
Project voor de lijdenstijd en Pasen 



In de kerk vieren we niet alleen feest om eraan 

terug te denken aan wat er vroeger is gebeurd.  

Het heeft ook betekenis in ons leven nu:  

 

Hij werd voor ons verlaten opdat wij  

nooit meer verlaten zullen worden.  

 

Ontdek het samen met de kinderen aan de hand 

van de lessenserie ‘Hij voor ons'. 

 
 

Lijdenstijd en Pasen 
 
 

Toen en nu 
 



Deel 1: Jozef 

In 4 lessen ontdekken we wat verlatenheid is. 

Hoe ziet dat er bij Jozef uit? 

Hoe ziet dat er bij ons uit? 

Waar is God in dat alles? 

 

Deel 2: Jezus 

In 4 lessen laten we tot ons doordringen dat 

Jezus steeds meer verlaten werd. Door de 

mensen, door zijn vrienden en zelfs door God. 

Opdat wij nooit meer verlaten zullen worden! 

 
 

Opbouw van de lessen 
 
 

8 lessen over Jozef en Jezus 
 



Acht weken lang werken de kinderen samen met 

de leiding aan een groepswerkstuk in de vorm 

van een tentoonstelling of presentatie.  

 

Elke week voegen jullie er onderdelen aan toe en  

aan het eind van het project presenteren  

jullie je eindproduct aan de gemeente.  

 

In het pakket vind je hiervoor geen kant en klare 

materialen maar wel tips, ideeën,  

links en voorbeelden.  

 
 

Projectverbeelding 
 
 

Tentoonstelling of presentatie 
 



We zingen als we iets te vieren hebben, we loven en 

prijzen God. Door te zingen kunnen we elkaar ook 

bemoedigen en opbouwen. We kunnen onze 

gevoelens van verwondering, verdriet, etc. uiten.  

 

Het projectlied: bij elke les hoort een couplet.  Bij het 

eerste deel vier coupletten van het lied ‘Jozef zoekt 

zijn grote broers’. Bij deel twee zijn op dezelfde wijs 

vier coupletten over het leven van Jezus geschreven.  

 

In elke les vind je tevens een lijstje met  

bestaande liederen die bij die les passen. 

 
 

Projectlied 
 
 

Samen zingen 
 



De Bijbel is een realistisch boek, dat zeer dicht bij het leven van mensen staat.  

Het thema verlatenheid komt ook nu in boeken en films voor: 

 
 

Thema: Verlatenheid 
 
 

In verhalen en liederen van nu 
 



Les 1: We 
Starten  
het thema 
verlatenheid 
Met een 
prentenboek 

Uit de pilot: Het 
prentenboek is 

minder 
kinderachtig 

voor de oudsten 
dan ik had 
verwacht. 

http://www.youtube.com/watch?v=elFMKgV2bVs&feature=related


Les 1-3: In het leven van Jozef zijn verschillende momenten aan te wijzen waarop hij werd verlaten. 
Les 4: Maar God was steeds bij Hem en zegende hem. (Genesis 37-40 en 44-45) 

    Screenshots van ‘Bible in Animation – Joseph’, link op website 



Les 1-4: Wat is verlatenheid? Hoe ziet dat er bij ons uit? 



Les 1-4: Wat kunnen wij er aan doen? 



Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,  
wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.  

(Spreuken 3:3).  



En zo kan de tentoonstelling van het Jozef-deel er uit zien. 



Les 5-7: In het leven van Jezus zien we in het bijzonder dat Hij werd verlaten.  
Zelfs door God.  



Les 5-7: In het leven van Jezus zien we in het bijzonder dat Hij werd verlaten.  
Zelfs door God.  

Les 5: Door de mensen verlaten            Matt. 21 



Les 5-7: In het leven van Jezus zien we in het bijzonder dat Hij werd verlaten.  
Zelfs door God.  

Les 5: Door de mensen verlaten            Matt. 21 Les 6: Door vrienden verlaten               Matt. 26 



Les 5-7: In het leven van Jezus zien we in het bijzonder dat Hij werd verlaten.  
Zelfs door God.  

Les 5: Door de mensen verlaten            Matt. 21 Les 6: Door vrienden verlaten               Matt. 26 Les 7: Door God verlaten                       Matt. 27 



Les 5-7: Hoe ziet dat er bij ons uit? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=pN-ZgnKNoIHuUM&tbnid=kBSQOLr2iDAz6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogs.bibliotheek.rotterdam.nl/category/tags/facebook&ei=zXPVUsbkI8SI0AXbhoDIBg&bvm=bv.59378465,d.d2k&psig=AFQjCNEwQE-yvZTTBrSI1T6IOR6QVKbsfg&ust=1389806893992502
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=pN-ZgnKNoIHuUM&tbnid=kBSQOLr2iDAz6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogs.bibliotheek.rotterdam.nl/category/tags/facebook&ei=zXPVUsbkI8SI0AXbhoDIBg&bvm=bv.59378465,d.d2k&psig=AFQjCNEwQE-yvZTTBrSI1T6IOR6QVKbsfg&ust=1389806893992502


En zo kan de tentoonstelling van het Jezus-deel er uit zien. 



Les 8: Na zijn opstanding zoekt Jezus zijn vrienden weer op. (Matt. 27)  



   Les 8: We laten het nog eens                                   goed tot ons doordringen: 

 
 

 

 

 

Hij werd voor ons verlaten opdat wij nooit meer verlaten zouden worden! 



Het raam verbeelding van de 
kerk, de christelijke 
gemeenschap.  

De duif Teken van Gods 
aanwezigheid. 

De stenen verbeelden onszelf, 
de mensen die samenkomen.  
‘Laat u ook zelf als levende 
stenen gebrui-ken voor de 
bouw van een geestelijke 
tempel.’ 1 Petrus 2:5 

Het kruis staat in het midden 
en verbeeldt Jezus. Zijn 
boodschap staat centraal: 
Jezus verbindt God en mensen. 
We zien dat in de Naam van 
Jezus als Middelaar. 

“Waar twee of drie in Mijn Naam bijeen gekomen zijn ben ik in hun midden”  
(Mattheüs 18:20) 



 Pilot 1: tentoonstelling  



 Pilot 2: powerpointpresentatie 



 http://www.bricktestament.com/the_life_of_jesus/index.html  

 Een ander idee: 



Lesboek met in elke les voorbereidingsmateriaal 

voor de leiding, een kindermoment voor  

in de dienst, een Bijbelvertelling, liedtips en 

verwerkingsmogelijkheden. 

 

Eén voor 4-7 jarigen en één voor 8-12 

jarigen: Per stuk: €25,- 

Samen: €35,- 

 

Op de website vind je diverse links ter verdieping 

en inspiratie: www.samenlerengeloven.nl 

 
 

Projectonderdelen 
 
 

Materialen en informatie 
 

http://www.samenlerengeloven.nl/

