
  



 
 

 

 
 
 

 
 
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 Pinksterconferentie 
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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 ‘Jezus zorgt voor mij’ centraal te zetten. Een belangrijke fundament 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 

 

  Muziekje aan 
 

Laptop, geluidsbox  

STARTER 

 

10 min. 1. Kinderen welkom heten 
2. Thema inleiden 
3. Beweegverhaal ‘opstaan’  
4. Gebed 
 

2. Thema inleiden 
Bijlage 1: Ballonnenkaartjes 
Ballonnenkaartje 1: beweegspel opstaan 

BRUGGETJE 

 

1 min.  Tussen de onderdelen zitten bruggetjes, daarvoor heb je de 
ballonnenkaartjes uit de bijlagen nodig. Stop deze in een 
opgeblazen ballon. Zet daar in volgorde nummer 1-7 op. Hang de 
ballonnen op aan een lijn door de ruimte. 
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ZINGEN 

 

10 min.  Laptop, geluidsbox 

JOUW VERHAAL 

 

10 min. 1. Filmpje tante Trap uit aflevering Kaboem 
(Kinderplein TV) 
2. Gast interviewen 
 
 

1. Filmpje: Laptop, filmpje staat op de site OpwekkingGO.nl 
2. Interview met een gast die een beroep heeft om voor anderen 
te zorgen. Denk bijv. aan een boer (hij zorgt voor dieren), een 
verpleegkundige, een fietsenmaker (zorgt ervoor dat je fiets het 
weer doet). Maar het kan ook een kok, agent, strandwacht zijn, 
of… iets wat bij jullie kinderen het beste aansluit.  
 

PAUZE 

 

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

1. Pauze: drinken, koekje of snoepje. 
2. Filmpje #1Maaltijd: deze staat op de site OpwekkingGO.nl 
 

 
GODS VERHAAL 

 

15 min. Kies uit optie 1 of 2. Doe daarna optie 3. 
1. Vertelling verhaal  
2. Filmpje uit aflevering Kaboem Bijbelverhaal 
3. Luisterlied ‘Vijf broden en twee vissen’  

Optie 1, 2, 3: Laptop, geluidsbox 
1. Vertelling verhaal: Laptop 
2. Filmpje: je vindt het filmpje op de site OpwekkingGO.nl 
3. Luisterliedje vijf broden en twee vissen link 
 

BESPREKING VERHAAL 5 min. Na praten met kinderen  
 

 

MIJN VERHAAL 
 

15 min. 1. Knutselen 
2. Filmpje uit aflevering Kaboem (Kinderplein 
TV) 
 
 

1. Knutselen: Bijlage 3: jongen/meisje, Bijlage 4: 
symbolen, stiften, kleurpotloden, lijm, scharen, stofjes, gekleurd 
papier en wol 
2. Filmpje uit aflevering Kaboem: je vindt het filmpje op de site 
OpwekkingGO.nl 
 
 

ZEGENMOMENT 
1. Zingen 
2. Kinderwerkers zegenen de 
kinderen 
 

5 min. 1. Zingen 
2. De kinderwerkers zegenen de kinderen 
 

1. Zingen: Link Zegenlied, Link Zegenlied Kinderplein 
 

GEBED 

 

5 min. Gebedspunten verzamelen Gebedspunten verzamelen: gekleurde briefjes 

AFRONDING 
 

5 min. 1. Afsluiten  
2. Zingen 

 

1. Afsluiten: ballonnenkaartje 8: muzieknoten 
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 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. 
 
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 de aflevering van Kaboem en dus ook in deze kinderdienst kom je de ballonnen met verhalen tegen. Iedere keer weer knalt er een ballon kapot en is er weer 
een nieuw verhaal. Hang jouw ruimte daarom vol met de ballonnen uit de Pinksterbox en laat er één knallen als er weer een nieuw verhaal is. In het overzicht lees 
je precies hoe dat werkt. We gebruiken dit moment voor een korte bewegingsactiviteit voor de kinderen 
- Een aantal verhalen uit het Kaboem zijn als losse video in te zetten in deze kinderdienst. Dit is meestal een keuze, gebruik het filmpje of vertel het verhaal zelf 
- 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 Kaboem al hebben gezien op Kinderplein TV of nog gaan kijken. Het zal ze eerder stimuleren om mee te doen. 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 
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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:  
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.  
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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. 
 
