is jouw kerk... de plek 
waar je wilt zijn, omdat Jezus daar ook 
is, de plek waar je dat samen viert.  
 
3.Samen kunnen wij de wereld aan 
Dit lied past bij het thema Ik ben nooit 
alleen dat komt door Jezus. 
4 t/m 9  
 

https://www.youtube.com/watch?v=y4_W865mDKM&list=PLrdFQJgDur2M3d_SoHCMpBcc53E4cF_ZH&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=3suZ_FKveqs
https://www.youtube.com/watch?v=zcH4Xd1tkH8
https://www.youtube.com/watch?v=_ELXsji_UWg
https://www.youtube.com/watch?v=H-sVp1AVceQ
https://www.youtube.com/watch?v=7BDNwYNv0QU
https://youtu.be/vPYO2FVsxyc
https://www.youtube.com/watch?v=QGfk-9JlUqU&t=205s


   
 

   
 

Extra liedsuggesties met video’s die 
gemaakt zijn door de teams van Juda 
en Jozua van het Kinderplein. 
 

BRUGGETJE  1 min. Wat heeft het lied wat we gezongen hebben met ‘alleen zijn’ te 
maken? In het volgende verhaal gaan we gaan samen kijken en 
lezen over David. Voelde hij zich ook wel eens alleen? We gaan 
deze vraag beantwoorden na het filmpje. Kijk maar eens mee.  
 
Maar eerst, we gaan jumpen... Ga op je stoel staan en spring er 
met een grote sprong vanaf, dan Jump jij mee naar een nieuw 
verhaal!  
 

 Door te springen sluit je aan bij het 
programma Jumpkids van Kinderplein 
TV. Laat de kinderen steeds op een 
andere manier springen om hun 
aandacht vast te houden. 
 

GODS VERHAAL 
1. Filmpje 
  
2. Bijbel lezen 
 
3. Vertelling verhaal 
van David 

 
 

20 min. Hieronder drie opties voor het Bijbelverhaal. Kies je voor alle 
opties, dan ga je steeds dieper het verhaal in.  
 
1. Filmpje Jumpkids Bijbelverhaal 
Bekijk het filmpje over David de schaapsherder.  
Wanneer voelde David zich in dit verhaal alleen? En wat deed hij 
op dat moment? 
 
2. Bijbel lezen  
Bruggetje:  
We springen een stukje verder in het verhaal van David.  
Wie is jouw beste vriend? We gaan eerst in de Bijbel lezen over 
David en zijn beste vriend.  
 
Lezen: David en Jonathan (1 Samuel 18: 1-5) 
 
 
3. Vertelling verhaal van David 
Speel of vertel het verhaal van David en Jonathan uit met behulp 
van onderstaande (1 Samuel 20: 11-24)  
 
Leid het verhaal in: 
David is gevlucht voor Saul, want Saul wil David doden.  

 
 
 
1. Filmpje 
Je vindt de video op 
OpwekkingGO.nl. 
 
 
2. Bijbel lezen 
Bijlage 2 PowerPoint 
Bijbeltekst   
 
 
 
 
 
 
3. Vertelling verhaal van 
David 
Hier vind je platen voor visuele 
ondersteuning bij het verhaal. 
Kies dia 14. 
 
 

 
 
 
1. Filmpje 
Vanuit dit Godsverhaal over David 
ontdekken de kinderen wat David 
doet als Hij alleen is. Hoe is hij een 
voorbeeld voor in ons eigen leven?  
 
2. Bijbel lezen 
We kiezen ervoor om het verhaal 
eerst uit de Bijbel zelf te lezen, daarna 
volgt een meer vrij verhaal. Hierdoor 
maken we de kinderen vertrouwd met 
de Bijbel. Lees de tekst samen met de 
kinderen. Je kunt telkens een ander 
kind de beurt geven.  
 
3. Vertelling verhaal van David 
Kies zelf of je het verhaal vertelt of 
gaat uitspelen. 
 
 

https://www.freebibleimages.org/illustrations/david-jonathan/


   
 

   
 

Jonathan is de beste vriend van David, maar ook de zoon van 
Saul. Hij wil niet geloven dat zijn vader David echt wil gaan 
doden. Jonathan gaat in het verhaal uitzoeken hoe zijn vader 
echt over David denkt.  
 
Stel alvast de volgende luistervraag:   
Zou David zich alleen gevoeld hebben?  
Zo ja, wat doet hij dan?  
 
