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1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de eerste van een blok met 

vier teksten uit het evangelie volgens Matteüs. 

Elk van deze vier teksten laat Jezus als wijze 

leraar zien. 

Op deze zondag staat Matteüs 6:25-34 

centraal: Aan de hand van voorbeelden vertelt 

Jezus dat God elke dag met liefde voor je zorgt, 

en dat je je dus geen zorgen hoeft te maken 

over de materiële dingen. Het is belangrijker 

om je op God en zijn nieuwe wereld te richten.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons 

op het voorbeeld van de vogels: net zoals God 

elke dag voor de vogels zorgt, zo zal God ook 

elke dag voor de mensen zorgen. 

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons 

op God die weet wat je nodig hebt.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Het verhaal van vandaag staat in de Bergrede (voor een inleiding op de Bergrede zie 

Bijbel Basics zondag 127). 

In Matteüs 6:19-7:12 gaat Jezus in op een belangrijke vraag: Als Gods nieuwe wereld wel 

dichtbij is, maar nog niet helemaal gekomen is (Matteüs 4:17,23), wat moeten de leerlingen dan 

in de tussentijd doen? Hoe gaan zij om met geld en rijkdom? Met kleding en voedsel? Met de 

mensen om hen heen? Het gaat hier dus over het dagelijks leven in de tijd tussen de huidige 

wereld en de toekomstige wereld. 

Jezus begint met de opdracht dat zijn leerlingen niet moeten proberen om rijk te worden op 

aarde. Om daar niet hun vertrouwen op te stellen. Aardse rijkdom is namelijk vergankelijk, en 

kwetsbaar voor dieven. Jezus roept op om ‘hemelse rijkdom’ te zoeken: die verdwijnt niet en 

kan niet gestolen worden. Daar kun je van op aan.

Met ‘hemelse rijkdom’ doelt Jezus op Gods nieuwe wereld en alle zegeningen die daarbij 

horen. Zorg dat dit het allerbelangrijkste voor je is. Of zoals een andere vertaling het weergeeft: 

‘Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn’ (Matteüs 6:24 in de Nieuwe Bijbelvertaling). 

Dan vertelt Jezus twee voorbeeldverhalen: over licht uitstralen en over het dienen van twee 

bazen. Beide verhalen maken op een eigen manier duidelijk dat de keuzes die je maakt tussen 

aardse en hemelse schatten laten zien wat er echt in je hart leeft, waar je ten diepste op 

vertrouwt en welke gevolgen dit heeft.

Jezus’ opdracht aan zijn leerlingen om niet rijk te willen worden is duidelijk, maar ook 

uitdagend. Geld biedt toch een heleboel mogelijkheden, kansen en zekerheid? Als je als 

leerling van Jezus daar niet naar moet streven, kan dat spanning en zorgen opleveren: Hoe 

kom ik dan aan eten, drinken en kleren? Heb ik daar straks wel voldoende van?

Daarom wisselt Jezus deze opdracht af met de bemoediging dat God voor zijn kinderen zorgt: 

dat geeft écht vertrouwen. Die bemoediging lezen we vandaag. 
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3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Naast de opdracht om niet op geld en materiële voorspoed 

te vertrouwen, moedigt Jezus zijn leerlingen aan om zich 

op God te richten en op Hem te vertrouwen. Hij spoort zijn 

leerlingen aan om zich geen zorgen te maken. Dat zegt Hij zelfs vier keer 

in dit korte gedeelte (Matteüs 6:25,28,31,34). Jezus wijst zijn leerlingen op 

God die zal voorzien en voor hen zal zorgen, net zoals God voor de vogels 

in de lucht en de bloemen in het veld zorgt. Als de leerlingen hierop durven 

te vertrouwen, dan gaan ze anders leven. Dan vertrouwen ze op God, en 

niet op aardse zaken. Ze zijn dan gericht op Gods nieuwe wereld: onrust 

en zorgen maken plaats voor rust, omdat ze beseffen dat God zelf voor hen 

zorgt. Jezus bemoedigt zijn leerlingen daar ook mee: ‘Je Vader in de hemel 

weet echt wel dat je al die dingen nodig hebt.’ Maar dat moet niet het 

vertrekpunt zijn; God en zijn nieuwe wereld zijn het vertrekpunt. Als je je 

richt op God, leer je je richten op leven vanuit overvloed en tevredenheid: 

er is elke dag genoeg voor iedereen, dus ook voor de leerlingen. 

Het vertrouwen op God die voor de mensen zorgt in de dagelijkse dingen, 

heeft oude wortels in de Joodse traditie. Zo lezen we bijvoorbeeld in  

Psalm 127:2: ‘Je kunt wel hard werken, van de vroege ochtend tot de late 

avond, maar dat heeft geen zin. Want de Heer zorgt voor je, hij geeft je 

een goed leven, uit liefde. Je hoeft er niets voor te doen.’ En in Leviticus 

25 staat dat het volk elke zeven jaar een sabbatsjaar moet vieren. Een 

jaar waarin de grond rust moet krijgen, want dat jaar is bestemd voor God. 

