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In de kerkdienst In de kinderdienst

7.  MOMENT MET DE 

KINDEREN IN DE DIENST

Je hebt nodig:
-  de projectposter en de eerste sticker
-  een bloempot
-  een mosterdzaadje (uit het kruidenrekje in 

de supermarkt). N.B. Laat dit voor het zaaien 
minstens zes uur in water weken.

-  potgrond
-  eventueel een schep

Kijk samen naar het eerste station op de 
projectposter. Laat de kinderen aan de 
volwassenen vertellen wat ze zien. Wat voor 
zaadje zou dit zijn? Laat het echte mosterdzaadje 
zien (eventueel een zaadje dat niet geweekt heeft). 
Klein, hè? Laat één van de kinderen het zaadje 
zaaien. Plak dan de eerste sticker op. Zou uit hun 
zaadje ook zo’n mooie plant groeien?

9. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar
Van klein naar groot
Je hebt nodig:
-  een groeimeter (van papier of hout)
-  een dikke viltstift
-  eventueel plakband (om de papieren groeimeter op 

de muur te plakken)

Hoe begin je?
De kinderen gaan op een rij staan van de kleinste naar 
de grootste. De kleinste wordt eerst gemeten. Zet een 
streepje bij de kruin van het kind. Als er niet veel 
kinderen zijn, kunnen alle kinderen worden  
gemeten. Als er veel kinderen 
zijn, kun je alleen het 
grootste en kleinste kind 
opmeten. Hoeveel 
verschil in lengte is er 
tussen het kortste en 
langste kind? 

Vraag aan de kinderen: Kun je zien dat je groeit? Nee? 
Toch gebeurt het. Op een dag zijn je schoenen te klein 
of je pyjama te kort. Je ziet niet dat je groeit, maar je 
merkt het wel. 
Vertel dat het daar vandaag over gaat: er groeit iets 
belangrijks, wat je niet goed kunt zien. Maar je kunt het 
wel merken! 

8-12 jaar
Voorbeelden
Je hebt nodig:
- het werkblad

Laat de kinderen de 
optische illusie op het 
werkblad zien. Wat zien  
ze? Is alles echt wat het  
lijkt? Jezus vertelde over 
zijn nieuwe wereld ook vaak 
op een andere manier: met 
voorbeeldverhalen. Hij laat je soms op 
een andere manier naar dingen kijken.  
Alsof hij wil zeggen: Mijn nieuwe wereld  
is er al, ga het zelf maar ontdekken!8. OM TE ZINGEN

Vandaag kun je in de kerk of tijdens de 
kinderdienst het eerste couplet van het 
projectlied ‘In goede aarde’ zingen.

Tip 
Maak van het op een rij gaan staan een spel: hoe snel kunnen de kinderen van klein 

naar groot gaan 
staan?

Tip 
Op internet zijn ook optische illusies te vinden waarbij je de letters ‘J E S U S’ (de Engelse speling) of een tekening van Jezus ziet 

verschijnen.
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10.  GEBED ALS DE 

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,
Vandaag horen we een verhaal over zaaien en groeien.
Zo leven we samen toe naar het feest van Pasen.

We gaan praten over uw nieuwe wereld. 
Die nieuwe wereld is voor ons niet altijd goed te zien.
Hij lijkt soms nog zo klein, 
maar we horen vandaag dat hij steeds groter wordt.
Helpt u ons om ernaar uit te kijken? 
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.

11.  BIJBELVERHAAL

4-8 jaar
Bij Matteüs 13:31-35
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 boven-
bouwmateriaal gebruiken om wat meer uit te leggen.

Zo klein als een mosterdzaadje
Er staan een heleboel mensen en kinderen op het 
strand bij het Meer van Galilea. Jezus is er, en ze 
willen allemaal naar hem luisteren. Ze willen allemaal 
zo graag dicht bij Jezus zijn, dat ze hem bijna het 
water in duwen. Daarom stapt Jezus in een boot. En 
vanuit de boot vertelt hij de mensen verhalen over 
Gods nieuwe wereld. 

