
Kindernevendienst zondag 28 februari 2021 

Deze zondag is de tweede zondag van de 40 dagentijd. 

In de Veertigdagentijd horen we hoe Jezus op weg gaat naar 
Pasen. Het is een weg door de woestijn en over een hoge 
berg. Een weg naar de tempel, en ook naar een grasland waar 
eten genoeg is voor vijfduizend mensen. Het is een weg door 
het donker en ook een weg waarop Jezus als een koning wordt toegejuicht.  

 

Je mag de kaars aansteken en de bijbel open doen. 

“Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”. 

 

 

We hebben een preekstoel in de kerk. Hoe zou het zijn om daar op te staan? U kunt thuis een 
keukentrapje of de tafel gebruiken. Vraag uw kind om hier op te gaan staan. Hoe voelt dat? Laat ze 
eens om zich heen kijken. Ziet de wereld er ook anders uit, zo hoog op de stoel? Wie is er weleens op 
een plek geweest die nog hoger is dan deze preekstoel? Wat was er zo bijzonder aan die plek? Hoe 
voelde het om daar te zijn? Laat uw kind over die plek vertellen. Vandaag gaan we een verhaal horen 
over een plek die nog heel veel hoger is. Over een plek tussen hemel en aarde. Daar ontmoet Jezus 
twee bijzondere mensen.  

Spel: Wat weet je van het begrip ‘tussen hemel en aarde’. 
Wie is er weleens hoog in de bergen geweest? Of in het 
klimbos? Hoe voelt het om daar te zijn? Teken op papier een 
hoge berg en teken hoog in de lucht een wolk. Schrijf 
woorden op die je bedenkt bij “Tussen hemel en aarde”. 

 

 

Verhaal: Daar tussen hemel en aarde  

Hier kun je luisteren naar het verhaal! https://www.kindopzondag.nl/digitaal/ 

Hier kun je het (voor)lezen: Jezus wandelt met Petrus, Johannes en Jakobus in de bergen. Ze zijn op 
weg naar de top. Ze zijn al behoorlijk hoog. Johannes kijkt omhoog. ‘Nog even en dan kunnen we de 
hemel aanraken’, grapt hij. Jakobus kijkt naar beneden. ‘En als we niet uitkijken, dan raken we de 
aarde aan!’ Hij doet gelijk een stap opzij, verder van de afgrond af. Eindelijk komen ze aan op de plek 
die Jezus voor ogen heeft. De leerlingen ploffen op de grond. Ze drinken wat water uit de kruiken die 
ze hebben meegebracht. De zon schijnt feller hier op de berg. Dan stoot Petrus zijn vrienden aan. Hij 
wijst naar Jezus. Jakobus en Johannes zien het ook. De kleren van Jezus schijnen. Het lijkt wel alsof ze 
licht geven. Ook hebben ze een bijzondere witte kleur. Zo wit, dat hebben de leerlingen nog nooit 
gezien. Als hun ogen aan dat wit en licht gewend zijn, zien ze dat Jezus niet alleen is. Er staan twee 
mannen naast hem. Ze praten met elkaar. Jezus noemt de mannen bij hun naam. Elia en Mozes. De 
leerlingen kennen die namen wel. Het zijn de profeten van vroeger. Over deze profeten zijn veel 
verhalen verteld. Maar hoe kunnen zij nou hier met Jezus op de berg staan? Dat is een raadsel voor 



ze. Petrus staat op. Hij weet niet precies wat hij nu moet doen. Maar hij wil wel wat doen. Wat 
schuifelend loopt hij naar de mannen toe. ‘Is het misschien een idee dat ik drie tenten opzet? Een voor 
u Jezus, een voor Elia en een voor Mozes?’ Petrus krijgt geen antwoord. Want een wolk schuift boven 
hun hoofd. De wolk is groot en zorgt ervoor dat het licht verdwijnt. Uit de wolk klinkt een stem: ‘Dit is 
mijn geliefde zoon, luister naar hem!’ Als de leerlingen weer om zich heen kijken, zien ze dat Mozes en 
Elia er niet meer zijn. Jezus kijkt hen aan. ‘Julie hebben iets bijzonders meegemaakt’, zegt hij. ‘Maar 
dit mag je nog niet verder vertellen. Dat mag pas als de mensenzoon weer levend wordt. De 
leerlingen knikken wel, maar eigenlijk begrijpen ze niet wat Jezus zegt. Wat bedoelt Jezus met ‘de 
mensenzoon die levend wordt?’ Over die vraag denken ze na, terwijl ze de berg aflopen. Achter Jezus 
aan. 

Kijk nog eens naar je tekening: welke woorden wil je er nog bij zetten?  

 

Zingen: Onder boven voor en achter, God is altijd bij mij 

https://www.youtube.com/watch?v=a9EQjZkNc0Q 

 

Gebed 
Vader in de hemel, We hoorden in het Bijbelverhaal dat uw stem klonk uit de hemel.  
Wij bidden dat mensen ook vandaag uw stem mogen horen.  
Dat ze mogen weten dat ze niet alleen leven, maar samen met U.  
Zo bidden wij samen: Heer, ontferm U.  
 
Wij bidden voor mensen die zoeken naar nieuwe manieren om met elkaar kerk te zijn.  



Wij bidden voor kerken waar nieuwe dingen worden bedacht.  
Dat ze mensen mogen aanspreken.  
Dat ze de wereld op het spoor mogen zetten van uw liefde.  
Zo bidden wij samen: Heer, ontferm U. 
 
Amen 
 
Voor als je nog verder wilt werken:  
 

 
 



 



 