Niemand mag dan zaaien of oogsten. Alleen wat vanzelf op het land groeit, 

mag gegeten worden. Zo laat God zien dat Hij elke dag voor de mensen 

zorgt. En dat ze zich dus geen zorgen hoeven te maken: Hij weet wat ze 

nodig hebben.



3
Voorbereiding Bouwstenen

debijbel.nl/bijbelbasics

Matteüs 6:25-34 | Maak je geen zorgen

debijbel.nl/bijbelbasics

Maak je geen zorgen

Werkblad

Voorbereiding

4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Matteüs 6:26.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Matteüs 6:32.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 

In de kerkdienst

-  een plaat van vogels

-  een plaat van bloemen 

-  een plaat van gras

4-8 jaar 

Om te beginnen

-  een lijstje met namen van vogels 

en vissen

Om te doen: Kijk eens naar de 

vogels

Per kind:

-  het werkblad

-  een vel gekleurd papier

En verder:

-  scharen of prikpennen en 

priklappen

-  lijm

-  veertjes in allerlei kleuren

Om te doen: Er wordt gezorgd!

Per kind:

-  een vel A3-papier

-  een ijslollystokje

-  een wc-rol

-  vogels uit het werkblad

En verder:

-  scharen of prikpennen en 

priklappen

-  lijm

-  verf 

-  schoteltjes voor de verf

-  eventueel viltstiften of wasco

Om te doen: Vogelvrij

-  een klein beeldje van een 

vogeltje of een plaatje van een 

vogel

-  muziek

8-12 jaar 
Om te beginnen

Per kind:

-  een ballon

Bijbeltekst

-  een bijbel 

Om te doen: Een waslijn vol

Per kind:

-  het werkblad

-  een pen

En verder:

-  stiften en/of potloden

Om te doen: Bloembommetjes

Per kind:

-  5 eetlepels potgrond

-  5 eetlepels kleipoeder (bentoniet, 

te koop in een tuincentrum of via 

internet)

-  1 theelepel chilipoeder (tegen 

beestjes die de zaden opeten)

-  1 theelepel bloemenzaadjes

-  een mengkom of bakje

-  een kleine eierdoos om je 

bloembommetjes in te doen

Om te doen: Kijk om je heen

Per kind:

-  een vel A3-papier

-  een potlood

-  een kwast

En verder:

-  verschillende kleuren verf

-  een vel papier voor de woordspin

-  een stift

-  water om de kwasten uit te spoelen

-  onderleggers van kranten of 

ander materiaal
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6.  MOMENT MET DE  

KINDEREN IN DE DIENST

Kijk maar goed!

Jezus praat erover hoe mensen zich soms zorgen maken over 

dagelijkse dingen. Hij geeft hierbij de voorbeelden van vogels, 

bloemen en gras. Vogels leggen geen voorraden aan, maar ze 

hebben toch te eten. Bloemen werken niet en ze maken geen 

kleren, maar toch zien ze er prachtig uit. Gras wordt gemaaid en 

gebruikt, maar het wordt tóch versierd met prachtige bloemen. 

Jezus laat met deze voorbeelden zien dat je je geen zorgen 

hoeft te maken, omdat God echt wel weet wat je nodig hebt. 

Wat heb je nodig?

-  een plaat van vogels

-  een plaat van bloemen 

-  een plaat van gras (met bloemen erin)

Aan de slag:
-  Vraag de kinderen om naar de eerste plaat te kijken. Laat de 

plaat wat langer zien.

-  Doe dit ook met de plaat van de bloemen en de plaat van het 

gras. 

-  Wat zagen de kinderen?

-  Vertel de kinderen dat Jezus zegt dat je goed moet kijken naar 

de vogels, de bloemen en het gras. De kinderen horen in de 

kinderdienst wat Jezus met de voorbeelden van de bloemen, 

de vogels en het gras duidelijk wil maken.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Vogel of vis?

De kinderen horen dat Jezus tegen de mensen 

zegt dat ze naar de vogels moeten kijken. Zoals 

God zorgt voor de vogels, zo zorgt Hij ook voor 

ons. 

Kunnen de kinderen vogels herkennen?

Wat heb je nodig?
-   een lijstje met namen van vogels en vissen

Aan de slag:
-  Lees de namen van de vogels en de vissen één 

voor één voor.

-  Je kunt denken aan: koolmees, huismus, paling, 

ekster, zalm, papegaai, brasem, toekan, spreeuw, 

makreel, tonijn, tureluur, zwaluw, kolibrie.

