
 
Zondag is het pasen. Het is dan eigenlijk altijd feest. We vieren dan met elkaar dat Jezus is opgestaan! Wat fijn is dat. 

Maar dit jaar vieren we dat weinig mensen bij elkaar, niet met de hele familie aan de   
Paasbrunch of eieren zoeken in het bos nadat we een feestelijke kerkdienst met elkaar hebben gehad. 

Als het goed is, zijn Tiny en Marja deze week bij jullie langsgeweest en hebben ze namens de leiding 

van de kinderdienst wa taan de voordeur gehangen voor jullie. Zo denken we toch nog even aan elkaar.  
Hebben jullie de zonnebloemzaadjes al in de grond gestopt? We hopen dat ze goed zullen groeien.  
Voordat het pasen wordt is er nog een andere dag ‘Goede Vrijdag’. Het is een goede vrijdag voor ons. 

Maar best een moeilijk en verdrietig verhaal. Jezus moet sterven aan het kruis. Hij had niks verkeerds 

gedaan, hij deed alleen maar goede dingen. Hij heeft mensen beter gemaakt en geholpen wanneer Hij maar kon en 

was goed voor iedereen.Maar toch moest Hij sterven. Hij deed dat voor ons. Hij wist dat Hij moest sterven om ons te 

helpen. Wij doen zo vaak foute dingen. Dingen die niet goed zijn.Maar omdat Jezus voor ons gestorven is, hoeven 

wij niet bang te zijn dat God boos op ons blijft. Alles wordt ons vergeven als wij daar om vragen.  
En dat allemaal omdat Jezus gestraft werd voor onze zonden.   
Maar gelukkig is Jezus weer opgestaan op de eerste paasdag. Halleluja!   
     

  

Kinderproject 40-dagentijd 12 april ‘Een teken van leven’  

  

Thema ‘Weg uit de dood’  ( Exodus 14: 15-15: 12)  
Iedere week ging het verhaal over Mozes en zijn broer Aäron die de farao vroegen of het volk met hen mee mocht. Het 

volk had een zware tijd bij de Egyptenaren als slavenarbeiders. Wat heeft dat nou eigenlijk met het paasverhaal te 

maken? Nou, zoals het volk Israël dacht dat hun weg dood liep, zo dachten de discipelen ook dat hen leven met Jezus 

voorbij was. Maar in beide verhalen loopt de weg en dus het leven niet dood, maar bevrijd God de mensen en biedt Hij 

een nieuwe toekomst en mag Jezus naar zijn Vader gaan.  
   

 Een paar dagen geleden waren ze zo blij. De mensen 
van Israël. Eindelijk op weg. Weg uit Egypte. Weg van 
het harde werken in de klei. Niet meer sjouwen met stenen. 
Niet meer werken bij die hete steenovens. Weg van die 
Egyptische bazen met hun geschreeuw en hun zwepen. 
Eindelijk vrij. Wat hebben ze gelachen en gezongen toen ze op 
reis gingen met Mozes. Toen ze zagen dat de Egyptenaren hen 
zomaar lieten gaan. Maar nu, een paar dagen later, is alles 
anders. Alle blijdschap is weg. Het lijkt wel of ze in een bange 
droom terecht zijn gekomen. Want ze zitten in de val. Ze 
kunnen niet meer verder. Voor hen is de zee. Die bergen en 
heuvels, daar aan de overkant, daar zullen ze nooit komen. En 
achter hen zien ze de soldaten van Egypte. Waar komen die 
opeens vandaan? De wagens met de paarden ervoor. De 
speren en de zwaarden die schitteren in de zon? Ze kunnen 
nergens meer heen. Als die soldaten aanvallen, dan gaan ze er 
allemaal aan. Dan wordt deze plek bij de zee, een plek van de 
dood. De mensen roepen en schreeuwen naar Mozes. Want 
die heeft hen hier gebracht. Mozes roept en schreeuwt naar 
God. `Mijn God, waarom hebt U ons verlaten?’ God geeft 
antwoordt. Hij zegt tegen Mozes: ‘Denk je dat je niet verder 
kunt? Kom maar, ik wijs je de weg!’ Mozes krijgt weer moed. 
Hij zegt tegen de mensen: ‘Wees niet bang. God zal ons 
helpen. Hij zal voor ons vechten.’ Mozes steekt zijn staf uit, in 

de richting van het water van de zee. Het begint heel hard te 
waaien. De wind blaast het water aan de kant.  

  

  

Hallo jo ngens en meisjes   

  

     Verhaal:   

https://youtu.be/Qki3ITQhtOI


Waar net nog zee was, daar zien ze dat er een droge strook land komt. Het is alsof de zee doormidden gespleten 
wordt. De mensen komen snel in beweging. Vlug, weg van al die soldaten, met hun speren en zwaarden en snelle 
wagens. Vlug naar de overkant, dwars door de zee, over het droge daar beneden. Terwijl de zon ondergaat en het 
donker wordt, lopen ze zo snel als ze kunnen. Achter hen is de wolk die eerst steeds voor hen was. Gods wolk, alsof 
God tussen hen en die soldaten in is gaan staan. Ze horen het geratel van de wagens achter zich. Het gehinnik van de 
paarden en het geschreeuw van de soldaten. Die moeten daar dus in het donker achter hen aan komen. Wanneer 
zullen ze worden ingehaald? Maar zolang het nog kan, lopen ze wat ze kunnen, urenlang. Eindelijk begint het weer 
licht te worden. De weg loopt nu wat omhoog. Ze zien dat ze bijna aan de overkant zijn. Nog even volhouden. Maar 
hoe moet het als die soldaten achter hen straks ook op de oever komen? De zee is nu achter hen, ze zijn aan de 
overkant. Meteen draaien ze zich om naar de zee waar ze net doorheen zijn gekomen. Want ze zien dat Mozes zich 
ook heeft omgedraaid. Hij strekt zijn staf weer uit in de richting van het water en van de soldaten. De wind gaat liggen 
en kijk, het water stroomt terug over die strook zand waar ze net nog liepen. Het droge pad verdwijnt in de golven. Ze 
zien hoe daar de soldaten, de wagens, de speren onder water verdwijnen. Het volgende moment is er niks meer van 
hen te zien. Er komt niemand meer achter hen aan. Ze zijn veilig. De nacht is voorbij. Een nieuwe dag is begonnen en 
ze zijn vrij.   

  

Zoek een paar waxinelichtje. Maak het donker in huis en steek de lichtjes aan. Lees 

dan het verhaal van de uittocht uit Egypte. In een donkere nacht trokken de 

Israëlieten weg. Kan het nog licht worden in dit verhaal? Praat er samen over.  

Als het Goede Vrijdag is denken we aan Jezus die gestorven is. Blaas de kaarsjes uit.  

Het lijkt nu heel donker. Kan het lichter worden? Bedenk samen hoopvolle woorden.  

Steek bij elke hoopvolle gedachte weer een kaarsje aan. Het wordt weer licht !  

 

  

  

  

De woorden bij de tekening kan je hieronder    

invullen, zodat het verhaal ingevuld is.   

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

De afgelopen weken hebben we voor jullie wat extra pagina’s gemaakt voor in de Zondagsbrief. We 

vonden het fijn om zo toch een beetje bij jullie te zijn en zo verhalen te vertellen.  

  

Groeten van de leiding van de kinderdienst!  

 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