 
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. 
 
 
Overzicht bijlagen 
De bijlagen vind je op de site van Opwekking Go waar je ook deze les gedownload hebt. 
Bijlage 1: Ballonkaartjes 
Bijlage 2: Vertelling verhaal 
Bijlage 3: Jongen en Meisje 
Bijlage 4: Symbolen 
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STAPPENPLAN KINDERDIENST ONDERBOUW 

 
Hoofdthema:          Het komt door Jezus 
Bijbelgedeelte:       Vijf broden en twee vissen 
Boodschap:             Jezus zorgt voor mij 

 
 

 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! 
 
Hebben jullie Kaboem van Kinderplein TV al gezien? Wij gaan net 
als de kids in het Kinderplein TV programma Kaboem van verhaal 
naar verhaal. Die verhalen zitten in deze 8 ballonnen. Iedere keer 
ontdekken we weer iets nieuws. Voor een nieuw verhaal laten 
we iedere keer één  ballon knallen ‘Kaboem!”. Hebben jullie er 
zin in? Nou ik wel! 
 
2. Thema inleiden 
Wie van jullie weet waarom we bij elkaar zijn? 
Juist ja, we vieren samen Pinksteren! 
Wat vieren wevmet Pinksteren? 
Dat de Heilige Geest is gekomen. De Heilige Geest wil graag bij 
jou zijn en in je hart wonen. Jezus wil voor je zorgen en daar 
gaan we het vandaag over hebben.  
 
Maak samen met de kinderen ballon 1 kapot. Ga allemaal staan 
en geef elkaar een hand. 1,2,3 dan springen we tegelijk! Op 
ballonnenkaartje 1 staat dat we een beweegspel gaan doen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Thema inleiden 
Bijlage 1 
Ballonnenkaartjes 
 
Ballonnenkaartje 1: 
beweegspel opstaan 

1. Kinderen welkom heten 
Door te starten met het welkom, mag 
ieder kind weten dat hij of zij erbij 
hoort.  
 
Door de ballonnen spring je van 
verhaal naar verhaal en sluit je aan bij 
het programma Kaboem van 
Kinderplein TV (zie inleiding). Eén van 
de kinderen maakt de ballon kapot 
door erop te springen. De rest van de 
kinderen springt mee, steeds op een 
andere actieve manier om de 
aandacht van de kinderen vast te 
houden. 
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3. Beweegverhaal ‘opstaan’  
Je vertelt onderstaand verhaal. De woorden die dikgedrukt zijn 
beeld je samen met de kinderen uit. Het verhaal gaat over Jelte. 
 
Beweegverhaal: 
Hé jongens en meisjes. Ik ken een jongetje, hij is 5 jaar en hij 
heet Jelte. We gaan samen met Jelte opstaan en ons klaar maken 
voor de kinderdienst. Kom maar staan en doe mee.  
 
Jelte lag nog lekker in bed te slapen. Toen het buiten licht werd 
kwam mama hem wakker maken. Jelte doet de gordijnen open 
en kijkt naar buiten. Wat heeft God de wereld mooi gemaakt, hij 
ziet bomen en het gras. Jelte doet het raam open. Moet je 
horen, al die vogels! Die zingen al voor onze God. Hij zorgt zo 
goed voor ze dat ze aan het begin van de ochtend al dank U wel 
voor Hem zingen. Jelte wordt er blij van.  
Tijd om te gaan aankleden. Jelte kijkt in zijn kast. Pffff, zoveel 
om te kiezen! Wat zorgt Jezus goed voor hem. Hij kan elke dag 
kiezen wat hij aantrekt. Jelte kiest de spijkerbroek en trekt deze 
aan. Hij trekt een mooi rood shirt aan met een stoere auto aan. 
Nu moet hij nog sokken aan doen. Jelte kiest voor rood, die 
passen goed bij zijn shirt. Zo, nu naar de badkamer… even in de 
spiegel kijken hoor. Eerst haalt Jelte een washand over zijn 
gezicht, dan tandenpoetsen, en zijn mooie krullen in de gel. 
Wauw! Zegt Jelte. Jezus zorgt goed voor mij, wat heeft Hij mij 
mooi gemaakt! 
 