-  Horen de kinderen een vogelnaam, dan maken 

ze met hun armen een fladderende beweging.

-  Horen ze de naam van een vis, dan bewegen ze 

hun armen met hun handen tegen elkaar aan, als 

een vis die zwemt.

-  Weten ze het niet, dan steken ze de armen in de 

lucht.

8-12 jaar 

Laat het maar los

Jezus zegt dat 

we ons geen zorgen 

hoeven te maken over 

eten, drinken of kleren. Ons leven met God is veel 

belangrijker dan eten, drinken of kleren.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een ballon

Aan de slag:
-  Jezus zegt: ‘Je leven met God is veel 

belangrijker dan eten.’ ‘Je leven met God is veel 

belangrijker dan drinken.’ ‘Je leven met God is 

veel belangrijker dan kleren.’

-  De kinderen blazen hun ballon op, maar leggen 

er geen knoopje in.

-  Laat de kinderen om de beurt de volgende zin 

afmaken: ‘Mijn leven met God is veel belangrijker 

dan …’. Op de ‘…’ vullen ze iets in waar ze zich 

druk of zorgen om maken.

-  Als iedereen iets genoemd heeft, laten de 

kinderen tegelijk hun ballon los.

-  We laten ons niet vullen met zorgen: we laten 

onze zorgen los. God weet wat we nodig hebben.

Tips 
- Zijn er vooral 

kleuters? Vraag dan eerst 
naar het verschil tussen een 

vogel en een vis. 
- Zijn er vooral oudere kinderen? Draai de opdracht dan halverwege om en laat de kinderen voor 

de vis de beweging maken 
van een vogel en 

andersom. 
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8.  GEBED ALS DE KINDERDIENST BEGINT

Trouwe God,

Dank U wel voor de mooie verhalen die Jezus vertelt.

Jezus vertelt dat we erop mogen vertrouwen dat U voor ons zorgt.

Dat is soms best lastig.

We maken ons soms zorgen.

Dank U wel dat we U mogen vertellen waar we ons zorgen over maken.

We vertrouwen erop dat U dicht bij ons wilt zijn.

Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 
kaars die je meeneemt uit 
de dienst in het midden 

zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Matteüs 6:25-34

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na 

het verhaal met elkaar de plaat bij dit 

verhaal. Vraag de kinderen om goed 

te kijken en te vertellen wat ze zien. 

Je kunt eventueel de weetjes uit het 

bovenbouwmateriaal gebruiken om wat 

meer uit te leggen.

Maak je geen zorgen!

‘Is er nog brood?’ vraag ik. 

We hebben net gegeten, maar ik heb 

maar één stuk brood gehad. Ik lust nog 

wel meer. Want we moeten straks een 

heel eind lopen. We gaan naar Jezus 

toe. 

‘Sorry, Joas,’ zegt mama tegen mij. 

‘Het meel in de schuur is bijna op. We 

hebben nog maar voor een paar dagen. 

En papa heeft gezegd dat het nog een 

paar maanden duurt voordat het nieuwe 

koren rijp is.’ 

Mama legt haar hand op haar dikke buik. 

Over een poosje krijg ik een broertje of 

zusje. Ik hoop een broertje. Ik kan niet 

wachten tot hij er is. Maar mama maakt 

zich alleen maar zorgen. 

‘Hoe kom ik nou aan kleertjes?’ zucht 

ze. ‘We hebben helemaal niets meer. 

Geen doeken. Geen wol. Geen geld. En 

jij moet eigenlijk een nieuw jasje, Joas. 

Kijk nou, wat je aan hebt is helemaal 

versleten. Hoe moet dat nou straks, als 

de baby er is…’ 

‘Weet ik niet, mama,’ zeg ik. ‘Misschien 

kunnen we het wel aan Jezus vragen. 

Gaan we nou? Gaan we nou eindelijk?’ 

Mama lacht. 

‘Goed dan,’ zegt ze. ‘We gaan.’ 

We hebben gehoord dat Jezus op de 

grote heuvel is. Het is een heel eind 

lopen vanaf het meer waar we wonen. 

Het is warm. De zon is heet. En mama 

loopt zo langzaam. 
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Eindelijk zijn we er. Daar, boven op de 

heuvel, zitten een heleboel mensen in 

het gras. En Jezus is er ook. Hij is aan 

het vertellen.

Ik wil naar Hem toe rennen. Ik wil horen 

wat Hij zegt. Ik wil vragen: ‘Jezus, wat 

moeten we doen, we hebben bijna geen 

meel meer!’ 

Maar mama loopt zo langzaam. Ze hijgt 

en ze puft. Er glijden zweetdruppeltjes 

van haar hoofd. 

Ik geef haar een hand. Ik trek haar 

helemaal naar boven. 

