
Voor volwassenen is het boekje ‘Feest van het Koninkrijk’ beschikbaar. Hierin staan de 
themahoofdstukken waar je elke dag thuis een stukje uit kunt lezen. Hier ligt de nadruk op je eigen 
persoonlijke verwerking en toepassing: wat doet het met jou persoonlijk, en wat betekent het voor jouw 
leven met God? Als je dit boekje nog niet hebt meegenomen, neem het dan zondag mee! Tieners en 
kinderen zullen de thema’s met een eigen verwerking in de bestaande groepen gaan doen.  
 
In dit boekje staan activiteiten beschreven die je thuis samen kunt doen. Een aantal meer voor de jonge 
kinderen en een aantal voor de tieners. Haal er uit wat voor jullie van toepassing is en  hou het project ook 
doordeweek thuis levend. 



God vergeeft je 
Deze week staat in de Kidstijd Het verhaal van Zacheus centraal. Het verhaal staat in iedere 

kinderbijbel. Je kunt via deze link: http://www.npo.nl/elly-en-de-wiebelwagen/26-09-2007/

EO_101145065 ook samen kijken naar hoe Elly het verhaal voorleest. 

Scherven brengen (geen) 

geluk! 

 

Vergeving is eigenlijk ook iets 
heel maken wat kapot is.  

Kun je van de scherven nog iets 

moois en iets goeds maken? 

 

Misschien kun je je mozaiek aan 
iemand geven om iets goed te 

maken. 
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Heb je de gebedspot of de slinger uit week 1 nog? 
 
In deze week kun je briefjes toevoegen over zaken die jij goed wil maken.  Heb jij nog mensen die je kunt of zou moeten vergeven? 
 
Je kunt ook bidden voor mensen die jouw hebben vergeven . 

Hoe laat je vergeving zien aan een 

ander? 

Dit schilderij hebben we al eerder gezien, 

maar nu bekijken we het vanuit het 
perspectief van vergeving. 

De vader maakt hier een gebaar van 

vergeving door zijn zoon te omhelzen. Maar 

er zijn nog veel meer mogelijke handelingen 

en gebaren om vergeving uit te drukken. 

Bedenk samen in twee minuten zoveel 

mogelijk handelingen en gebaren te 

bedenken die laten zien dat iemand 

vergeven wordt. Je kunt daarbij denken aan: 
elkaar de hand schudden, je armen spreiden 

om iemand te ontvangen, elkaar omhelzen, 

biddende handen, elkaar een kus geven, 

breed glimlachen naar de ander, elkaar op 
de schouder slaan. Je kunt ook kijken naar 

handelingen en gebaren voor een situatie 

waarin niet vergeven wordt.  

Kijk nog eens naar het bijzondere aan het 
schilderij van Rembrandt . De vader is zowel 

vrouwelijk als mannelijk heeft geschilderd. 

De vader heeft namelijk een vrouwen- en 

een mannenhand. Daarmee stijgt het 

verhaal boven zichzelf uit en verwijst de 
vaderfiguur naar God, die noch mannelijk, 

noch vrouwelijk is, en die zich over alle 

mensen ontfermt. Dit krijgt gestalte in het 

geven van een kus; de vader geeft zijn zoon 
een kus, een zoen van vriendschap die niet 

doorbroken kan worden. 

Lied 

 

Het kidstijdlied tijdens dit project is: 

‘Mijn God is de Koning’. Zoek het eens 
op op Youtube, dan kun je het thuis 

goed oefenen. 



God, 

Soms doen we elkaar pijn 

Zonder het te willen. 

We maken brokken 
Door een ongelukkig opmerking. 

We roepen iets in onze boosheid 

Dat we eigenlijk niet menen. 

En als we zien 

Wat we aangericht hebben 
Schrikken we ervan. 

 

Sorry, zeggen we dan, 

Maar we kunnen het niet terugdraaien. 
Waarom zijn we zulke brokkenmakers?  

Waarom gaat er zoveel verkeerd? 

God, 

We willen elkaar geen pijn doen. 

Help ons om te gaan met het feit 

Dat we niet volmaakt zijn. 
Geef dat we ook rekening houden 

Met andere brokkenmakers. 

Dat we iemand niet afschrijven 

Om zijn stommiteiten, 

Maar een nieuwe kans gunnen. 
Net zoals wij die krijgen van u. 