Verhaal:  
Toen ze buiten de stad waren zei Jonathan: “Ik zal morgen of 
overmorgen uitzoeken hoe mijn vader over je denkt.”  
Luister zei David: “Morgen begint het feest van de nieuwe maan. 
Als jouw plaats aan tafel leeg blijft, zal iedereen je missen. Blijf 
daarom tot overmorgen weg. En kom dan naar de plaats waar je 
je al eerder verstopt hebt. Wacht daar. Dan zal ik drie pijlen 
wegschieten, alsof ik ze op een bepaald doel richt.  
Ik zal mijn knecht de opdracht geven om de pijlen op te halen.  
Als ik tegen mijn knecht zeg: “De pijlen liggen dichtbij” dan moet 
je tevoorschijn komen, want dan ben je veilig. Maar als ik tegen 
mijn knecht zeg: “De pijlen liggen verder weg, dan moet je 
vluchten. Dan stuurt de Heer je weg. Denk aan alles wat we 
elkaar beloofd hebben. De Heer weet daarvan”. En David 
verstopte zich buiten de stad.  
 

 

BESPREKING 
VERHAAL 

10 min. Nabespreking 
David moet zich verstoppen. Saul wil hem doden, maar Jonathan 
gelooft dit nog niet. David weet dat Saul hem zoekt en wil doden. 
Zijn beste vriend Jonathan gaat dit uitzoeken.  
 
Herhaal opnieuw de luistervraag: 
Zou David zich alleen gevoeld hebben?  
Zo ja, wat doet hij dan? 
 
Aanvullende vragen om de kinderen eventueel op weg te helpen: 
1. Hoe zou David zich hier gevoeld hebben?  
2. Hoe spannend is dat? Als Saul echt David wil doden kan hij zijn 
beste vriend ook niet meer zien en moet hij vluchten.  

 Aan de hand van deze vragen help je 
de kinderen het Bijbelverhaal te 
vertalen en plaatsen in hun eigen 
dagelijks leven.  



   
 

   
 

3. Herken je hoe David zich moet hebben gevoeld? Misschien 
heb jij je ook wel eens net zo alleen gevoeld als David. Misschien 
ging je beste vriend wel verhuizen. Of misschien mocht je een 
hele tijd je beste vriend niet zien of mee afspreken, omdat we 
met Corona geen contact met elkaar mochten hebben.  
4. Voelde jij je toen net zoals David? Helemaal alleen?  
5. Maar was David alleen?  
6. Was Jonathan alleen?  
7. Zijn wij of onze vriend of vriendin alleen?  
David en Jonathan zijn niet alleen en wij ook niet. God is er altijd 
bij, dat komt door Jezus.  
 

BRUGGETJE  1 min. Ik ken iemand die voelde zich ook alleen. Laten we gaan luisteren 
naar het verhaal van (vul de naam in van de 
kunstenaar/muzikant die jullie hebben gevraagd)… Springen 
jullie mee dan jumpen we naar hem/haar toe. Laten we van onze 
stoel afspringen en dan zwaaien, zodat we …. kunnen begroeten. 
 

 We gaan nu starten met het jouw 
verhaal gekoppeld aan het thema. 
Door te springen sluit je aan bij het 
programma Jumpkids van Kinderplein 
TV. Laat de kinderen steeds op een 
andere manier springen om hun 
aandacht vast te houden. 
 

JOUW VERHAAL 
1. Gast 
 
2. Filmpje 

 
 

15 min. Hier kun je kiezen uit twee opties. Je kunt ze ook beide doen. Bij 
optie één ontmoeten de kinderen in levende lijven iemand met 
een verhaal over alleen zijn. Dat heeft zeker meerwaarde. 
Wanneer dat niet lukt kun je ook alleen optie twee doen, een 
filmpje met een onderdeel uit JumpKids. Daarin wordt een 
kunstenaar geïnterviewd.  
 
1. Gast  
Interview een Kunstenaar/muzikant/Kinderwerker. 
Onderstaande vragen kun je bij het interview gebruiken.  
- Kun je ons eens vertellen wat jij voor werk/hobby doet?  
- Wat vind jij het leukst aan je werk/ hobby?  
- Heb jij wel eens een minder fijne situatie meegemaakt waarin 
je je alleen voelde?  
- Hoe voelde dat? Wat deed je toen?  
- Wat heeft Jezus met deze situatie te maken? 
- Wat zou je aan de kinderen willen vertellen/meegeven?  

