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Projectbeschrijving
5 maart 2017

gaat door haar gesprek met Jezus anders kijken,
een andere invalshoek zien. Jezus ziet haar – en
dat geeft haar ook de ruimte anders naar Jezus,
een joodse man, te kijken.
Wie anders kijkt naar de projectplaat van deze
week, kan zien wat de afbeelding voorstelt.
RK heeft dezelfde schriftlezingen en kan van hetzelfde materiaal gebruik maken.
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1e zondag van de veertigdagentijd

26 maart 2017

Genesis 2,15-3,9 en Matteüs 4, 1-11
RK: Genesis 2,7-9; 3,1-7 en Matteüs 4,1-11

Thema: Zie jij het ook?

4e zondag van de veertigdagentijd

Thema: Zie je het?

1 Samuel 16, 1-13 en Johannes 9,1-13.26-39
RK: 1 Samuël 16, 1b.6-7. 10-13a, Johannes 9, 1-41

De eerste zondag van het project ‘Zie je het!?’ In
dit project draait het om zien, kijken en kijken
met andere ogen. De lezing van vandaag gaat
over de beproevingen van Jezus in de woestijn.
Steeds opnieuw moet Jezus goed kijken wat het
belangrijkste is, wat er werkelijk toe doet. Op
grond daarvan maakt hij een keuze.
RK heeft dezelfde evangelielezing en kan van
hetzelfde materiaal gebruik maken.

12 maart 2017

Op de vierde zondag van de veertigdagentijd
horen we een evangelieverhaal dat op een aantal niveaus gaat over ziende worden, gaan zien.
Jezus geneest de blinde man. De leerlingen gaan
zien dat ziekte niets te maken heeft met straf.
En de Joodse leiders zien dat deze man werkelijk
is wie hij zegt te zijn en dat zijn geloof in Jezus
oprecht is. Ze nemen hem dat niet in dank af.
De modder die Jezus maakt is te zien op de projectplaat van deze week.
RK heeft dezelfde schriftlezingen en kan van hetzelfde materiaal gebruik maken.
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2e zondag van de veertigdagentijd

Thema: Mag ik het ook zien?

Exodus 24, 12-18 en Matteüs 17, 1-9
RK: Genesis 12, 1-4a en Matteüs 17, 1-9

2 april 2017
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5e zondag van de veertigdagentijd

Thema: Nog even geduld…..ik laat
het je zien!

In de evangelielezing van vandaag zijn het de
leerlingen die iets te zien krijgen. Petrus wil
graag meer zien, wil dat bijzondere moment vasthouden. Maar ook als je het nog niet helemaal
ziet, als je nog niet alles doorziet, kun je toch
doorgaan.
RK heeft dezelfde evangelielezing en kan van
hetzelfde materiaal gebruik maken.

19 maart 2017
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Ezechiël 37, 1-14 en Johannes 11, 1-4.17-44
RK: Ezechiël 37, 12-14, Johannes 11, 1-45
De veertigdagentijd is al over de helft. In het
evangelieverhaal klinkt het woord van Pasen al
door. Er zijn in dit verhaal veel tranen en er is
veel afscheid. Maar vooral is er veel nieuw leven
en een groeiend vertrouwen dat de dood het
laatste woord niet heeft.
De afbeelding op de projectplaat laat dit keer
een grafsteen met het beeld van een engel zien.
RK heeft hetzelfde evangelieverhaal en kan dus
van het geboden materiaal gebruik maken.

Pagina 18

3e zondag van de veertigdagentijd

Thema: Ik zie jou, zie jij mij?
Exodus 17, 1-7 en Johannes 4, 5-26
RK: Exodus 17, 3-7, Johannes 4, 5-42
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Ook het evangelieverhaal van vandaag gaat weer
in op thema ‘zien’. De Samaritaanse bij de put
1
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9 april 2017

met het telbord om de relatie tussen Pasen en
Pinksteren te benadrukken. De leerlingen ervaren
dat Jezus nog steeds in hun midden is. Hoewel
ze dachten dat alles afgelopen was, blijkt het
een nieuw begin. Dan is dan ook het thema van
deze zondag
Voor RK is er een navertelling van het evangelieverhaal gecombineerd met Handelingen.

6e zondag van de veertigdagentijd Palmzondag

Thema: Zien we het wel goed?
Jesaja 50, 4-7 en Matteüs 21, 1-11
RK: Jesaja 50, 4-7, Matteüs 26, 1-27,66

Jezus is bij Jeruzalem aangekomen. Op een ezel
trekt hij de stad in. Maar zien we het wel goed?
Is het een koning die daar binnentrekt? Of zien
de mensen vooral wat ze graag willen zien? We
vieren het feest van Palmpasen.
De projectplaat laat dit keer de straat zien. Dat
het de weg is waar Jezus in het verhaal van
Palmpasen overheen gaat, blijkt uit de palmtak
die er bij zit.
RK kan gebruik maken van het geboden materiaal bij het verhaal van de intocht.