Jelte gaat naar beneden. Mama heeft de tafel al gedekt. Nu kan 

Jelte eerst lekker ontbijten. Jelte pakt een boterham. Hij eet de 

boterham op. Daarna drinkt hij nog een beker melk. Wat zorgt 

Jezus goed voor Jelte, hij heeft elke dag genoeg te eten en te 

drinken! Mama en Jelte gaan bidden, ze danken God voor alles 

wat God hen geeft. 

  

Vraag: hoe zorgt God voor Jelte? Wat had jij vanochtend thuis 

ook? 

  

 
 
3. Beweegverhaal opstaan 
Verder kennismaken met het thema: 
het ervaren van het dagelijks ritueel 
bij het opstaan laat de kinderen zien 
dat Jezus op verschillende manieren 
voor hen zorgt.  
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4. Gebed 
Laten wij ook samen bidden! We gaan Jezus bedanken voor alles 
wat hij vanmorgen al aan ons gegeven heeft; mooie kleren, 
lekker eten, de bomen, de vogels die fluiten en de zon die 
schijnt. 
 
Bid voor een fijne dienst met elkaar en dat we de Heilige Geest 
mogen ontvangen en onze harten mogen openstellen voor God. 
Vraag God om een fijne ochtend samen, dat alle kinderen 
begrijpen dat Jezus voor ze zorgt en erbij is deze morgen.  
 

4. Gebed 
Door het gebed nodigen we ook God 
uit in onze kring. Zo zijn we samen één 
in Zijn Naam. 

BRUGGETJE 

  

1 min. We gaan ballon 2 kapot springen. Doen jullie mee? Ga maar 
weer staan, dan springen we op 3 en dat doen we ze hoog als we 
kunnen. 1,2,3...  
 
Op ballonnenkaartje 2 staan muzieknoten.  
We hebben Jezus erbij gevraagd door het bidden, maar dat kan 
ook door te zingen. Jezus is er ook bij als we samen zingen.  
 

Ballonnenkaartje 2: 
muzieknoten 

Zie hierboven bij ballon 1 
 

ZINGEN  10 min. Zingen jullie mee?  
Nodig de kinderen uit om lekker mee te dansen. 
 
1. Dank U wel link 
2. God kent jou link 
3. Kijk eens naar de vogels link 
4. Place to be (Opwekking GO en MSNK, zie site Opwekking GO)  
 

Laptop, geluidsbox Dit zijn liedsuggesties. Voel je vrij om 
ook andere nummers te kiezen die al 
bekend zijn bij de kinderen.  
 
1. Dank u wel  
2. God kent jou  
3. Kijk eens naar de vogels 
Deze liederen gaan over dat Jezus 
voor ons zorgt.  
 
4. Place to be 
Met The place to be bedoelen we de 
plek waar je wilt zijn, omdat Jezus 
daar ook is, de plek waar je dat samen 
viert. 
 

BRUGGETJE 

 

1 min. Zullen we gaan kijken wat er in ballon 3 zit? Als alle meisjes nou 
eens tot 3 tellen en de jongens dan springen. Oké, daar gaat ie 

Ballonnenkaartje 3: allemaal 
mensen  

Zie hierboven bij ballon 1 
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 meisjes, 1,2,3... 
 
Op ballonnenkaartje 3 staan allemaal mensen. We hebben net 
gezongen over dat God voor jou en mij zorgt. Dat Hij ons kent, 
helemaal van binnen en van buiten. Hij weet dus ook wat we 
nodig hebben! We gaan luisteren naar kinderen en een gast die 
ons gaat vertellen hoe Jezus voor hem/haar zorgt. Luister maar 
mee!  
 

JOUW VERHAAL 10 min. 1. Filmpje tante Trap 
Onderdeel uit het programma Kaboem. Je ziet Tante Trap. Zij is 
verslaggever en gaat op zoek naar verhalen van kinderen over 
‘wie zorgt er voor jou’. 
 
2. Gast 
Interview een gast die een beroep heeft waarin hij of zij voor 
anderen zorgt. Denk bijv. aan een boer (hij zorgt voor dieren), 
een verpleegkundige, een fietsenmaker (zorgt ervoor dat je fiets 
het weer doet) of een kok, agent, strandwacht zijn of... iets wat 
bij jullie kinderen het beste aansluit.  
 