 
 
 
 
 
 
 
1. Gast 
Kunstenaar, muzikant, 
kinderwerker, jijzelf, ... 
ga vooraf op zoek naar 
iemand die een verhaal heeft 
over ‘alleen zijn’. Wanneer 
was dat, hoe voelde dat, wat 
deed diegene toen, wat had 
die situatie met Jezus te 
maken? 

 
 
 
 
 
 
 
1. Gast: door een ‘jouw verhaal’ komt 
de boodschap dichter bij de kinderen. 
Ze kunnen hiermee situaties uit hun 
eigen leven vergelijken.  
 
 
 
 
 



   
 

   
 

2. Filmpje  
Onderdeel uit programma Jumpkids   
 

2. Filmpje 
Laptop, filmpje staat op 
OpwekkingGO.nl 
 

 
2. Filmpje 
Hierin wordt een jouw verhaal vertelt 
door een kunstenaar. Ze vertelt over 
hoe God altijd bij haar is, ook als ze 
zich weleens alleen voelt. Daarover 
heeft ze ook geschilderd. 
 

BRUGGETJE  1 min. De kunstenaar, muzikant, kinderwerker voelde zich alleen, maar 
vertelde ook dat hij/zij niet alleen was omdat God erbij was. Bij 
David en Jonathan was dat ook zo. Ze hadden elkaar en God was 
daarbij. 
Hoe is dat in ons eigen leven? Hoe is dat als wij alleen zijn, jij en 
ik?  
 
Springen jullie mee dan jumpen we nu naar ons eigen verhaal. 
Dit keer gaan we zo ver mogelijk door onze knieën en als we 
opspringen proberen we een rondje te draaien. Daar gaat ie... 
 

 Dit is een belangrijke verbinding. Je 
noemt de boodschap uit het 
Godsverhaal, uit het jouw verhaal en 
geeft aan dat je vervolgens gaat kijken 
hoe dat in ons eigen leven is. Op deze 
manier maak je de boodschap 
expliciet en koppel je die naar het 
leven van het kind. Zo maak je een 
leven met Jezus steeds concreter. 
 
Door te springen sluit je aan bij het 
programma Jumpkids van Kinderplein 
TV. Laat de kinderen steeds op een 
andere manier springen om hun 
aandacht vast te houden. 
 

MIJN VERHAAL 
1. Smoothie maken 
 
2. Smoothie filmpje 
 
3. Zoet-zuur 
 
4. Hartjes 

 
 
 

20 min. Kies voor optie 1, 2 of 3.  
Voer vervolgens optie 4 uit.  
 
1. Smoothie maken 
In het filmpje (optie 2) gaan de kinderen een smoothie maken.  
Je kunt er voor kiezen, om zelf een smoothie te maken.  
 
Zo maak je een smoothie:  
Kies 3 zoete (appel, banaan, peer) ingrediënten en 3 zure 
ingrediënten (sinaasappel, kiwi, ….)  
Maak daarna samen een smoothie. Deel de smoothie uit en 
proost met elkaar. 
Dit is dan de boodschap die je tijdens het smoothie maken 

 
 
 
 
1. Smoothie maken 
Ingrediënten voor  
smoothie, 
Smoothiemaker, 
glazen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

meegeeft: 
 
In de smoothies zijn allemaal verschillende ingrediënten gegaan. 
En de smoothies smaken allemaal weer anders. Zoet, zuur, 
misschien wel bitter. Zo is het ook met ons. Soms voel je je 
alleen, waar we vandaag over hoorden. Soms ben je boos of 
verdrietig of blij. God kent jou heel goed, al die gevoelens mag je 
hebben. Net als die Smoothies met al die verschillende 
ingrediënten, ben jij met al jouw gevoelens bij elkaar heel 
speciaal voor God! En het mooie is, dat hebben we vandaag 
gezien, als je alleen bent of hoe je je ook voelt, God is er altijd bij. 
 
2. Smoothie Filmpje  
In het filmpje gaan de kinderen een smoothie maken. De 
boodschap uit het Bijbelverhaal en het jouw verhaal koppelen ze 
aan hun eigen leven. 
 