Als we boven zijn, zoek ik een mooi 

plekje voor haar uit, onder een boom, 

zodat ze in de schaduw kan zitten. En 

ik ga naast haar zitten, en ik luister naar 

wat Jezus zegt.

‘Beste vrienden,’ zegt Jezus. ‘Jullie 

hoeven je geen zorgen te maken of je 

wel genoeg eten en drinken hebt. Of 

hoe je aan kleren kunt komen.’

Huh? Geen zorgen over eten en drinken? 

Weet Jezus soms dat mama zich daar 

zorgen over maakt? 

Een vogel vliegt hoog door de lucht. Een 

paar andere vogels vliegen erachteraan. 

Ze stijgen en dalen, ze glijden en duiken. 

Het lijkt wel of ze tikkertje spelen. 

‘Kijk eens naar die vogels,’ zegt Jezus. 

‘Ze werken niet op het land. Ze bewaren 

geen meel in een schuur. Maar toch 

zorgt God ervoor dat ze genoeg te eten 

hebben. 

Jullie zijn veel belangrijker voor God dan 

een vogel. Dus maak je geen zorgen. 

God zorgt echt ook voor jullie!’

Ik stoot mama aan. Ze zit tegen de 

boomstam, haar ogen dicht. Luistert ze? 

Of is ze in slaap gevallen? 

‘En maak je ook geen zorgen over je 

kleren,’ gaat Jezus door. ‘Kijk eens naar 

al die mooie bloemen om je heen.’

Ik kijk om me heen. Overal in het gras 

staan bloemen. Roze en gele en rode 

en paarse. Ik pluk er één. Een rode 

klaproos. 

‘Mooi zijn ze hè?’ zegt Jezus. ‘Bloemen 

werken niet. Bloemen naaien geen 

kleren.’ 

Haha, Jezus maakt een grapje. Bloemen 

die kleren naaien! Dat kan natuurlijk niet. 

‘Maar toch hebben de bloemen eigenlijk 

de mooiste kleren aan,’ zegt Jezus. ‘Ze 

zijn zelfs mooier dan de kleren van de 

koning.’

Hé, wat is dat? Er valt een bloemblaadje 

van mijn klaproos af. En nog een 

bloemblaadje. Mijn mooie bloem! Er blijft 

niks van over!

 

Het lijkt wel of Jezus het ziet. 

‘Bloemen bloeien maar heel even,’ zegt 

Hij. ‘Als het gras wordt gemaaid, zijn ze 

weer weg. En toch versiert God het gras 

ermee. 

God houdt nog veel meer van jullie dan 

van bloemen. Dus maak je geen zorgen. 

God zorgt echt wel voor jullie.’ 

Ik kijk naar mama. Ze zit nu rechtop, haar 

handen op haar buik. Ze kijkt naar Jezus. 

Ze luistert. 

‘Vraag niet: “Hoe komen we aan eten 

en drinken?” zegt Jezus. ‘Zeg niet: “Hoe 

komen we aan kleren?” 

Houd je bezig met Gods nieuwe wereld. 

Doe wat God van je vraagt. God is jullie 

Vader. Hij ziet jullie vanuit de hemel. Hij 

houdt van jullie. Hij zorgt er wel voor dat 

je krijgt wat je nodig hebt.’ 

Zou dat waar zijn? Ik kijk naar mama. Ze 

glimlacht. Ze ziet er ineens weer een 

beetje blijer uit. Ook al hebben we nog 

steeds te weinig meel. Ook al zitten er 

gaten in mijn jas, en ook al hebben we 

nog geen kleertjes voor de baby. 

‘We hoeven ons geen zorgen te maken, 

hè mama?’ zeg ik, als we aan het eind 

van de middag terug lopen naar huis. 

‘Je hebt gelijk, Joas,’ zegt mama. ‘Dat 

gaan we proberen. Om ons geen zorgen 

meer te maken. We gaan vanaf nu 

proberen om te denken aan God en aan 

zijn nieuwe wereld.’   

‘Ik ga het onthouden!’ roep ik. ‘Ik ga 

het straks tegen papa zeggen. Van 

de vogels en de bloemen. Dat ga ik 

zeggen.’
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8-12 jaar 

Matteüs 6:25-34

Maak je geen zorgen

Luister naar mijn woorden: Maak je geen zorgen over eten 

en drinken. Want je leven is veel belangrijker dan eten 

en drinken. En maak je geen zorgen over kleren. Want je 

lichaam is veel belangrijker dan kleren.

Kijk eens naar de vogels in de lucht. Ze werken niet op het 

land en ze bewaren geen graan in een schuur. Jullie Vader 

in de hemel geeft ze te eten. En jullie zijn voor hem veel 

belangrijker dan de vogels. Maak je dus geen zorgen. Dat 

heeft geen zin, je blijft er geen dag langer door leven.

