
Gezin in de Saronkerk- kinderbijbeltijd 

In de coronatijd hoorden we van kinderbijbeltijd uitgezonden door de ESKOL-KERK in Houten. Onze 

kinderen kijken er nog steeds graag naar. Door dit te delen gaan misschien nog meer kinderen 

meeluisteren.  

Een stukje uitleg van hun eigen site: 

Dit is voor kinderen van 4 t/m  8 jaar. Er wordt nog steeds wekelijks op zondagmiddag om 13.30 uur 

via de livestream een uitzending gemaakt van KinderBijbelTijd. Deze zijn opgebouwd uit het zingen 

van een psalm en lied, een gebed en een Bijbelvertelling. De livestream heeft een duur van ca. 30 

minuten. In het jaarrooster wordt rekening gehouden met het kerkelijk jaar. Op een laagdrempelige 

manier worden de kinderen betrokken op Gods Woord. Bij elke uitzending hoort ook een maak-

opdracht en een doe-opdracht, die betrekking heeft op de Bijbelvertelling. Op deze manier wordt een 

bijdrage geleverd aan de huisgodsdienst. Gemeenteleden met onderwijservaring zijn betrokken bij de 

invulling. De uitzendingen worden gestreamd en opgeslagen via de websites  

www.eskol-kerk.nl en www.kerkdienstgemist.nl en zijn dus allemaal terug te kijken.  

Tijdens schoolvakanties zijn er geen uitzendingen. 

Elke keer wordt Bob (een knuffel) er bij gepakt aan het begin en eind van de Bijbelvertelling. Dit om 

het onderwerp van de Bijbelvertelling of strekking door middel van een gesprekje of proefje duidelijk 

te maken. Erg aansprekend voor de wat jongere kinderen. Door de  maak en doe-opdrachten kun je 

verder doorpraten over het verhaal en de betekenis daarvan. Het is ook leuk dat er een keuze is 

tussen maak en doe opdrachten zodat je kunt kijken wat beter aansluit bij de interesses van het kind. 

Wellicht zijn er kinderen die het allebei willen doen, dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Je kan ook 

een foto insturen dan zie je hem de week erna terug tijdens de uitzending.  

Op 15 januari, de eerste keer KinderBijbeltijd na de kerstvakantie ging het verhaal verder over het 

leven van de Heere Jezus. Bob wordt erbij gehaald, maar dit keer zit hij niet op zijn vaste plek. Waar 

is hij? Hij is verstopt. Na wat zoeken wordt hij gelukkig gevonden. Na samen te bidden en zingen van 

psalm 116:11 volgt het verhaal. Het gaat over  de Heere Jezus toen hij 12 was en meeging naar de 

tempel. Het verhaal komt uit Lukas 2:42-52. De maak en doe- opdrachten worden uitgelegd en dan 

komt Bob weer even in beeld. Maak-opdracht is een boekje maken van dit verhaal. De doe-opdracht 

is verstoppertje spelen. Na nog een kort gesprekje met Bob zwaait hij samen met de juf naar alle 

kinderen. Tot een volgende keer! 

 

 

 

 

 

http://www.eskol-kerk.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


Om te doen - Op zoek naar Jezus 

Als Jezus twaalf jaar oud is gaat hij voor het eerst mee naar de tempel. Maar op de terugweg kunnen 

ze Hem niet meer vinden. Ze dachten dat hij bij familie of vrienden zou zijn, maar Hij is nergens te 

bekennen. Ze zoeken Hem overal, en waar vinden ze Hem? Nog in de tempel, in het huis van Zijn 

Vader. In deze doe-opdracht mogen jouw ouders jou zoeken. 

Aan de slag! 

- Laat je ouders tot dertig tellen en zoek ondertussen een hele goede verstopplek. Daarna 

mogen ze je zoeken. Duurt het lang tot ze je gevonden hebben? 

- Bij Jezus duurde het wel drie dagen voordat Zijn ouders hem vonden in de tempel. En nee Hij 

speelde geen verstoppertje: Hij was daar omdat hij bij Zijn Vader in de hemel wilde zijn. 

- Speel het ook eens andersom, jij mag je papa of mama zoeken! Of misschien wil je broertje 

of zusje wel meedoen, als je die hebt. 

 



Om te maken – Jezus in de tempel 

Als Jezus 12 jaar oud is mag Hij voor het eerst mee met zijn ouders naar de tempel. Maar terwijl Zijn 

ouders weer terug naar huis gaan, blijft hij in de tempel: Het huis van Zijn Vader. Ze zoeken hem 

overal en pas na drie dagen vinden ze Hem in de tempel. We gaan een boekje maken over dit 

verhaal.  

Wat heb je nodig? 

- 1 (gekleurd) stevig vel papier 

- Potloden en stiften 

- Een schaar, lijm en plakband 

- De werkbladen 

Aan de slag: 

- Vouw het blaadje dubbel. Je hebt nu een soort boekje. 

- Plak op de voorkant de tekening van de zoekende Jozef en Maria en kleur deze mooi in. 

- Vouw het boekje open. Plak daarna op de linkerbladzijde met een plakbandje aan de 

bovenkant de tekening van de groep wandelaars. Nu kan je de tekening optillen om eronder 

te kijken of Jezus daar is. 

- Op de rechterbladzijde plak je de heuvels en de poort van Jeruzalem om te kijken of Jezus 

daar is.  

- Op de achterkant komt de tempel. Plak ook deze met een plakbandje aan de bovenkant vast. 

Lijm eronder de Bijbeltekst dat Hij gevonden wordt.  

- Nu heb je een boekje over Jozef en Maria die op zoek gaan naar Jezus.  
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