3. Zoet – Zuur 
Deel aan elk kind een zoet - zuur snoepje uit en laat ze de 
verschillende smaken ervaren. Vraag de kinderen naar hun 
verhalen die zoet zijn (blijde verhalen) en die zuur zijn (alleen 
zijn).  
Hebben de kinderen voorbeelden van wanneer zij alleen zijn? 
Is dat zoet of zuur? 
Wat heeft Jezus met die momenten te maken? Hebben ze daar 
voorbeelden van? 
 
4. Hartjes 
Maak op een groot vel karton of op een laken een groot hart en 
hang deze op. Je kunt er ook voor kiezen om i.p.v. een groot hart 
een houten kruis te maken.  
 
Geef elk kind twee verschillende kleuren hartjes (zie bijlage 3).  
Vertel de kinderen dat het grote hart, Gods hart is.  
De kleine hartjes zijn onze harten. We gaan op één hartje een 
moment schrijven uit ons leven waarop we alleen waren of een 
moment waarop het ‘zuur’ was. Op een het andere hartje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Smoothie filmpje: deze 
vind je op OpwekkingGO.nl 
 
 
 
 
3. Zoet-zuur  
Zoet – zuur snoepjes (Haribo) 
 
 
 
 
 
 
 
4. Hartjes 
Groot hart of kruis op laken of 
karton 
Bijlage 3: hartjes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Zoet - zuur 
Kinderen ervaren verschillende 
smaken en die kunnen passen bij het 
alleen zijn en voelen. Zo proberen we 
kinderen hun verhaal te laten 
vertellen over alleen zijn.  
 
 
 
4. Hartjes  
 Het is goed om kinderen ook te laten 
ervaren dat ze hun gevoel / gedachten 
bij God mogen brengen en dat dit rust 
geeft.  
 
 
 



   
 

   
 

schrijven ze een zoet moment.  
 
Welke verhalen de kinderen ook opschrijven, ze mogen weten 
dat ze niet alleen zijn en dat Jezus er altijd bij is. Benadruk dit als 
ze een zoet moment opschrijven, maar benadruk dit ook als ze 
een zuur moment opschrijven.  
 
Als alle kinderen klaar zijn mogen de kinderen hun hartjes bij het 
grote hart (Gods hart) brengen. Als je ervoor hebt gekozen om 
een groot kruis te maken, dan brengen de kinderen hun hartjes 
bij het kruis.  
 
Het kan zijn dat dit best wel wat los maakt bij de kinderen. Zorg 
dat er een iemand bij het grote hart staat. Bedank de kinderen. 
Ga het gesprek met de kinderen aan als je ziet dat ze geraakt zijn 
of zoek een later moment om even met een kind één op één te 
praten.  
 

BRUGGETJE 1 min. Neem één van jouw hartjes in gedachte. Kies je zoet, dan spring 
je straks naar links. Kies je zuur? Dan spring je naar rechts. Kijk 
uit dat je niet botst. 3,2,1 en JUMP! 
 
Oké het is dus handiger om samen te werken, we springen eerst 
3x naar links en daarna 3x naar rechts. 3,2,1, Jump!  
Samen is ook veel fijner, je bent nooit alleen, dat komt door 
Jezus 
 

 We linken weer terug naar de 
boodschap.  

PAUZE 
 
1. Pauze 
 
2. Filmpje 
#1maaltijd 

 

15 min. Zo van dat JUMPEN krijg je best trek en dorst.  
Gelukkig is het nu tijd voor pauze.  
 
1. Pauze 
Geef elk kind wat te drinken en te eten.  
 
2. Filmpje #1Maaltijd  
Er zijn kinderen, waarbij eten en drinken niet vanzelfsprekend is. 
Daarom doen we op de maandag in het Pinksterweekend mee 
met de actie #1maaltijd. Op het filmpje zie je alles over deze 

 
 
 
1. Pauze 
Drinken, koekje of snoepje. 
 
2. Filmpje #1maaltijd 
Deze staat op de site 
OpwekkingGO.nl 

 
 
 
1. Pauze 
Het is goed om ook even met elkaar 
pauze te houden voor de ontspannen 
sfeer.  
 
2. filmpje #1Maaltijd 



   
 

   
 

actie. Doe jij ook mee? Overleg dan wel met je vader of moeder. 
 
 

Het is goed om kinderen te leren dat 
we ook aan anderen mogen uitdelen.  

BRUGGETJE   Jezus gaat heel graag met jou mee, je hoeft niet alleen te gaan. 
We gaan elkaar nu zegenen. Dat betekent dat we tegen elkaar 
zeggen: het Goede van God is bij jou, je bent nooit allen’.  
 