De mensen willen er alles over weten. De dag dat 
Gods nieuwe wereld komt, dat wordt een geweldige 
dag. Misschien komt er wel een nieuwe koning 
die alle vijanden in één keer het land uit jaagt. Dat 
hopen veel mensen.
‘Gods nieuwe wereld lijkt wel een beetje op een 
mosterdzaadje,’ zegt Jezus. 
De mensen op het strand kijken elkaar verbaasd 
aan. 
‘Huh?’ zegt iemand. ‘Een mosterdzaadje? Dat is toch 
piepklein?’ 
‘Dat klopt,’ zegt Jezus. ‘Een mosterdzaadje is het 
kleinste zaadje dat er is. Maar als je het in de grond 
stopt, groeit er een grote boom uit. Een boom die 
groter is dan alle andere planten. Het wordt zo’n 
grote boom dat de vogels er een nest in kunnen 
bouwen. Dat ze erin kunnen uitrusten. Dat ze lekker 
in de schaduw kunnen zitten. Dat ze boven in de 
boom kunnen zitten en in de verte kunnen kijken.’ 

Wat zou Jezus daar nou mee bedoelen? Het lijkt 
wel een raadsel! Gods nieuwe wereld is nu nog 
piepklein. Net zo klein als een zaadje. Je moet heel 
goed kijken, anders zie je het niet. Maar het gaat 
groeien en groeien. Het gaat supergroot worden. 
Het wordt een mooie wereld, waar je veilig kunt 
wonen. 



6
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Matteüs 13:31-35 | Zo klein als een mosterdzaadje

Zo klein als een mosterdzaadje

‘Ik wil jullie nog een voorbeeld geven,’ zegt Jezus. ‘Gods nieuwe wereld 
lijkt op gist.’
‘Op gist?’ zegt een vrouw. ‘Op gist dat je gebruikt als je brood wilt bakken?’ 
‘Ja,’ zegt Jezus. ‘Als je gist bij het deeg doet, dan verandert het deeg. Het 
begint te groeien.’
Een jongen knikt. Dat heeft hij weleens gezien als mama brood bakte. 
Mama deed gist bij het deeg, en ze zette de kom op een warme plek. Er 
was maar een klein beetje deeg, maar door de gist begon het te groeien 
en te groeien. Het deeg werd zo hoog dat het bijna de kom uit kwam. En 
toen mama het bakte, werd het een lekker zacht brood. 
‘Met Gods nieuwe wereld is het ook zo,’ zegt Jezus. ‘Het lijkt heel klein, 
maar het wordt heel groot. En heel mooi. De hele wereld verandert als je 
doet wat God wil.’

8-12 jaar
Matteüs 13:31-35
Andere voorbeelden
Jezus gaf nog een voorbeeld aan de mensen. Hij zei: ‘Gods nieuwe wereld 
lijkt op een mosterdzaadje. Dat is het kleinste zaadje dat er is. Als iemand 
het zaait op zijn land, dan groeit er uit dat kleine zaadje een boom. Die 
boom is het grootst van alle planten. En de vogels bouwen er hun nest in.’
Jezus gaf nog een voorbeeld. Hij zei: ‘Gods nieuwe wereld lijkt op gist. 
Een vrouw doet een klein beetje gist bij een grote zak meel. Daardoor 
verandert al het meel.’
Jezus gaf de mensen al die  voorbeelden. Hij gebruikte alleen maar  
voorbeelden  als hij tegen hen sprak. Dat moest zo gebeuren, want 
dat wordt al gezegd in de  heilige  boeken. Daar staat: ‘Ik spreek met 
voorbeelden. Op die manier maak ik het geheim bekend dat zo oud is als 
de wereld zelf.’

12. OM TE WETEN

Mosterdzaad en mosterdboom
De mosterdplant leeft maar één jaar. In die tijd groeit hij van een klein 
zaadje tot een plant van 1,5 meter hoog. Hij heeft grote bladeren, gele 
bloemen en groene vruchten. De vruchten bevatten bruine of zwarte, 
ronde zaadjes. De mosterdplant werd in de tijd van Jezus niet alleen als 
kruid gebruikt, maar ook als medicijn. En uit de zaden werd olie gehaald 
om voedsel in te bakken.
De zaadjes zijn ongeveer 1 millimeter groot. In de tijd van Jezus was dat het 
kleinste zaad dat de mensen kenden. Waarschijnlijk gebruikt Jezus hem 
daarom in zijn voorbeeldverhaal: er groeit misschien geen echte boom uit, 
maar wel een veel grotere plant dan je zou verwachten.