Maak je geen zorgen over kleding. Kijk eens naar de 

bloemen die groeien in het veld. Ze werken niet en ze 

maken geen kleren. Toch zijn ze prachtig. Ja, zelfs nog 

mooier dan koning Salomo in zijn mooiste kleren.

Het gras dat vandaag op het veld staat, wordt morgen 

gebruikt om een vuur te maken. En toch versiert God het 

gras met prachtige bloemen. Dan zal God zeker voor jullie 

zorgen! Waarom vertrouwen jullie dan niet op hem?

Maak je dus geen zorgen. Zeg niet: ‘Hoe komen we aan 

eten?’ of: ‘Hoe komen we aan drinken?’ of: ‘Hoe komen we 

aan kleren?’ Met die dingen houden de mensen zich bezig 

die God niet kennen. Je Vader in de hemel weet echt wel 

dat je al die dingen nodig hebt. Houd je bezig met Gods 

nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt. Dan zal God 

je al die andere dingen ook geven.

Maak je geen zorgen over morgen. Bewaar die zorgen maar 

voor morgen. Je hebt het al moeilijk genoeg met vandaag.

10. OM TE WETEN

Kleding

Stel dat je alle kleren bij jullie thuis op één 

hoop zou leggen, dan heb je waarschijnlijk 

een grote stapel, met allemaal verschillende 

soorten, kleuren en maten. 

In de tijd van Jezus hadden mensen minder 

kleren dan wij tegenwoordig. Veel mensen 

hadden zelfs maar één of twee setjes! Zoals 

je op de plaatjes kunt zien, zagen de kleren 

er toen heel anders uit dan nu. Mannen 

en vrouwen trokken eerst een soort lang 

onderkleed aan (de tuniek) en daaroverheen 

kwam dan hun gewone kleding (het 

bovenkleed of de mantel). De kleding werd 

meestal gemaakt van wol of van linnen.

Bloemen

Jezus gebruikt het voorbeeld 

van de bloemen om iets duidelijk te maken 

over hoe goed God voor de mensen zorgt. 

Tijdens zijn toespraak staat Jezus op een berg 

in Galilea. En in Galilea heb je een heleboel 

soorten bloemen: anemonen, gladiolen, 

krokussen en nog veel meer. Zoek op het 

internet eens een afbeelding op van de 

bloemen in Galilea. Zoek bijvoorbeeld op 

‘flowers Galilee’ of ‘bloemen Galilea’. Als God 

het gras al zo mooi versiert met bloemen, zal 

God zeker ook voor de mensen zorgen.

Vogels

Met zijn voorbeeld over vogels wil Jezus ook 

vertellen dat God voor de mensen zorgt: als 

God al zo goed voor de vogels zorgt, zal Hij 

dat ook voor de mensen doen. 

In Psalm 84 gaat het ook over vogels: 

‘Machtige Heer, mijn koning, mijn God, zelfs 

mussen wonen in uw tempel. Zwaluwen 

maken een nest bij uw altaar, ze zorgen er 

voor hun jongen.’ Hoewel ze maar klein zijn, 

hebben zelfs vogels een plekje dicht bij God. 

Links: Een arme vrouw 
Rechts: Een rijke vrouw



8
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Matteüs 6:25-34 | Maak je geen zorgen

Maak je geen zorgen

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten 

vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op 

de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over 

de denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook 

geen foute antwoorden!

4-8 jaar 

- Laat eventueel een plaatje van een vogel zien. 

 •  Zie jij weleens vogels in de tuin of in het bos? Welke? Of 

misschien hebben jullie thuis een vogel?

 •  Zouden vogels zich zorgen maken?

 •  Hoe komen vogels aan eten? Wie zorgt voor hen?

 •  Wat kunnen we leren door naar de vogels in de lucht te 

kijken?

-  Maak jij je weleens zorgen? Waarover? Zou je daar ook met God 

over kunnen praten, denk je?

-  Heb je weleens gemerkt dat God voor je zorgt? Kun je daar iets over 

vertellen? 

8-12 jaar 

-  Wat vertelt Jezus over de vogels? En over de bloemen? Hoe wordt er 

voor hen gezorgd? 

-  Doe alsof je buiten bent. Kun je behalve vogels en bloemen nog 

andere dingen bedenken waar God voor zorgt?

-  Hoe zorgt God voor jou?

-  Jezus zegt dat je je bezig moet houden met Gods nieuwe wereld. 

Hoe kun je dat doen?

-  Wat vind je ervan dat God weet wat je nodig hebt? 

Tip 
Gebruik dezelfde 
plaat als bij het 
moment in de 
kinderdienst.

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar God is goed uit de Samenleesbijbel. 
Je vindt het lied op debijbel.nl/bijbelbasics.