16 april 2017

30 april 2017

3e van Pasen
15e paasdag in de telling van Pasen naar Pinksteren

Thema: Zelf doen

Jesaja 43, 1-2 en Johannes 21, 1-14
RK: Handelingen 2, 14.22-33 en Lucas 24, 13-35

Pagina 54

Na Pasen gaan de leerlingen weer vissen. Het
leven gaat door, er is werk aan de winkel. Ze
moeten het nu weer zelf doen. Met dit thema
gaan de kleintjes aan de slag. Voor de oudsten is het thema deze zondag ‘hoop’. Voor de
leerlingen komt er hulp uit onverwachte hoek:
Jezus daagt hen uit het over een andere boeg te
gooien.
RK Er is deze keer een navertelling bij Handelingen 2, toewerkend naar Pinksteren.

Pasen

Thema: Nu zie ik het!

Exodus 14, 9-14 en Johannes 20,1-18
RK: Handelingen 20, 34a 37-43, Johannes 20, 1-9
Het is Pasen. Bij (een aantal van) de vrienden
van Jezus begint het een beetje te dagen. En
Maria van Magdala in de tuin gaat het werkelijk
zien – de Heer is opgestaan!
In het projectdeel constateren we dat de kerk
nu werkelijk schoongemaakt is. Alle platen zijn
opgehangen. Het beeld is duidelijk. Of toch niet?
Als alle platen op de grond gevallen zijn, ontdekken we dat er iets heel nieuws te zien is.
In het materiaal van vandaag vindt u, zoals u
van ons gewend bent, een paasviering waar ook
de kinderen een plaats in hebben.
RK kan van dit geboden materiaal gebruik maken.

23 april 2017
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7 mei 2017
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4e van Pasen
22e paasdag in de telling van Pasen naar Pinksteren

Thema: Binnen en buiten

Nehemia 9, 6-15 en Johannes 10, 1-10
RK: Handelingen 2, 14a, 36-41 en Johannes 10,
1-10
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In Johannes lezen we over Jezus als goede herder
en als deur voor de schapen. Bij alle leeftijdsgroepen staat deze zondag de herder centraal.
RK Heeft een navertelling bij Handelingen

2e van Pasen
8e paasdag in de telling van Pasen naar Pinksteren
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Thema: Blij!

Genesis 8, 6-16 en Johannes 20, 19-23 (31)
RK: Handelingen 2, 42-47, Johannes
Deze zondag na Pasen staat nog helemaal in
het teken van Pasen. In de kerk gaan we verder
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14 mei 2017

5e van Pasen
29e paasdag in de telling van Pasen naar Pinksteren

Thema: Gaandeweg

In Johannes lezen we dat Jezus de weg is. De
weg is het thema van deze zondag. Voor de
kleintjes in letterlijke zin, voor de oudsten in
figuurlijke zin: de weg als levenshouding. Wat
wil je bereiken en welke weg kies je dus?
RK heeft hetzelfde evangelieverhaal en kan dus
van het geboden materiaal gebruik maken.
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6e van Pasen
36e paasdag in de telling van Pasen naar Pinksteren

Thema: Huilen en lachen

Jesaja 41, 17-20 en Johannes 16, 16-24
RK: Handelingen 8, 5-8 en 14-17, Johannes 14,
15- 21

Thema: Het goede nieuws krijgt
vleugels

Op het pinksterfeest gaat er iets gebeuren. De
mensen komen in beweging. De mensen krijgen de Geest van God.
RK kan gebruik maken van hetzelfde materiaal.

11 juni 2017
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Trinitatis

Thema: Drie is één

Exodus 34, 4-9 en Matteüs 28, 16 -20
RK: Exodus 34, 4b-6. 8-9 en Johannes 3, 16-18
De naam van deze zondag is: Trinitatis. In
Trinitatis zit het woord drie: Vader, Zoon en
Heilige Geest. Allemaal andere benamingen van
God. Een God die in beweging is. Drie namen
voor één en dezelfde….
RK kan gebruik maken van hetzelfde materiaal.
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Aan tafel vertelt Jezus aan de hand van kleine
voorbeeldverhaaltjes hoeveel hij altijd van zijn
leerlingen gehouden heeft. De leerlingen willen niet dat Jezus weg gaat, Ze zullen verder
moeten gaan met wat ze van Jezus geleerd
hebben.
RK hoort een gedeelte uit Handelingen.

28 mei 2017

50e paasdag Pinksteren

Handelingen 2, 1-24 en Johannes 14, 23-29
RK: Handelingen 2, 1-11 en Johannes 20, 10-23

Deuteronomium 5, 20-25 en Johannes 14, 1-14
RK: Handelingen 6, 1-7 en Johannes 14, 1-12

21 mei 2017

4 juni 2017

Zo werk je met Bonnefooi
Colofon
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7e van Pasen
43e paasdag in de telling van Pasen naar Pinksteren

