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7.  MOMENT MET DE KINDEREN IN DE DIENST

Tussen hemel en aarde
Tijdens het project Tussen hemel en aarde staat de boodschap van Jezus centraal zoals 
die naar voren komt in de Bergrede. Hier vertelt hij hoe Gods nieuwe wereld eruit ziet. 
Ook denken we na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien.

Wat heb je nodig?
-  de bouwplaat van de berg
-  het kaartje met de illustratie van zondag 1: iemand die er gelukkig uitziet

Voorbereiding:
-  Zet de bouwplaat in elkaar.
-  Zet de berg met deze zijde naar voren.

Aan de slag:
-  Laat de berg zien aan de kinderen.
-  Vertel de kinderen dat dit de berg is waarop Jezus de mensen uitleg geeft 

over Gods nieuwe wereld. In de weken voor Pasen horen we wat Jezus vertelt 
over die nieuwe wereld en wat hij laat zien van deze wereld. En we denken na 
over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien.

-  Vandaag vertelt Jezus over het echte geluk.
-  Vraag aan de kinderen wanneer zij écht gelukkig zijn.
-  Vraag ze vervolgens wanneer ze denken dat God écht gelukkig is.
-  Vertel de kinderen dat zij in hun eigen dienst gaan horen wanneer je volgens God echt 

gelukkig bent.
-  Hang samen het kaartje van deze zondag in de sleuf van de berg, op de weg naar boven.

In de kerkdienst

Tip 
Op de achterkant van de 

berg staat de grafsteen die op Paaszondag van het graf weggerold wordt. Je kunt er 
voor kiezen de achterkant 
af te schermen voor de 

gemeente.
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In de kinderdienst

8. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 
Springen van geluk
Jezus zegt dat het echte geluk voor mensen is die 
God nodig hebben. Wanneer ben je volgens de 
kinderen gelukkig of juist ongelukkig? 

Aan de slag:
-  De kinderen staan op een rij.
-  Noem een situatie waarbij het kind bedenkt of het 

zich hier gelukkig bij voelt.  
-  Wordt een kind hier gelukkig van, dan springt het 

één sprong vooruit. Voelt het zich hierdoor héél erg 
gelukkig, dan springt het twee sprongen vooruit. 

-  Voelt een kind zich hier niet zo gelukkig bij, dan 
springt het één sprong achteruit. Wordt een kind er 
erg ongelukkig van, dan springt het twee sprongen 
achteruit. 

-  De kinderen blijven in de gesprongen positie staan. 
Van daaruit springen ze weer verder. 

-  Voorbeelden van situaties:
  • Je verliest een bordspelletje.
  • Je beste vriend(in) gaat verhuizen.
  • Je vindt eindelijk je favoriete knuffel weer terug.
  •  Het regent op je verjaardag.

  •  Je gaat op zaterdagmiddag met je vader of 
moeder winkelen.

  •  Je moet het konijnenhok schoonmaken.
  •  De kinderdienst gaat een keertje niet door. 
-  Vertel de kinderen dat Jezus ook zinnen zegt over 

gelukkig zijn. Als je sommige van die zinnen hoort, 
zou je misschien twee sprongen achteruitgaan. 
Maar volgens Jezus zijn het twee sprongen vooruit! 

-  Geef eventueel een voorbeeld van zo’n zegenspreuk. 

8-12 jaar 
Onuitsprekelijk gelukkig
Jezus zegt dat het echte geluk voor mensen is 
die doen wat God wil. Hoe ziet dat er volgens de 
kinderen eigenlijk uit, echt geluk?

Aan de slag:
-  De kinderen bedenken iets wat hen gelukkig maakt. 
-  Ze beelden dit uit zonder woorden. 
-  De andere kinderen proberen te raden wat er wordt 

uitgebeeld. 
-  Is het te moeilijk om uit te beelden? Dan omschrijven 

ze met woorden wat hen gelukkig maakt, zonder het 
woord zelf te noemen. 

-  Hoe snel raden de andere kinderen wat het kind 
gelukkig maakt?