Of zing met elkaar Kijk eens naar de vogels (Elly & Rikkert), 

Zoek eerst het Koninkrijk (Opwekking voor kids 128), Soms 
zou ik willen fluiten als een vogeltje (Elly & Rikkert) of Maak 
je niet druk (Marcel en Lydia Zimmer).

13. OM TE DOEN

4-6 jaar 

Kijk eens naar de vogels

Jezus gebruikt het voorbeeld van de 

vogels om ons te leren dat we ons 

geen zorgen hoeven te maken. 

De kinderen versieren vogels. 

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   een vel gekleurd papier

En verder:

-   scharen of 

prikpennen en 

priklappen

-   lijm

-   veertjes in allerlei kleuren

Aan de slag:
-  De kinderen knippen of prikken de 

vogels uit. 

-  Ze plakken de vogels op het 

gekleurde blad.

-  Ze lijmen veertjes op de vogels.

Jezus zegt:

‘Maak je geen zorgen.’
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4-8 jaar 

Er wordt gezorgd!

Jezus zegt: Kijk eens naar de 

vogels in de lucht en naar de 

bloemen die groeien in het veld. 

God zorgt voor hen. Zo zorgt hij 

ook voor ons. De kinderen maken 

een knutselwerk van vogels en 

bloemen. 

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een vel A3-papier

-   een ijslollystokje

-   een wc-rol

-   vogels van het werkblad

En verder:

-   scharen of prikpennen en 

priklappen

-   lijm

-   verf en kwasten

-   schoteltjes voor de verf

-   eventueel viltstiften of wasco

Aan de slag:
-  De kinderen 

dopen de smalle 

zijkant van het 

lollystokje in de verf en stempelen 

daarmee op de onderste helft 

van het papier. Ze maken 

lange en korte strepen voor de 

bloemstengels en het gras. 

-  Ze dopen de rand van de wc-rol 

in de verf en stempelen aan de 

bovenkant van de stelen allemaal 

rondjes, de bloemen. 

-  Ze kleuren één of meer vogels 

van het werkblad en knippen of 

prikken deze uit. Ze plakken de 

vogels op de bovenste helft van 

het papier, of juist tussen het gras. 

-  God zorgt niet alleen 

voor de vogels en de 

bloemen. Hij zorgt ook 

voor ons. De kinderen 

tekenen zichzelf op 

hun tekening.

4-8 jaar 

Vogelvrij

Zoals God zorgt voor de vogels, zo zorgt hij voor de mensen. 

Wat heb je nodig?
-  een klein beeldje van een vogeltje, of een plaatje van een vogel

-  muziek

Aan de slag:
-  De kinderen staan of zitten in een kring.

-  Zodra de muziek begint, geven de kinderen het vogeltje zo snel 

mogelijk aan elkaar door. 

-  Het kind dat het vogeltje heeft als de muziek stopt, gaat uit de kring 

en maakt een kort vrolijk dansje. Want het vogeltje betekent: maak  

je geen zorgen. Dit kind blijft buiten de kring. 

-  Het vogeltje wordt opnieuw doorgegeven tot de muziek stopt.  

Het kind dat nu het vogeltje heeft, gaat uit de kring naar het andere 

kind en samen maken ze een kort vrolijk dansje.

-  Het spel gaat door tot alle kinderen uit de 

kring met het vogeltje zijn en in de 

nieuwe kring staan. Zolang de  

muziek klinkt, dansen ze. 
Tips

- Je kunt het iets 
moeilijker maken en het spel 

iets sneller later verlopen door 
twee vogeltjes of een vogeltje 

en een kunstbloem in het spel te 
brengen.

- Maakt een kind liever geen 
dansje? Laat het een vogeltje 

nadoen, of huppelen of 
lekker springen. 

Tip 
Wil je niet verven? 

Laat de kinderen een compositie maken van de vogels van het werkblad waarbij ze bomen tekenen, gras, bloemen, eventueel een graanschuur, en 
zichzelf. 
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Maak je geen zorgen

8-12 jaar 

Een waslijn vol

Je moet je niet druk maken over eten, 

drinken of kleren. God weet dat je al 

die dingen nodig hebt. In deze puzzel ontdekken de 

kinderen waar je beter je aandacht aan kunt geven.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   een pen

En verder:

-   stiften en/of potloden

Aan de slag:
-  De kinderen maken van de letters in elk kledingstuk 

een woord.

-  Ze ‘hangen’ de kledingstukken op de goede plek aan 

de waslijn. Zo ontstaat er een zin. 

-  De kinderen kleuren de kledingstukken.