Onderstaande vragen kun je bij het interview gebruiken.  
- Voor wie zorg jij?  
- Is dat moeilijk? Heb je een voorbeeld? 
- Hoe zorgt Jezus voor jou?  
- Wat heeft Jezus ermee te maken dat jij voor een ander zorgt? 
- Wat zou Jezus ervan vinden dat jij voor een ander zorgt? 
 

1. Filmpje 
Laptop, filmpje staat op de 
site OpwekkingGO.nl 
 
 
2. Gast 
Ga vooraf op zoek naar 
iemand die een verhaal heeft 
over hoe diegene zorgt voor 
anderen en kan vertellen hoe 
Jezus daarbij is.   
 
 
 
 

1. Filmpje 
In onze aanpak is dit een ‘jouw 
verhaal’ vertelt door kinderen (zie 
inleiding). 
 
2. Gast 
De gast vertelt hier zijn of haar verhaal 
aan de kinderen. Door dit verhaal 
komt de boodschap dichterbij bij de 
kinderen. Ze kunnen hiermee situaties 
uit hun eigen leven vergelijken. 
Kinderen begrijpen dat door anderen 
heen, Jezus voor hen zorgt.  
 
 

GODSVERHAAL  1 min. We hebben verhalen gehoord over zorgen voor anderen. Wat 
mooi om te ontdekken dat Jezus daarbij is en die mensen helpt. 
Door andere mensen heen wil Jezus ook voor jou en voor mij 
zorgen. Dat Jezus voor ons zorgt, daar gaat straks ook het 
Bijbelverhaal over. 
 
We gaan ballon 4 open maken. We gaan het tellen en springen 
omdraaien, de jongens tellen tot drie en de meisjes springen. 
Daar gaat tie jongens, 1,2,3.... 

Ballonnenkaartje 4: eten en 
drinken 

Wij linken hierbij terug naar de 
boodschap van vandaag.  
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Op ballonnenplaatje 4 staat een plaatje van eten en drinken.  
 

PAUZE 

 
 

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

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

BRUGGETJE  1 min. Het is weer tijd voor de volgende ballon. Nummer 5.  
Terwijl we springen, draaien we rond. Eens kijken of jullie dat 
kunnen.  
Goed daar gaan we, 1,2, 3.... 
 
Kijk op ballonnenkaartje 5 staat een plaatje van een Bijbel. 
In de Bijbel staan ook verhalen, waarin Jezus aan ons laat zien 
hoe Hij voor ons zorgt. Luister je mee? 
 

Ballonnenkaartje 5: Bijbel  Zie hierboven bij ballon 1 

GODS VERHAAL 

 
 
 

15 min. Kies uit optie 1 of 2, daarna kan je optie 3 doen.  
 
1. Vertelling verhaal  
Speel of vertel het verhaal van de vijf broden en twee vissen uit 
met behulp van bijlage 2 Vertelling verhaal (Johannes 6: 1-14) 
 
2. Filmpje uit Kaboem Bijbeverhaal 
Bekijk het filmpje over de vijf broden en twee vissen van 
Kinderplein TV Kaboem.  
 
 
 
 
 
 

Optie 1, 2, 3 
Laptop 
Geluidsbox 
 
1. Vertelling verhaal 
Link 
Hier vind je platen voor visuele 
ondersteuning bij het verhaal. 
Start met slide 3.  
 
2. Filmpje 
Je vindt het filmpje op de site 
OpwekkingGO.nl 
 

 
 
1. Vertelling verhaal 
Kies zelf of je het verhaal vertelt of 
gaat uitspelen. 
 
2. Filmpje  
Wanneer het niet lukt om het verhaal 
uit te spelen of te vertellen, laat dan 
dit filmpje zien. Wanneer je denkt dat 
herhaling goed is voor de kinderen, 
kun je ook dit filmpje laten zien.   
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3. Luisterlied ‘Vijf broden en twee vissen’  
Er is ook nog een mooi liedje over. Daar kun je samen naar 
luisteren. 
 
 
 

3. Luisterliedje vijf broden en 
twee vissen 
link 
 

3. Luisterlied vijf broden en twee 
vissen 
Met dit lied ga je een stapje dieper het 
verhaal in.  
 
 

BESPREKING 
VERHAAL 

5 min. Nabespreking 
- Hoe zorgt Jezus voor deze mensen?  
Jezus bidt en vraagt God om het eten te zegenen. Jezus breekt 
het brood en de vissen en het raakt niet op. Er is zelfs over.  
- Hoe zorgt Jezus voor jou? 
 