9.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,
Het is vandaag de eerste zondag van de veertigdagentijd.
We leven toe naar Pasen, het grote feest van Jezus’ opstanding.
Iedere week horen we verhalen van Jezus.
Hij vertelt hoe een leven met God eruitziet. 
Vandaag horen we dat een leven met u echt geluk brengt.
Het geluk van uw nieuwe wereld. 
Wilt u ons helpen om dat geluk te delen met andere mensen?
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.
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10. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 
Bij Matteüs 5:1-12
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.

Echt geluk!
We zijn al een paar dagen onderweg, 
helemaal van Jeruzalem naar Galilea. We 
hebben gehoord dat Jezus daar is!

Mijn moeder is ziek. Al een paar maanden. 
Ze is moe, ze ligt bijna altijd op bed, en ze 
kan bijna niks. Maar we hebben gehoord 

dat er een man is die iedereen beter kan 
maken: Jezus. En daarom heeft mijn vader 
mijn moeder op de ezel getild, en zijn we 
op weg gegaan naar Galilea. 
Het duurt lang. We moeten steeds 
stoppen, omdat mijn moeder te veel pijn 
heeft. 

Stel je voor, denk ik, terwijl we 
verdergaan over de stoffige 
landweggetjes, als we de heuvels 
beklimmen. Stel je voor dat mama weer 
beter is. Dat ze niet meer zo vaak op bed 
ligt. Dat ze geen pijn meer heeft. Dat ze 
weer danst en weer grapjes maakt en 
verhalen vertelt, net zoals vroeger. Wat 
zou ik dan blij zijn. Wat zou mijn vader 
blij zijn. Wat zouden we allemaal blij zijn. 

Eindelijk komen we in Galilea. We 
hoeven de weg niet te vragen. Want we 
zien heel veel mensen die naar Jezus 
onderweg zijn. Mensen die ziek zijn, 
mensen die niet kunnen lopen of blind 
zijn. We klimmen een berg op. Boven op 
de berg is Jezus, zeggen ze. 
Ik kan niet wachten om hem te zien. Ik 
kan niet wachten tot hij mijn moeder 
weer beter maakt. 

Mijn vader zet de ezel vast bij een boom, 
en tilt mijn moeder eraf. Het laatste 
stukje draagt hij haar op zijn rug. 
Eindelijk. Daar is Jezus. 
Hij zit op een steen, boven op de berg. 
Hij is iets aan het vertellen. We mogen 
hem niet storen, nu. 
Mijn vader laat mijn moeder voorzichtig 
in het gras zakken en gaat naast haar 
zitten. Hij hijgt. Hij ziet er moe uit. 
Ik ga met mijn rug tegen een steen 
zitten. En ik luister naar Jezus. 

‘Ik wil jullie wat vertellen,’ zegt Jezus. 
‘Weet je wie echt gelukkig zijn?’ 

Makkelijke vraag natuurlijk. Dat weet ik 
zelfs. 
Echt gelukkig? 
Dat zijn de mensen die gezond zijn. Die 
geen pijn hebben. 
De mensen die veel geld hebben. Die in 
een mooi huis wonen. 

‘Het echte geluk,’ zegt Jezus, ‘is voor 
de mensen die weten dat ze God nodig 
hebben. 
Want die mensen mogen wonen in Gods 
nieuwe, mooie wereld.

Weet je wie echt gelukkig 
zijn?
De mensen die nu verdriet 
hebben.’ 

Wat? Wat zegt Jezus daar? Heb je geluk 
als je verdrietig bent? 
Ik wil opspringen. Ik wil zeggen: ‘Jezus, 
dat klopt niet!’
Maar ik zeg niks. 
Ik luister. 