Oplossing:
Houd je bezig met Gods nieuwe wereld. Dan zal God 

je die andere dingen ook geven.(Lucas 12:31)

8-12 jaar 

Bloembommetjes

God weet wat je nodig hebt. Hij 

zorgt niet alleen voor de vogels, 

de bloemen en het gras. Hij zorgt 

ook voor jou. De kinderen maken 

bloembommetjes. Zo worden ze 

eraan herinnerd dat ze zich geen 

zorgen hoeven te maken, maar 

dat God voor hen zorgt.

Wat heb je nodig: 
Per kind (voor vijf 

bloembommetjes):

-  5 eetlepels potgrond

-  4 eetlepels kleipoeder 

(bentoniet, te koop in een 

tuincentrum of via internet)

-  1 theelepel chilipoeder (tegen 

beestjes die de zaden opeten)

-  1 theelepel bloemenzaadjes

-  een mengkom of bakje

-  een kleine eierdoos om de 

bloembommetjes in te doen

Aan de slag:
-  Meng alle ingrediënten in een 

kom door elkaar.

-  Voeg een klein beetje water toe.

-  Kneed alles door elkaar zodat 

het mengsel blijft plakken.

-  Maak van het mengsel balletjes 

zo groot als een knikker.

-  Leg de bloembommetjes 

voorzichtig in een 

eierdoos.

-  Zet de doos met de 

bloembommetjes 

ergens buiten neer.

-  Wat gebeurt er?

Tips
- Gebruik bloem-

zaadjes die passen bij  
het jaargetijde.

- Laat de bloembommetjes 
één of twee dagen in de 
eierdoos drogen voordat 

je die buiten zet.

Meng alle ingrediënten in
een kom door elkaar.

1
Voeg een klein

beetje water toe.

2
Kneed alles door elkaar zodat

het mengsel blijft plakken.

3
Maak van het mengsel balletjes zo groot
als een knikker. Leg de bloembommetjes

voorzichtig in een eierdoos.

Leg de bloembommetjes ergens buiten neer.
Kijk wat er gebeurt.

4

! tip:
Gebruik bloemzaadjes die passen bij

het jaargetijde. Laat de bloembommetjes
één of twee dagen in de eierdoos drogen.

Wat heb je nodig voor vijf bloembommetjes:
* vijf eetlepels potgrond  * vier eetlepels klei poeder (bentoniet, te koop in een tuincentrum of via internet)

* één theelepel chilipoeder (tegen beestjes, die de zaden opeten)  *  één theelepel bloemenzaadjes
* een mengkom of bakje  * een kleine eierdoos om je bloembommetjes in te doen
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Maak je geen zorgen

10-12 jaar 

Kijk om je heen

Jezus gebruikt beelden om duidelijk te 

maken dat God weet wat je nodig hebt.

Jezus vraagt ons om te kijken naar de 

vogels, de bloemen en het gras.

Welk beeld gebruiken de kinderen om Jezus’ 

boodschap te laten zien?

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  een vel A3-papier

-  een potlood

-  een kwast

En verder:

-  een vel papier voor de woordspin

-  een stift

-  verschillende kleuren verf

-  water om de kwasten uit te spoelen

-  onderleggers van kranten of ander 

materiaal

Aan de slag:
-  De kinderen brainstormen met elkaar. 

Welk beeld uit de natuur of uit het leven 

vertelt, net als de vogels, de bloemen en 

het gras, dat God voor je zorgt? (Denk aan: 

een boom die in bloei staat, een baby in de 

wieg, een maisveld, of de zon).

-  Schrijf de ideeën in een woordspin. 

-  De kinderen kiezen uit de ideeën een beeld 

om te schilderen.

-  Ze maken eerst met potlood een 

schets.

-  Ze verven het beeld in.

-  Ze laten hun schilderij drogen.

-  De kinderen bekijken elkaars 

beelden. Wie wil mag er iets 

over vertellen.

Tip
In de Samen
leesbijbel op 

bladzijde 1540-1541 

vind je nog meer 

ideeën. 

Tips
- De kinderen kunnen 
ook een beeld uit het 

bijbelgedeelte schilderen.
- Geef de schilderijen een 
mooi plekje in jullie ruimte 

of in de kerkzaal.
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14. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. 

Dat is een wens die vaak aan het einde van 

de kerkdienst wordt uitgesproken. En die 

zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar: 

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/Mathias Weber

Rijke en arme vrouw (debijbel.nl): NBG/Mikko Kriek 

Werkbladen 4-8 jaar/ 8-12 jaar: Bart den Heeten

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’ 

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring 

staan en houd elkaars 
handen vast.

- Laat drie kinderen elk 
een zin uitspreken, of 
spreek alles samen 

uit.
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Jezus zegt:

‘Maak je geen zorgen.’
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Meng alle ingrediënten in
een kom door elkaar.

1
Voeg een klein

beetje water toe.

