
 

 

 

Lieve kinderen, lieve ouders/verzorgers, 

Daar zitten we dan, met z'n allen, thuis! En voorlopig blijft dit ook nog zo. Niet naar school, je ouders niet 

naar hun werk maar zoveel mogelijk thuis aan het werk. Schoolwerk moet opeens ook thuis gebeuren. 

Alles is anders! Zelfs thuis is anders dan anders! 

We snappen dat het best lastig is, en zoeken: hoe gaan we het allemaal organiseren? Wie gaat wanneer 

wat doen? En zondags missen we ook nog de kinderdiensten en de kerk. 

Gelukkig hebben we elke zondagochtend de livestream van de dienst, ondanks het ontbreken van het 

echte contact toch even een bijzonder moment. En voor jullie, de kinderen willen we nu elke dag een 

klein filmpje klaarzetten. Even een momentje wat speciaal voor jou is. Even een kleine bemoediging en 

aanmoediging in jouw leven met Jezus. Zodat je weet dat wij, als kinderwerk aan je denken, maar vooral: 

zodat je weet dat Jezus je ziet, om je geeft en bij je is.. 

Naast het korte filmpje willen we jou en je ouders in deze brief ook handvatten geven om elke dag even 

iets speciaals te doen zodat jouw relatie met Jezus verder kan groeien. We geven tips en kleine 

knutselactiviteiten waarmee je even stil kunt staan bij wie Jezus voor jou wil zijn in deze tijd. De wereld is 

misschien voor jou helemaal veranderd, Jezus niet! Hij is nog steeds dezelfde! 

Even praktisch: 

De filmpjes kun je vinden op: https://www.youtube.com/user/VBGBethel 

Elke dag aan het begin van de avond staat er een nieuw filmpje voor je klaar. Vervolgens kun je zelf 

kiezen of je nog iets van de activiteiten uit deze brief wilt gaan doen. Je kunt de activiteiten natuurlijk ook 

op een ander moment doen, de volgende dag ofzo.  Deze brief komt één keer in de week op 

dinsdagavond. We horen graag hoe jullie de filmpjes (en deze brief) vinden, reacties mogen naar: 

kinderwerk@bethel.nl. 

 

Het thema van de filmpjes voor deze eerste week (van woensdag tot en met dinsdag) is: 

Jezus leren kennen zodat je mag ervaren dat Hij bij je is in deze best spannende tijd! 

DIKKE VRIENDEN MET JEZUS 

Jezus verlangt ernaar om jou te leren kennen en Hij wil ook graag dat je Hem leert kennen zodat je, 

altijd en overal, wat er ook om je heen gebeurt, weet (diep vanbinnen, in je hart) dat Hij van je houdt 

en bij je is. Door elke dag tijd met Hem door te brengen, leer je Hem beter kennen.  

Tijd met Hem doorbrengen kan op verschillende manieren, elk filmpje sluit af met een tip. Deze tips 

worden hieronder ook genoemd en soms uitgebreid met een kleine knutselactiviteit:  

Hoe word je dikke vrienden met Jezus?  

Tip 1: Zoek een plekje waar je alleen kan zijn met Hem. Maak hier een mooi plekje van, 

helemaal speciaal voor jou. Overleg eventueel met je ouders of je daar een lekker kussen 

neer mag leggen en of dat dan ook echt een privé plekje van jou mag zijn.  

https://www.youtube.com/user/VBGBethel


Tip 2: Ga elke dag naar je speciale stille plek om met de Heer te praten. Je kunt Hem alles 

vertellen, de leuke en de niet-leuke dingen! Hij luistert graag naar je. 

Tip 3: Maak een gebedsschrift, schrijf hierin elke dag op wat je hebt gebeden, of maak een 

mooie tekening. Vraag of je hier een mooi schrift voor mag kopen (of misschien heb je nog 

wel wat liggen), dit schrift wordt dan jouw dagboek met Jezus. 

Tip 4: Lees elke dag een stukje in de Bijbel en schrijf het mooiste stukje in je gebedsschrift. Op 

een later moment kun je dan dat mooie stukje weer teruglezen. 

Tip 5: Zing elke dag een lied voor Jezus. Kies iets wat je goed kent of waar je graag naar 

luistert. 

Tip 6: Wees stil voor Jezus en luister naar wat Hij jou wil vertellen. Soms helpt het om dan 

eerst een mooi stukje uit de Bijbel te lezen (had je al wat moois in je schrift geschreven?) of 

te luisteren naar een mooi lied. 

Tip 7: Ook vrienden van Jezus waren weleens bang, maar praat dan met Hem! Jezus zegt 

zelf: kom bij Mij, schuil bij Mij! En Hij zal maken dat je niet meer bang bent.  