‘Het echte geluk is voor jou die verdriet 
hebt,’ zegt Jezus, en het lijkt wel of hij 
het tegen mij heeft.
‘Want God zal je troosten. God zal ervoor 
zorgen dat al je verdriet verdwijnt. 
Het geluk is voor jou die vriendelijk bent. 
Voor jou die doet wat God wil. 
Het geluk is voor jou die goed bent voor 
andere mensen. 
Het geluk is voor jou die eerlijk bent. 
Jij mag straks in Gods nieuwe wereld 
wonen.
Nu heb je het misschien nog moeilijk. 
Maar als je bij mij hoort, zul je gelukkig 
zijn. Gods nieuwe wereld is er voor jou. 
Jij mag er wonen.’ 
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‘Zou dat waar zijn?’ denk ik. 
Ik kijk naar mijn vader en moeder. Ze houden elkaars 
hand vast. Ze glimlachen. Het lijkt wel of ze blij zijn.
Ik kan niet wachten tot we straks naar Jezus toe 
kunnen. Ik kan niet wachten tot Jezus mijn moeder 
beter maakt. 
Maar ik merk dat ik ook glimlach. Nu al. Want het echte 
geluk, dat is voor ons. Voor mijn vader en moeder, voor 
mij. We zijn vaak verdrietig. Maar we weten nu: het komt 
goed. God zelf zal ons troosten. Want we horen bij hem. 

8-12 jaar 
Matteüs 5:1-12

Toespraak van Jezus op de berg
Jezus vertelt over het echte geluk
Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op. 
Daar ging hij zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem. 
Jezus begon zijn leerlingen uitleg te geven over de 
nieuwe wereld. Hij zei:

‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God 
nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. 
Want God zal hen troosten.
Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. 
Want aan hen zal God de aarde geven.
Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, 

en die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal 
hun moeite belonen.
Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor 
anderen. Want God zal goed zijn voor hen.
Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij 
zullen God zien.
Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want 
zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen 
wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
Het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk 
hebben omdat je bij mij hoort. Misschien schelden 
de mensen je uit, of willen ze je gevangennemen. 
Misschien vertellen ze allerlei leugens over je. Als dat 
gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie krijgen 
een grote beloning in de hemel. De profeten van 
vroeger werden net zo slecht behandeld als jullie nu.’
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12. 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 
-  Voelt het kind uit het verhaal zich verdrietig of 

gelukkig? Kun je ook tegelijk verdrietig en gelukkig 
zijn?

-  Denk je dat je je extra gelukkig kunt voelen als je 
bij God hoort?

-  Jezus zegt dat je gelukkig bent 
als je weet dat je God nodig hebt. 
Waar heb jij God voor nodig? 

-  Jezus vertelt over Gods nieuwe 
wereld. Hoe ziet die wereld eruit, denk je?

8-12 jaar 
-  Ken je de uitdrukking: ‘Je mag van geluk spreken’?
-  Wanneer mag je volgens Jezus van geluk spreken?
-  Vind je wat Jezus over geluk vertelt ook écht 

geluk?
-  Jezus zegt: ‘Het echte geluk is voor mensen 

die doen wat God wil. Want God zal hun moeite 
belonen.’ Hoe denk je die beloning eruitziet? 

-  Wat leer je van Jezus over geluk?

13. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar het lied bij dit project: Hij klimt met je 
mee. Je vindt het lied op debijbel.nl/bijbelbasics.

Of zing met elkaar Ik ben zo gelukkig (Opwekking voor 
kinderen 146).

11. OM TE WETEN

Bergen in Matteüs
Jezus vertelt over het echte geluk terwijl hij op 
een berg zit. In de verhalen van Matteüs lijkt 
een berg een speciale betekenis voor Jezus 
te hebben. Jezus bidt namelijk vaak op een 
berg (14:23), en zieke mensen worden op een 
berg genezen (15:29). Ook is de berg een plek 
waar belangrijke mensen iets bekendmaken 
over Jezus (17:1). En er wordt vaak onderwijs 
gegeven op een berg (24:3). 
Voor de mensen in die tijd was een berg een 
manier om iets dichter bij de hemel te zijn, en 
dus dichter bij God. Vandaar dat er ook zulke 
‘hemelse’ dingen gebeuren.