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

BRUGGETJE 

 

1 min. Wat een mooi verhalen he?! Allemaal verhalen waarin we zien 
dat Jezus voor ons zorgt. Jezus zorgt voor Jelte (beweegverhaal), 
de kinderen die aan tante Trap vertelde wie er voor hen zorgt, 
onze gast die erover vertelde en het Bijbelverhaal waarin Jezus 
zorgt voor genoeg eten voor de mensen die honger hadden. 
Jezus wil voor ons zorgen.  
 
Nu gaan we ballon 6 open maken. Nu springen we met onze 
ogen dicht, eens kijken of we dan wel de ballon kapot kunnen 
springen.  
Daar gaan we, 1,2,3... 
 
Er staat op ballonnenkaartje 6 het plaatje knutselen.  
 
O ja, ik snap het. We hebben geluisterd naar een Bijbelverhaal 
waarin stond hoe God zorgde voor al die mensen die honger 
hadden. We hebben ook gehoord van andere mensen hoe God 
voor hen heeft gezorgd. Nu gaan jullie zelf laten zien hoe God 
voor jullie zorgt. Dit gaan we doen met knutselen.  
 

Ballonnenkaartje 6: knutselen Dit is een belangrijke verbinding. Je 
noemt de boodschap uit het 
Godsverhaal en uit de ‘jouw verhalen’. 
Vervolgens maak je vast een link naar 
het leven van de kinderen zelf. 
 
Zie hierboven bij ballon 1 

BESPREKING 
VERHAAL 

20 min. 1. Knutselen 
Geef de kinderen de tekening van de jongen of meisje (zie bijlage 
3 jongen / meisje). Leg uit dat dit poppetje staat voor jouw eigen 
ik. ‘dit ben jij’. Laat de symbolen (zie bijlage 4 symbolen) al zien 
en bespreek wat ze betekenen. Weet jij al een symbool wat je 

1. Knutselen 
Bijlage 3: jongen/ 
meisje  
Bijlage 4: symbolen 
stiften, kleurpotloden, lijm, 

1. Knutselen 
Kinderen hebben hulp nodig om het 
Godsverhaal en het Jouw verhaal te 
koppelen aan zichzelf (mijn verhaal). 
Door het toe te passen in hun eigen 
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zeker weten gaat gebruiken? 
 
Stel de vraag aan de kinderen: Hoe zorgt Jezus voor jou? Wat 
hadden we ook alweer besproken? 
  
Laat de kinderen in het poppetje hun gezicht tekenen en als ze 
dat zelf kunnen/ willen hun naam erbij schrijven. 
Er omheen plakken ze symbolen hoe Jezus voor hen zorgt. 
Kinderen kunnen ook woorden schrijven of tekeningen maken 
over hoe Jezus voor hen zorgt. Ieder kind laat zo zien hoe Jezus 
voor hen zorgt. 
 
Als er genoeg tijd is kunnen ze het jongetje/meisje nog verder 
aankleden met stofjes, stukjes papier, wol enz. 
 
2. Filmpje Kaboem 
Kinderen in Kaboem hebben dit ook gemaakt. Bekijk eventueel 
het filmpje en wat zij erover vertellen. 
 
Sluit het ‘mijn verhaal’ af door kinderen aan elkaar te laten 
vertellen hoe Jezus voor hen zorgt n.a.v. hun eigen werkje.  
 

scharen, stofjes, gekleurd 
papier en wol 
 
2. Filmpje Kaboem 
Je vindt het filmpje op de site 
OpwekkingGO.nl 
 

leven, kunnen zij de boodschap eigen 
maken.  
 
2. Filmpje Kaboem 
Kijk hoe het gaat met de 
spanningsboog van de kinderen. 
Bekijk het filmpje niet als dit te lang 
wordt voor de kinderen. Lukt dit wel 
dan is het een leuke toevoeging aan 
de dienst.  
 

BRUGGETJE 

 
  

1 min. We gaan de laatste ballon nummer 7 openknallen! Ga allemaal 
maar eens op je hurken zitten, dan bij 3 springen we zo hoog 
mogelijk. 
Daar gaan we, 1,2,3... 
Hier staat dat we elkaar gaan zegenen en samen gaan bidden.  
 We mogen Jezus vragen om ons te zegenen, zo zorgt hij elke dag 
voor ons. 

