
 

 

Zondag 17 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.  

Vandaag over hoop (thema onlineviering 17 mei Oosterkerk/Adventskerk), over de 10 

geboden en alvast iets voor Hemelvaartsdag. 

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

 

Hoop 
 

In de onlineviering van Oosterkerk en Adventskerk gaat het zondag over hoop. Voel je hoop of juist 

veel angst? Hoe wordt jouw hoop sterkerk? Waar hoop je op? 

Ideeën: 

• Hoop is dat ding met veren….kijk eens naar dit 

gedicht over hoop.  Als jij hoop zou moeten tekenen, 

hoe zou je dat doen? Probeer maar. Of schrijf zelf 

een gedicht over hoop. 

• Voor jongeren veel ideeën op JongProtestant, over 

Hopeloos of Hoopvol. 

• Luister naar het lied ‘Geef mij nu je angst, ik geef je 

er hoop voor terug’, gezongen als laatste lied van de 

Passion 2020. Hier te vinden. De muziek klinkt zondag 

ook in de online viering. 

 

• Maak een ‘boeket vol hoop’.  

 

Knutsel bloemen, schrijf op de bloemen iets wat jou hoop geeft, of 

een hoopvol woord voor iemand anders. Zet de bloemen in een 

mooie vaas. Foto’s voor de website altijd welkom! 

 

  

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/hopeloos-of-hoopvol/
https://www.youtube.com/watch?v=cVOXIXKUO5A


 
 

2. Mozes – Exodus – Tien keer beter 
Kind op Zondag gaat verder met het verhaal van het volk Israël dat uit Egypte is bevrijd. Vandaag gaat 

het over Mozes, die van God de tien geboden krijgt. 

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

Tips: 

- Ga in gesprek over regels. Wij hebben nu ook allemaal nieuwe regels, door corona. Regels die 

soms niet makkelijk zijn. Maar de regels zijn ervoor bedoeld om onszelf gezond te houden en 

ook andere mensen niet in gevaar te brengen. Hoe is dat, om regels te hebben? Welke 

corona-regels zijn makkelijk om je aan te houden, welke juist moeilijk? 

- Als jij zelf een regel mocht bedenken voor thuis: wat zou je kiezen? Misschien kun je die regel 

op een groot stuk karton schrijven, mooi versieren en ophangen? 

- In Kleur in de kerk een werkblad over de 10 geboden, op pagina 13 

 

3. Hemelvaart 
 

Donderdag is het hemelvaartsdag. Daarom ook vast een paar ideeën voor dat onderwerp. 

• Op creatiefkinderwerk.nl een proefje met een wolk en ijsklontjes ☺ 

• Een filmpje, hemelvaart uitgelegd met lego.  

• Een kleurplaat 

En hieronder een woordzoeker over Hemelvaart en Pinksteren. Succes! 

 

 

https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/KoZ_compleet-20200517.pdf
https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/KidK_werkbladen_1904-0706.pdf
https://creatiefkinderwerk.nl/ideeen/281-185-hemelvaart-de-wolk
https://www.youtube.com/watch?v=2lj4EksxNzw
https://www.opkijken.nl/wp-content/uploads/2016/05/Marc-16-Luc-24-Hand-1.pdf


 

 

 