De zittende leraar
Als jij in de klas zit, dan staat je leraar vaak voor 
de klas als hij of zij iets uitlegt. Als Jezus de 
berg op gaat om de mensen iets uit te leggen, 
gaat hij zitten. Dat was in die tijd gewoon. 
Jezus zegt later in Matteüs bijvoorbeeld dat 
de wetsleraren en farizeeën op ‘de stoel van 
Mozes’ uitleg geven hoe je je aan de wet moet 
houden (Matteüs 23:1, Nieuwe Bijbelvertaling). 
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14. OM TE DOEN

4-8 jaar 
Gods nieuwe wereld
Jezus zit op een berg en vertelt over het echte 
geluk. Als je God nodig hebt, is Gods nieuwe 
wereld voor jou. Dat is echt geluk! 
De kinderen zoeken de zeven verschillen waarbij 
iets te zien is van echt geluk of juist niet.  

Wat heb je nodig?
Per kind:
-   het werkblad
-   kleurpotloden of viltstiften

Aan de slag:
-  De kinderen zoeken de zeven verschillen.
-  De kinderen kleuren de platen in.

4-8 jaar 
Het echte geluk
Jezus praat over ‘het echte geluk’. De kinderen kleuren 
plaatjes waaruit blijkt wat Jezus als het echte geluk ziet. 

Wat heb je nodig?
Per kind:
-   de beide werkbladen

En verder:
-   scharen of prikpennen en priklappen
-   kleurpotloden of viltstiften
-   lijm

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren de plaatjes in de harten.
-  Ze knippen of prikken de harten uit.
-  De kinderen plakken de harten op de  

lege harten van het andere werkblad.

Tip
Vraag onder het 

kleuren eens aan de 
kinderen wat de plaatjes 

met het verhaal 
hebben te maken. 
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8-12 jaar 
Het geluk compleet
De negen uitspraken van Jezus hebben 
een vaste opbouw. Ze beginnen steeds met 
de woorden ‘Het echte geluk is voor …’, die 
worden gevolgd door een groep voor wie 
dit echte geluk is. Vervolgens wordt er een 
reden gegeven waarom het echte geluk 
juist voor die mensen is (‘want’). Kunnen de 
kinderen de uitspraken van Jezus compleet 
maken?

Wat heb je nodig?
Per groepje:
-  een A4-papier met daarop: Het echte 

geluk is voor …
-  het eerste werkblad met daarop negen 

blaadjes met de volgende teksten: 
 •  mensen die weten dat ze God nodig 

hebben
 •  mensen die verdriet hebben
 •  mensen die vriendelijk zijn
 •  mensen die doen wat God wil en die 

dat het allerbelangrijkste vinden
 •  mensen die goed zijn voor anderen
 •  mensen die eerlijk zijn
 •  mensen die vrede sluiten
 •  mensen die lijden
 •  jullie

-  het tweede werkblad met 
daarop negen blaadjes 
met de volgende teksten: 

 •  want voor hen is Gods 
nieuwe wereld

 •  want God zal hen troosten
 •  want aan hen zal God de 

aarde geven
 •  want God zal hun moeite belonen
 •  want God zal goed zijn voor hen
 •  want zij zullen God zien
 •  want zij zullen kinderen van God 

genoemd worden
 •  want voor hen is Gods nieuwe wereld
 •  want jullie krijgen een grote beloning in 

de hemel

Aan de slag:
-  Het A4-papier met daarop: ‘Het echte 

geluk is voor …’ leggen de kinderen 
voor zich op de tafel.

-  Ze leggen hierop onder elkaar 
de eerste negen blaadjes.

-  De negen blaadjes die 
beginnen met ‘want’ krijgen 
ze gehusseld. Ze leggen ze 
op de juiste plaatsen achter 
de zinnen.

-  Hoeveel heeft elk groepje er 
goed?

4-8 jaar 
Dicht bij het geluk
Jezus zegt dat het echte geluk voor mensen is 
die God nodig hebben. Voor hen is Gods nieuwe 
wereld. De kinderen spelen een spel bij deze bijbeltekst. 

Wat heb je nodig?
- een bal

Aan de slag:
-  Vorm twee rijen kinderen, waarbij de kinderen tegenover 

elkaar staan. Zet de kinderen zo ver mogelijk uit elkaar. Vertel 
hun dat het moet lijken alsof ze elkaar niet echt nodig hebben.