Voorbeelden
Het verhaal van het mosterdzaadje en het gist is een voorbeeldverhaal: 
het gaat niet echt om zaadjes of gist, maar om iets dat Jezus duidelijk wil 
maken. Een ander woord voor zo’n voorbeeldverhaal is ‘gelijkenis’. 
Jezus gebruikt vaak voorbeeldverhalen om iets over God of Gods nieuwe 
wereld te vertellen. Hij begint dan meestal met ‘Gods nieuwe wereld lijkt 
op…’. Steeds laat zo’n voorbeeld een bepaalde eigenschap van Gods 
nieuwe wereld zien. In het verhaal van het mosterdzaadje en het gist gaat 
het erom dat Gods nieuwe wereld klein begint, maar uiteindelijk zo groot 
wordt dat alles erdoor verandert. Andere bekende voorbeeldverhalen 
zijn het verhaal van het schaap (Lucas 15:1-7) en van de zoon die weggaat 
(Lucas 15:11-32) 
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13. 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
We hoorden net dat Jezus een verhaal vertelde aan de 
mensen. 
-  Wat hebben jullie van het verhaal onthouden?
-  Waarmee vergelijkt Jezus Gods nieuwe wereld?
-  Waarmee zou jij Gods nieuwe wereld vergelijken?
-  Vind je het mooi om je Gods nieuwe wereld voor te 

stellen als boom die groeit? Waarom wel of niet? 

8-12 jaar
-  Jezus vertelt aan de mensen twee voorbeeldverhalen 

over zijn nieuwe wereld. Welke twee?
-  Wat zou Jezus met deze voorbeelden bedoelen?
-  Gebruikt je juf of meester ook weleens voorbeelden? 

Vind je het dan makkelijker of moeilijker om te 
begrijpen waar het om gaat?

-  Jezus spreekt heel vaak in voorbeelden. Waarom zou 
hij dat doen, denk je?

14. OM TE DOEN

4-8 jaar
Gods nieuwe wereld lijkt op… 

Je hebt nodig:
-  een vel papier (minstens A3) met  

daarop een grote boom getekend
-  stiften of kleurpotloden

Praat met de kinderen over Gods nieuwe 
wereld. Wat stellen ze zich daarbij voor? Wat 
hoort er wel of niet bij? Schrijf of teken dat met 
elkaar in de bladeren van de boom.

Tips 
- Vinden de kinderen 

dit moeilijk? Laat ze een 

prachtige vogel tekenen die 

in de boom uitrust.

- Laat de boom na afloop 

aan de mensen in de 

kerk zien.

4-6 jaar
Van klein naar groot
Wat heb je nodig?
Per kind:
-  het puzzelblad
-  een pen of potlood
-  kleurpotloden

Laat de kinderen de 
plaatjes die bij elkaar 
horen (steeds een 
kleine en grote variant) 
met elkaar verbinden en 
daarna inkleuren. 

Tip
Heb je veel tijd? Laat de kinderen dan de plaatjes uitprikken of uitknippen en op een gekleurd vel stevig papier bij elkaar plakken. Je kunt er ook memory mee 

spelen.
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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/Mirjam Buitenwerf-van der Molen

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie 4-8 jaar en poster: NBG/Hélène Jorna

Werkblad 4-8 jaar: NBG/Paul Oole

Strip: NBG/Bart den Heeten

Projectlied: NBG/Ron Schröder en Marianne Bussemaker/Marcel en Lydia Zimmer

Ontwerp: 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.

8-12 jaar
Spiegelbeeld
Je hebt nodig:
-  het werkblad
-  een metalen lepel

Jezus spreekt vaak in voorbeelden: soms is het dan 
net anders dan de mensen denken. Kijk zelf maar! 
Laat de kinderen dit om de beurt proberen.

8-12 jaar
Geheim?
Je hebt nodig:
-  het werkblad
-  pennen of potloden

Jezus zegt dat hij een geheim 
vertelt dat zo oud is als de wereld 
zelf (Matteüs 13:35). Laat de kinderen met het 
geheimschrift op het werkblad ontdekken wat Jezus 
nog meer over een mosterdzaadje heeft gezegd!
Oplossing: ‘Zelfs als je geloof maar zo klein is als een 
mosterdzaadje is alles mogelijk.’ (Matteüs 17:20-21)

Tip
Kijk in de 

Samenleesbijbel op 
pagina 1560-1561 voor 
nog meer ideeën bij 

dit verhaal.

Houd de lepel met debolle kant voor je gezicht.
Kijk nu naar deholle kant van de lepel.

1

2

Raak nu eens met jelinkerhand je neus aan.

3

je hebt nodig:* een metalen lepel

Wat gebeurt er?Wat zou dat met hetverhaal te maken
hebben?

Lukt het?
Of zit het net

even anders dan
je denkt…?

Wat gebeurt
er nu?