Thema: Verbinding maken

Ezechiël 39, 21 – 29 en Johannes 17, 1-13
RK: Handelingen 1, 12-14 en Johannes 17, 1-11a
Deze zondag gaat over bidden, verbinding
maken met God die altijd online is en een oor
heeft voor iedereen die hem zoekt.
RK loopt al een beetje vooruit op Pinksteren
met de lezing uit Handelingen 1
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Zie je het!?
Project Veertigdagentijd en Pasen 2017
Voor de komende weken hebben we verscheidene mensen uit de gemeente nodig die bij de
‘In de kerk” mee willen doen. We zijn bezig met
de grote schoonmaak van de kerk. Steeds wordt
er een tas gevonden met een voorwerp en een
plaat. De plaat is onduidelijk. Wel zien we er
steeds twee kinderen op staan. Dat zien we als
aanwijzing dat het voor de kinderen bedoeld is.
Kunnen zij erachter komen wat er op de plaat
zou moeten staan?
In de Kerk
De voorganger vertelt dat het tijd is voor grote
schoonmaak. De hele kerk wordt opgeruimd.
Verschillende groepen/mensen die bij de gemeente
horen doen hier aan mee. Ieder ruimt een deel
van de kerk op dat hoort bij de eigen taak in de
gemeente.

Elke week haalt de voorganger iemand van zo’n
groep naar voren. Deze vertelt iets over het werk
van deze groep. Verder heeft deze persoon een
koffer/tas/doos bij zich, die gevonden is bij het
opruimen.
In de koffer/tas/doos zit een plaat. Daar staat
aan de voorkant een ‘mislukte’ foto, zoals je die
vroeger wel had – onscherp, of te veel uitgezoomd
of te veel ingezoomd of een vinger voor de lens
waardoor er maar een deel zichtbaar is. Ook staat
er in een hoek een tekeningetje van twee kinderen
met een koffer. Dit tekeningetje wordt gezien als
een aanwijzing dat de plaat bedoeld is voor de
kinderdienst.
Onderwerp van de foto is steeds één van de elementen die we per week hadden gevonden bij de
schriftlezing. In de koffer zit ook telkens een bijbehorend voorwerp.

Week

Groep/persoon

Afbeelding

Voorwerp

1 – 5 maart

Diaken

Woestijn

Zakje zand

2 – 12 maart

Organist

Berg en/of wolk

Bergschoen

3 – 19 maart

Koster

Put/bron

Flesje water

4 – 26 maart

Koor

Modder

Bakje tuinaarde

5 – 2 april

Ouderling

Kerkhof / grafsteen

Engel

6 – 9 april
Palmpasen

Kinderdienst

Palmtak/straat

Palmtak
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Tijdens de kinderdienst
De plaat en het voorwerp worden bekeken en na
het verhaal proberen we te ontdekken wat er op
de plaat zou kunnen staan. De kinderdienst leiding haalt uit een map de goede foto. ‘Zou dit de
goede foto kunnen zijn?

Te bestellen: Project 40dagentijd
- Zes foto’s (A4) voor de zondagen, deze
zijn dubbelzijdig en vormen op paaszondag een geheel.
- CD met powerpoint, foto’s bewerkt
- Projectlied
- Alle illustraties/werkbladen

Terug in de kerk
Een kind vertelt aan de voorganger wat er op
de plaat staat. Het kind geeft de voorganger de
goede foto. De foto wordt telkens opgehangen of
neergezet in de kerk. Het voorwerp wordt op de
viertafel gezet.

Prijs e 20,- exclusief portokosten (e 2,50)

Paasviering
Aan het begin van de paasviering komt iemand
vertellen dat er een ongelukje gebeurd is: alle
foto’s zijn gevallen en door elkaar geraakt. En nu?
Dan blijkt er op de achterkant van de foto’s ook
nog iets te staan. Als je de zes platen bij elkaar
legt, met de achterkant naar boven, ontstaat een
afbeelding van de ontmoeting van Jezus en Maria
in de tuin.

Illustraties
Heb je een abonnement op Bonnefooi en
ontvang je de illustraties nog niet digitaal,
geef dan snel je e-mail adres aan ons door en
postcode/huisnummer waarop je het
abonnement ontvangt.
Dit kan via info@kinderdienst.nl
Ook als je een los nummer hebt gekocht kun
je de illustraties op het genoemde emailadres
aanvragen.

Vanaf half januari staat een instructieve
powerpoint op de website www.kinderdienst.nl
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‘Prinses Pien wil altijd zoet’ van Thais Vanderheyden
‘Waar is de taart?’ van The Tjong King
‘Het lelijke jonge eendje’, van H.C. Andersen
‘Wie is er hier het dapperst’ van L.Pauli
‘Kikker en het vogeltje’ van Max Veldhuijs
‘Het verhaal van de ezel’ van Su Box of De ‘Kijkbijbel’ van Kees de Kort
‘Dottie’s eieren van Julie Sykes en Jane Chapman.
‘Anders is leuk!’ van Francine Oomen
‘Ik wil het zelf doen! - een verhaal over de kleine prinses’ van Tony Ross
geen prentenboek
‘Wij gaan op berenjacht’ van Michael Rosen en Helen Oxenbury
‘Rupsje Nooitgenoeg’van Eric Carle.
‘Kikker en een heel bijzondere dag’ van Max Velthuijs.
geen prentenboek
geen prentenboek
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