-  Vertel de kinderen dat de bal een wereldbol is. Hij staat voor 
Gods nieuwe wereld. 

-  Het kind met de bal gooit de bal naar het kind tegenover zich. 
Dit kind gooit de bal naar de overkant naar het tweede kind in 
de rij, enzovoort, tot alle kinderen zijn geweest.

-  Lukt het hen makkelijk om de bal te vangen? 
-  De kinderen gaan dichter bij elkaar staan. Lukt het nu beter 

om de bal te vangen?
-  Ten slotte gaan de kinderen heel dicht tegenover 

elkaar staan. 
-  Ze gooien opnieuw de bal naar elkaar. Het 

zal nu makkelijk gaan. 
-  Vertel de kinderen dat hoe meer ze 

elkaar nodig hadden, hoe makkelijker het 
werd om de bal te vangen. Zo is het met 
God: Wanneer je weet dat je God nodig 
hebt, is Gods nieuwe wereld voor jou. 

Tip
Voor weinig geld is 

een opblaasbare bal 
te koop met daarop 

een print van de 
wereld.

Tip
Lees met elkaar nog 

eens de redenen voor het 
echte geluk (‘want’). Welke 
top-3 zouden de groepjes 

maken? En welke 
spreekt hun het 

minst aan? 
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8-12 jaar 
Zoek het geluk
Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil. 
In deze opdracht vouwen de kinderen vier hartjes. Op de 
punten schrijven ze wat God wil. Als ze de vier hartjes in 
elkaar schuiven, ontstaat er een symbool voor geluk.

Wat heb je nodig?
-   vier groene vouwblaadjes (minimaal 12x12)
-   het filmpje met de vouwinstructie

Aan de slag:
-  Aan de hand van het instructiefilmpje vouwen de 

kinderen vier harten van blaadjes.
-  Ze schrijven op de driehoekpunten buiten het hart 

dingen die ze willen doen omdat ze van God houden.
-  Schuif de vier harten in elkaar en je klavertje vier is klaar.

8-12 jaar 
Geluk in beeld
Jezus vertelt over de dingen die écht geluk 
geven. De kinderen brengen dit geluk in 
beeld. 

Wat heb je nodig?
Per kind:
-   twee vellen papier
-   een pen of een potlood

En verder:
-   oude tijdschriften, reclamefolders, kranten
-   scharen
-   lijm

Aan de slag:
-  De kinderen verdelen de beide vellen totaal 

in acht vakken (vier vakken per vel).

-  Ze schrijven bij elk vak één 
van de woorden die horen 
bij het echte geluk: verdriet 
hebben, vriendelijk zijn, 
eerlijk zijn, God nodig hebben, doen wat 
God wil, goed zijn voor anderen, vrede 
sluiten, lijden. 

-  De kinderen zoeken hier plaatjes bij, die ze 
in de vakken plakken. 

-  Bespreek met de kinderen welk plaatje ze 
hebben gevonden bij de uitspraak: ‘Het 
echte geluk is voor mensen die doen wat 
God wil.’

Variant:
Hang vellen aan de muur met de woorden 
die horen bij het echte geluk. Kinderen die 
een plaatje bij één van de spreuken vinden, 
plakken dit op het juiste vel.

Tip
In de Samenlees
bijbel op bladzijde 
1533-1534 vind je 
nog meer ideeën. 

Wat heb je nodig?
* vier groene vouwblaadjes (minimaal 12x12)

* het filmpje met de vouwinstructie

Bekijk het filmpje en volg de
stappen van de vouwinstructie.

1

schrijf op de driehoek punten buiten het hart
dingen die je wil doen omdat je van God houdt.

vouw in totaal
vier harten

Schuif de vier harten in elkaar
en je klavertje vier is klaar.

2
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15. 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

Werkbladen: NBG/Mathias Weber

Strip: NBG/Bart den Heeten

3D-berg: NBG/Mathias Weber

Lied: Ron Schröder en Marianne Busser (tekst), Marcel Zimmer (muziek)

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.




