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ABRAHAM – God is bij je 
de kinderen ontdekken onder meer: 

• dat God altijd bij je is, waar je ook 
naartoe gaat 
• over jong en oud 
• over reizen 

 Over licht en donker 
 

JOZEF – God is bij je 
de kinderen ontdekken onder meer: 

• dat God altijd bij je is, bij fijne en 
nare dingen 
• over winkelen 

 over plagen 

 over kleren en kleuren 
 

NOACH – God zorgt voor je 
de kinderen ontdekken onder meer: 

 God van mensen en dieren 
houdt en voor hen zorgt 

 over bouwen/boot 

 over dieren 

 over regen 

DE WOESTIJNREIS – God is bij je 
de kinderen ontdekken onder meer: 

 dat God altijd bij ons is 

 over zand en water 

 over reizen/onderweg zijn 

ELIA – God zorgt voor je 
de kinderen ontdekken onder meer: 

• dat God voor hen zorgt  

 over voeding 
• over zorgen voor    
• over eet maar op 

DAVID – God houdt van je 
de kinderen ontdekken onder meer: 

• dat God je mooi vindt en van je 
houdt  
• over mijn lichaam  
• over muziek maken 

 over schapen 

DANIËL – God is bij je 
de kinderen ontdekken onder meer: 

• dat God altijd bij je is 
• over bang zijn 

 over bidden 

 over dieren 
 

MOZES – God zorgt voor je 
de kinderen ontdekken onder meer: 

 dat God voor hen zorgt, net 
zoals papa en mama dat doen 

 over het gezin 

 prinsen en prinsessen 

 drijven en zinken 

NEHEMIA – God helpt je 
de kinderen ontdekken onder meer: 

 dat God ons helpt 

 over bouwen, gereedschap 

 over samenwerken 

RUTH – God zorgt voor je 
de kinderen ontdekken onder meer: 

• dat God voor hen zorgt, net als 
papa en mama voor hen zorgen 
• over groeien en bloeien 
• over een bruiloft 

 over een baby 

KERSTFEEST – Jezus is geboren 
de kinderen ontdekken onder meer: 

• we vieren kerstfeest 
• over baby’s 
• over feest 

 over Jezus is geboren 
 

BARTIMEÜS – Jezus helpt je 
de kinderen ontdekken onder meer: 

• dat er voor je gezorgd wordt als 
je ziek bent 
• over helpen 

 over ziek zij 

 over zintuigen 

DE GOEDE VADER – God houdt van 
je 
de kinderen ontdekken onder meer: 

 over wie er van je houden 

 over boerderijdieren 

 over verdrietig en alleen zijn 

 mijn papa 

KINDERZEGENING – Jezus houdt 
van je 

 de kinderen ontdekken onder meer: 
welke mensen van hen houden 
en dat Jezus van hen houdt 

 dat ze erbij mogen horen 

 over groot en klein 

 over schapen 

ZACHEÜS – Jezus houdt van je 
de kinderen ontdekken onder meer: 

• dat Jezus van je houdt, van alle 
mensen houdt 
• over geld 
• over aardig zijn 

 over bomen 
 

VIER VRIENDEN – Jezus helpt je 
de kinderen ontdekken onder meer: 

• dat Jezus de verlamde man helpt 
en beter maakt 
• helpen en vrienden 
• bed en huis 

 emoties 

BROOD en VIS – God zorgt voor je 
de kinderen ontdekken onder meer: 

• dat Jezus voor hen zorgt en je 
voor elkaar mag zorgen 
• over zorgen voor 

 over delen 
• over eten en drinken 

PAASFEEST – Jezus leeft 
de kinderen ontdekken onder meer: 

 over het verdriet en de 
blijdschap van het Paasfeest 

 over weggaan en terugkomen 

 over het voorjaar 

 over Paasfeest 

PINKSTERFEEST – de H Geest komt 
de kinderen ontdekken onder meer: 

 over  de hemelvaart van Jezus en 
de komst van de heilige Geest 

 over wind, vuur en water 

 over feest 

 over duiven 

PAULUS – Jezus is bij je 
de kinderen ontdekken onder meer: 

• dat Jezus altijd en overal bij je is 

 over voortbewegen 
• over  vervoer 

 over helpen 