Ballonnenkaartje 7: zegenen  Zie hierboven bij ballon 1 

ZEGENMOMENT 
 
1. Zingen 
2. Kinderwerkers 
zegenen de 
kinderen 

 
 

5 min. 1. Zingen 
Zing samen het zegenlied 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. 
 

1. Zingen 
Link Zegenlied 
Link Zegenlied Kinderplein 
 

1. Zingen  
In een kring staan geeft verbinding 
met elkaar en zo ook samen met God.  
 
2. Kinderwerkers zegenen de 
kinderen: Als je groep niet te groot is, 
dan kun je ervoor kiezen om ieder 
kind apart langs te gaan. Zorg voor 
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2. De kinderwerkers zegenen de kinderen 
Je bespreekt met de kinderen dat je met zegenen een ander iets 
moois van God toewenst.  
 
Je doet onderstaande stappen eerst een keer voor met een 
andere kinderwerker.  
- Vraag of je een hand op de schouder van het kind mag leggen.  
- Zeg: (Noem naam kind) Ik zegen jou. 
 
Vervolgens worden alle kinderen één voor één gezegend. Zorg 
dat de andere kinderen iets te doen hebben waardoor er rust in 
de groep kan zijn.  
Tip: laat de andere kinderen nog een keer naar het luisterlied bij 
het Bijbelverhaal kijken. 
 

een veilige omgeving. Zorg dat de 
andere kinderen op dat moment 
rustig bezig zijn en het zegenmoment 
niet verstoren.  
  

BRUGGETJE 
 

 

1 min. Nu geen ballon, dat geeft verstoring terwijl je de rust wilt 
vasthouden.  
 
God is heel dicht bij ons. Misschien voel je dat wel. Wij kunnen 
nu met God praten, we kunnen wat tegen Hem zeggen en we 
kunnen iets aan Hem vragen. We gaan samen bidden.  
 

 Bewaar bij dit bruggetje de rust. Zo 
ervaren de kinderen dat God er is in 
muziek, maar zeker ook in de rust. 
Ook al is dat voor deze doelgroep best 
lastig.  

GEBED 5 min. Gebedspunten verzamelen 
Bespreek met de kinderen voor welke punten zij 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.  
- Dank voor dingen die Jezus ons geeft: eten, kleding enz. 

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

Gebedspunten verzamelen 
Gekleurde briefjes 
 

Gebedspunten verzamelen  
Door de kinderen gebedspunten te 
laten opschrijven/ benoemen 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. 
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AFRONDING 5 min. 1. Afsluiten  
Wat hebben we vanochtend allemaal gedaan en ontdekt? 
 
Herhaal de kern uit de verschillende verhalen: we zijn begonnen 
met het beweegverhaal, waarin we zagen hoe Jezus voor Jelte 
zorgt. Daarna zagen we hoe mensen voor elkaar zorgen en hoe 
Jezus voor de kinderen bij tante trap zorgt. We hebben 
geluisterd naar het verhaal van de vijf broden en twee vissen, 
waarin Jezus zorgde dat alle mensen te eten kregen. We weten 
nu hoe Jezus voor jou zorgt, daar hebben we over geknutseld en 
als laatste hebben we Gods zegen ontvangen en mochten we 
met Jezus bidden.  
 
Hé er is nog 1 ballon over? Daar staan weer muzieknoten op.  
Sluit af met een knal-lied dat helemaal bij jullie groep past.  
 
2. Zingen 
2.1. Onder, boven, voor en achter link  
2.2. Stap voor stap link 

1. Afsluiten  
Ballonnenkaartje 8: 
muzieknoten 

1. Afsluiten  
Dit is een belangrijke verbinding. Je 
noemt de boodschap uit het 
Godsverhaal, uit het jouw verhaal en 
mijn verhaal en koppelt dit aan de 
boodschap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zingen 
Laat kinderen met een HEERlijk gevoel 
naar huis gaan 😊. 
 

 1 min. We zijn aan het einde gekomen. Wat is het belangrijkste dat je 
hebt geleerd? Jezus zorgt voor mij!  
 

 We herhalen de boodschap nogmaals.  

  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.  
Geef ruimte aan ouders om even te 
kijken, of vragen te stellen.  
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