We geven elkaar een hand en springen met elkaar naar het 
Zegenmoment! 1, 2, 3 Jump! 

 

 Het is goed om elkaar te zegenen. Je 
mag een ander iets moois van God 
toewensen. 
 

ZEGENMOMENT 
 
1. Zingen 
 
2. Kinderen zegenen 
elkaar 

 
  

5 min. 1. Zingen 
Zing samen het zegenlied van Sela of het zegen-kinderpleinlied.  
Ga in een kring staan met elkaar. Geef elkaar een hand en zing 
het zegenlied mee. Je kunt ook in een kring gaan staan en de 
kinderen beide handen in een kommetje voor zich houden, zodat 
ze de zegen mogen ontvangen. Bespreek ook met de kinderen 
waarom je dat doet zodat je de zegen mag ontvangen.  
 
2. Kinderen zegenen elkaar 
In de bijlage is een stappenplan toegevoegd om de kinderen te 
leren hoe je elkaar kunt zegenen.  

1. Zingen 
Link zegenlied Sela 
Link Zegenlied Kinderplein 
 
 
 
 
 
2. Kinderen zegenen elkaar 
Bijlage 4 PowerPoint: 
kinderen zegenen elkaar 
 

1. Zingen 
In een kring staan geeft verbinding 
met elkaar en zo ook samen met God.  
 
 
 
 
 
2. Kinderen zegenen elkaar 
Kinderen mogen ook zegenen, we 
willen hen dat graag leren wat en hoe. 
Dit begint door te zeggen met ik zegen 
jou. Het is belangrijk dat hiervoor 
veiligheid en openheid is in jouw 
groep.   
 

BRUGGETJE 
 
 

1 min. Met de zegen van God is Jezus heel dichtbij. Misschien geeft jou 
dit een blij en goed gevoel. Dat kan, maar het is ook OK als dat 
niet bijzonder voelt. Soms voelt Jezus juist ver weg. Je mag altijd 
vragen of Hij bij je wilt zijn en je wilt helpen. 
Hoe voel jij je nu? Laat dat met je hele gezicht en lijf eens zien? 
 
 
Hier gaat ie nog een keer, ga staan en jum drie keer achter 
elkaar, ga dan lekker zitten. Dan zijn we klaar om te gaan bidden 
met elkaar. Daar komt tie: 3,2,1 en JUMP!  
 

 We linken terug naar de boodschap.  

https://youtu.be/C5hrA-hszC8
https://youtu.be/pP4RyMhb5qg


   
 

   
 

GEBED 
 

 

5 min. Gebedspunten verzamelen 
Bespreek met de kinderen voor welke punten zijn willen bidden 
en danken. Schrijf de punten op gekleurde briefjes. Doe dat zelf 
of laat de kinderen hun eigen briefje schrijven. 
1. Welke gebedspunten uit hun eigen leven zijn er? 
2. Waarvoor willen ze bidden n.a.v. wat er is besproken in deze 
kinderdienst? 
Denk aan... 

- Bid/dank voor verhalen die kinderen gedeeld hebben.  
- Bid voor mensen/kinderen die zich alleen voelen 
- Dank voor kinderen met vriendschappen.  

 
Tip: Misschien kan je deze punten ook ergens bewaren op 
ophangen, zodat er op meerdere momenten voor gebeden kan 
worden. 
 

Gebedspunten verzamelen 
Gekleurde briefjes  
 

Door de kinderen gebedspunten te 
laten opschrijven zijn ze actief 
betrokken en wordt het gebed ook 
hun eigen gebed. Zo sluit je deze 
bijeenkomst met de kinderen af in 
verbondenheid met God. 
 

BRUGGETJE 1 min. We zijn aan het einde gekomen. Wat is het belangrijkste dat je 
hebt geleerd? We zijn nooit alleen, dat komt door Jezus. Hij is 
altijd bij ons. 
 

 We herhalen de boodschap nogmaals.  

AFRONDING  Maak van het weggaan een gezellig moment. Maak contact met 
de kinderen die even blijven hangen of je willen helpen met 
opruimen. Doe een gezellig muziekje aan. 

Laptop, geluidsbox Voor sommige kinderen is dit even 
blijven hangen heel fijn en kunnen ze 
nog even hun verhaal kwijt.  
 

 
 
 