2
Kneed alles door elkaar zodat

het mengsel blijft plakken.

3
Maak van het mengsel balletjes zo groot
als een knikker. Leg de bloembommetjes

voorzichtig in een eierdoos.

Leg de bloembommetjes ergens buiten neer.
Kijk wat er gebeurt.

4

! tip:
Gebruik bloemzaadjes die passen bij

het jaargetijde. Laat de bloembommetjes
één of twee dagen in de eierdoos drogen.

Wat heb je nodig voor vijf bloembommetjes:
* vijf eetlepels potgrond  * vier eetlepels klei poeder (bentoniet, te koop in een tuincentrum of via internet)

* één theelepel chilipoeder (tegen beestjes, die de zaden opeten)  *  één theelepel bloemenzaadjes
* een mengkom of bakje  * een kleine eierdoos om je bloembommetjes in te doen

BLOEMBOMMETJES

God weet wat je nodig 

hebt. Hij zorgt niet alleen 

voor de vogels, de 

bloemen en het gras. Hij 

zorgt ook voor jou. 

Maak bloembommetjes! 

Die kunnen jou eraan 

herinneren dat je je geen 

zorgen hoeft te maken. 

God zorgt voor je!  

KLEDING

Stel dat je alle kleren bij jullie thuis op één 

hoop zou leggen, dan heb je waarschijnlijk 

een grote stapel, met allemaal verschillende 

soorten, kleuren en maten. In de tijd van 

Jezus hadden mensen minder kleren dan wij 

tegenwoordig. Veel mensen hadden zelfs maar 

één of twee setjes! Zoals je op de plaatjes kunt 

zien, zagen de kleren er toen heel anders uit 

dan nu. Mannen en vrouwen trokken eerst 

een soort lang onderkleed aan (de tuniek) en 

daaroverheen kwam dan hun gewone kleding 

(het bovenkleed of de mantel). De kleding 

werd meestal gemaakt van wol of van linnen.

BLOEMEN

Jezus gebruikt het voorbeeld van de bloemen om iets 

duidelijk te maken over hoe goed God voor de mensen 

zorgt. Tijdens zijn toespraak staat Jezus op een berg 

in Galilea. En in Galilea heb je een heleboel soorten 

bloemen: anemonen, gladiolen, krokussen en nog veel 

meer. Zoek op het internet eens een afbeelding op van de 

bloemen in Galilea. Zoek bijvoorbeeld op ‘flowers Galilee’ 

of ‘bloemen Galilea’. Als God het gras al zo mooi versiert 

met bloemen, zal God zeker ook voor de mensen zorgen.

Jezus zei: ‘Je Vader in de hemel weet 
echt wel dat je al die dingen nodig hebt.’

Matteüs 6:32

Meng alle ingrediënten in
een kom door elkaar.

1
Voeg een klein

beetje water toe.

2
Kneed alles door elkaar zodat

het mengsel blijft plakken.

3
Maak van het mengsel balletjes zo groot
als een knikker. Leg de bloembommetjes

voorzichtig in een eierdoos.

Leg de bloembommetjes ergens buiten neer.
Kijk wat er gebeurt.

4

! tip:
Gebruik bloemzaadjes die passen bij

het jaargetijde. Laat de bloembommetjes
één of twee dagen in de eierdoos drogen.

Wat heb je nodig voor vijf bloembommetjes:
* vijf eetlepels potgrond  * vier eetlepels klei poeder (bentoniet, te koop in een tuincentrum of via internet)

* één theelepel chilipoeder (tegen beestjes, die de zaden opeten)  *  één theelepel bloemenzaadjes
* een mengkom of bakje  * een kleine eierdoos om je bloembommetjes in te doen

Een arme vrouw                   Een rijke vrouw
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VOGELS

Met zijn voorbeeld over vogels 

wil Jezus ook vertellen dat 

God voor de mensen zorgt: als 

God al zo goed voor de vogels 

zorgt, zal Hij dat ook voor de  

mensen doen. 

In Psalm 84 gaat het ook 

over vogels: ‘Machtige Heer, 

mijn koning, mijn God, zelfs 

mussen wonen in uw tempel. 

Zwaluwen maken een nest bij 

uw altaar, ze zorgen er voor 

hun jongen.’ Hoewel ze maar 

klein zijn, hebben zelfs vogels 

een plekje dicht bij God.

OPLOSSING:

EEN WASLIJN VOL

Je moet je niet druk maken over eten, drinken of kleren. 

God weet dat je al die dingen nodig hebt. In deze puzzel 

ontdek je waar je beter je aandacht aan kunt geven.

-  Maak van de letters in elk kledingstuk een woord.

-  ‘Hang’ de kledingstukken op de goede plek aan de waslijn. 

Welke zin lees je nu?

-  Je kunt de kledingstukken inkleuren.