 

Knutselen: 

Gebedsidee: Maak een gebedsketting 

Dit zijn spannende tijden rondom het coronavirus, ook voor kinderen. Bidden is vertrouwen. We praten 

met Jezus die we niet kunnen zien, maar waarbij we vertrouwen dat Hij ons wel hoort.

 

Als we bidden, vragen wij dat God bij mensen wil zijn, hen wil beschermen, hen beter wil maken of 

misschien wel Zijn kracht en wijsheid wil geven. We kunnen bidden voor de oudere en kwetsbare mensen 

om ons heen, voor de zieken, voor de artsen en verpleging in de ziekenhuizen, voor onze vriendjes en 

vriendinnetjes die we nu misschien even moeten missen en we kunnen ook bidden voor onszelf. Ook 

kinderen kunnen zich soms zorgen maken.   

Uw kind krijgt een gekleurd strookje van karton. Hij of zij schrijft (of tekent) een gebed voor iemand die 

ziek is of voor iemand waar je je zorgen over maakt. Elke gebed kan op een eigen strookje. 

Elk strookje wordt vastgeniet als een rondje en samen met elkaar vormen ze hele lange gebedsketting. 

Hang de gebedsketting op een zichtbare plek in het huis en voeg dagelijks nieuwe gebeden aan de ketting 

toe. In de loop van de tijd krijg je dan een kleurrijke en feestelijke gebedsketting in huis. 

Elke keer als we naar de gebedsketting kijken, mogen we beseffen dat God naar ons luistert.   

Wat heb je nodig? 

-  gekleurde strookjes karton 

-  nietmachine, pennen, nietjes 



 

Liedjes: 

Herman Boon Het is zo heerlijk om bij U te zijn 

https://www.youtube.com/watch?v=4HhOioOjhKA&list=PLBNEWQZP-LwS8uz5yy7rrQwlSCfs-_j9y 

 

Liedjes om te luisteren: 

Vul mijn hart totaal  https://www.youtube.com/watch?v=KJLBdjHg43w 

Leer om stil te zijn https://www.youtube.com/watch?v=4obpXcWc8lY 

 

Voor oudere kinderen: tekenen in je Bijbel? Mag dat?  

Misschien moet je even met je ouders overleggen of ze hier blij van worden en anders kun je op 

verschillende manieren wel degelijk tekenen over dat wat je gelezen hebt in je Bijbel. Neem een 

klein stukje uit de Bijbel, lees dat een paar keer goed door en wordt dan even helemaal stil en laat je 

gedachten gaan over wat je hebt gelezen: wat betekent dit stukje uit de Bijbel? Vraag Jezus of Hij je 

wil helpen het stukje tekst te begrijpen. Waar moet je aan denken? Wat zie je in gedachten voor je? 

Al denken en pratend met Jezus kun je gaan tekenen, kies mooie kleuren, misschien mag je weleens 

wat met verf doen en begin maar gewoon met tekenen (of schilderen). 

Meer lezen: https://www.elshartog.nl/2016/09/25/creatieve-stille-tijd/ 

Teksten die passen bij het thema van deze week: 

Psalm 27: 4 & 5 

Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen 

van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat 

mij schuilen onder Zijn dak op de dag van het kwaad, Hij verbergt mij veilig in zijn tent, Hij tilt mij 

hoog op een rots. 

Jesaja 12: 2 

U bent mijn Redder. Ik zal op U vertrouwen en niet meer bang zijn. Want U bent mijn kracht en mijn 

lied. U heeft mij gered." 

 

Voor ouders/oudere kinderen 

https://portal.eo.nl/programmas/tv/de-kapel/gemist/2017/07/09-een-relatie-met-jezus-verandert-

je-leven  
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Voor ouders:  

 

Hoe ziet dat er dan concreet uit, stilte met kinderen? 

“Samen met mijn jongste dochter ben ik gaan experimenteren met andere vormen van 

stilte en gebed. Bijvoorbeeld door gewoon stil te zijn en je ogen te sluiten. Vervolgens 

vraag ik haar: waar is Jezus in de ruimte? Is Hij bij jou? Ze is een heel beweeglijk typetje, 

maar op zo’n moment merk ik dat ze helemaal in de verstilling komt. Overdag hebben 

kinderen veel prikkels te verwerken. Het is mooi om te zien dat ze dan tijdens zo’n 

stiltemoment tot rust komen. Tot slot danken we God voor het moment.” 

Lees meer: 

https://visie.eo.nl/artikel/2017/02/kinderen-zijn-beter-in-stil-worden-dan-volwassenen 
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