
 

 

Zondag 10 mei 2020 

Tips voor gezinnen, kinderen en jongeren 

 

Hieronder weer ideeën en tips om zondag als gezin, of op een andere manier met kinderen 

en jongeren, in gesprek te gaan rond de Bijbel.  

Reacties, aanvullingen, suggesties? Laat het me weten @ dsEllyUrban@oosterkerk.nl 

 

Zingen  
Zondag gaat het in de (online) viering van Oosterkerk en Adventskerk over zingen. Samen zingen is 

leuk, je kunt er heel vrolijk van worden. Of juist heel rustig, ontspannen. Maar ja, in deze tijd is 

samen zingen moeilijk. Dicht bij elkaar komen kan nu niet. Ook niet in de kerk, of met een koor. Naar 

muziek luisteren en zelf meezingen kan natuurlijk wel.  

Ben je op 4 mei bij de dodenherdenking ook 2 minuten stil geweest? En heb je ook 

meegezongen met het Wilhelmus? Of misschien meegedaan met het meespelen 

buiten op een instrument? 

Kun je een kinderlied bedenken dat we in de kerk vaak zingen? Wat vind jij een 

mooi kinderlied? Je kunt het samen met je familie zingen   

Moederdag en zingen 
Vandaag is het ook moederdag. De tip voor vandaag: 

- Kijk naar dit filmpje, om een lied voor moederdag te leren 

- Oefen het lied, doe vooral ook je best om met je vingers te knippen (lukt jou dat?!) en erbij 

te dansen 

- Zing en dans het dan voor je moeder 

- Of: maak een filmpje waarin je dat doet en laat het aan je moeder zien. 

En hier (en hieronder) vind je ook nog een grappige kleurplaat over moederdag en zingen! 

Veel plezier. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6M7lmNIJgxQ
https://www.google.com/search?q=kleurplaat+moederdag+kikkers+zingen&oq=kleurplaat+moederdag+kikkers+zingen&aqs=chrome..69i57j0.9280j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
 

2. Mozes – Exodus – Mooi en spannend 
Kind op Zondag gaat verder met het verhaal van het volk Israël dat uit Egypte is bevrijd. Vandaag is 

het thema Mooi en spannend. Het gaat over het verhaal uit Exodus 19.   

Het volk is nog in de woestijn, op reis, God wijst de weg. God zegt tegen 

Mozes dat hij naar het volk toe zal komen, om zijn stem te laten horen. Het 

volk moet zich voorbereiden. Iedereen moet zich wassen, ook de kleren 

moeten gewassen worden. Ze moeten wachten bij de berg Sinaï, maar niet te 

dichtbij, niemand mag op de berg komen. Dan is er donder, en bliksem, en de 

stem van God klinkt. Het verhaal gaat ook over ‘heilig’ zijn: God is heilig, en 

ook het volk wordt heilig genoemd. Wat betekent dat eigenlijk? 

Hier is het materiaal van Kind op Zondag te vinden, met tips voor 

verschillende leeftijden, ook een jongerenviering. 

- Maak een kijkdoos van het verhaal 

- In Kleur in de kerk op blz. 12 een knutselblad bij dit verhaal 

- Schilder een icoon, van iemand die jij heilig vindt 

 

Afbeelding van de Heilige Corona ☺ 

 

https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/KoZ_compleet-20200510.pdf
https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/KidK_werkbladen_1904-0706.pdf

