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6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Nog een keer?!
De kinderen lezen vandaag het gesprek tussen 
Jezus en Nikodemus. Jezus vertelt dat je op een 
nieuwe manier geboren moet worden om bij Gods 
nieuwe wereld te kunnen horen. 

Wat heb je nodig?
-  een babyfoto en een foto als volwassene van een 

beroemd persoon, of een babyfoto van jezelf en 
een van hoe je er nu uitziet

Aan de slag:
-  Laat de babyfoto zien. Weten de kinderen wie dit 

is?
-  Laat de foto zien van hoe die baby er nu uitziet.
-  Lijken de foto’s op elkaar?
-  Zou de volwassen persoon op de foto weer een 

baby kunnen worden?
-  In het bijbelverhaal van vandaag hoort iemand dat 

hij opnieuw geboren moet worden. Hier begrijpt hij 
helemaal niets van. Jezus legt in het verhaal uit wat 
Hij bedoelt.

In de kerkdienst In de kinderdienst
7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 
Vragen in de nacht
Nikodemus gaat midden in de nacht naar Jezus toe. Hij 
wil Jezus belangrijke vragen stellen.
De kinderen stellen elkaar vragen in het donker.

Wat heb je nodig?
- een zaklamp

Aan de slag:
-  De kinderen zitten in een kring.
-  Doe het licht in de ruimte uit en sluit eventueel de 

gordijnen.
-  Het eerste kind krijgt de zaklamp en schijnt met de 

lamp op de schoenen van een ander kind. Het kind 
met de zaklamp stelt een vraag. Het kind op wie 
wordt geschenen, mag de vraag beantwoorden.

4-6 jaar
-  De kinderen bedenken een vraag die ze aan een 

ander kind willen stellen. De vragen kunnen overal 
over gaan: hobby’s, gezin, buiten spelen en school.

-  Is het voor de kinderen lastig om een vraag te 
bedenken? Ga dan zelf met de zaklamp alle kinderen 
langs en stel hun een vraag.

6-8 jaar
-  Laat de kinderen moeilijke vragen bedenken, zoals: 

Wat is je eerste herinnering?, Wat wil je later als 
tweede worden?, Op welke zij slaap je het vaakst?, 
Hoe zou je willen hebben heten als je niet deze 
voornaam zou hebben?

-  Je kunt ook vragen op losse briefjes schrijven en 
deze aan de kinderen uitdelen. De kinderen kiezen 
aan wie ze hun vraag willen stellen.
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Dank U wel dat we altijd
bij U mogen komen.
Op elk moment van de dag
wilt U er voor ons zijn.
In het verhaal gaat een man zelfs
midden in de nacht naar Jezus toe.
Hij zit vol vragen.
Hij begrijpt niet alles van wat Jezus zegt.
Jezus laat hem binnen en praat met hem.
Dank U wel dat U onze vragen serieus neemt.
En dat U ons nieuwe dingen leert over Uzelf.
Amen.

Tip 
Ga in een kring 

zitten voor dit gebed. 
Je kunt een kaars 

aansteken, of de kaars 
die je meeneemt uit de 
dienst in het midden 

zetten.

7. OM TE BEGINNEN

8-12 jaar
De verandering
Jezus vertelt aan Nikodemus dat iedereen die bij 
Gods nieuwe wereld wil horen, moet veranderen. 
De kinderen spelen een spel waarbij ze door te 
veranderen bij het andere team gaan horen.

Aan de slag:
-  Zorg voor voldoende ruimte in het lokaal door 

de stoelen en tafels aan de kant te schuiven.
-  Vertel de kinderen dat er twee houdingen zijn 

die de kinderen in stilstand kunnen aannemen:
1. De kinderen staan rechtop met de handen 

open als een opengevouwen boek. Dit 
staat voor de wetsleraar Nikodemus.

2.   De kinderen staan een beetje scheef met 
beide armen omhoog. Dit staat voor de 
wind als beeld van de Geest: je weet niet 
waar hij vandaan komt en hoe hij werkt. 
Maar de gevolgen merk je wel.

-  Vertel de kinderen dat ze moeten kiezen uit 
een van deze twee houdingen, maar ze mogen 
dit niet delen met de andere kinderen.

-  Als je zegt: ‘Verander!’ gaan de 
kinderen in de door hen gekozen 
houding staan. Alle kinderen kijken 
naar elkaars gekozen houding.

-  Er zijn nu twee teams. De kinderen met houding 
1 of 2. Ze proberen dit goed te onthouden. De 
kinderen beginnen elkaar onderling te tikken, 
waarbij ze proberen de kinderen van de andere 
gekozen houding te tikken.

-  Is er een kind getikt, dan verandert het van 
houding en hoort het bij het andere team.

-  Het spel gaat door tot alle kinderen bij één 
team horen.

-  Welk team is er overgebleven? Praat eventueel 
nog na over de beide houdingen die de 
kinderen moesten aannemen.

In de kinderdienst

Tip 
Leg uit hoe er getikt moet worden, om ‘duwtikkertje’ te voorkomen.
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9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 
Bij Johannes 3:1-13
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na 
het verhaal met elkaar de plaat bij dit 
verhaal. Vraag de kinderen om goed te 
kijken en te vertellen wat ze zien.
Je kunt eventueel de weetjes uit het 
bovenbouwmateriaal gebruiken om wat 
meer uit te leggen.

Nikodemus
Het is nacht in Jeruzalem. De meeste 
mensen slapen. Het is overal donker. 
Overal? Toch niet. Kijk, in dat huis 
brandt nog licht. Daar is Jezus. Hij is nog 
wakker. 
En kijk, daar loopt nog iemand door het 

donker. Hij loopt naar het huis van Jezus 
toe! Het lijkt Nikodemus wel. Maar wat 
moet Nikodemus nu bij Jezus? Hij is 
een farizeeër. Hij weet heel veel over 
de heilige boeken van God. Hij geeft 
er zelfs les over. De meeste farizeeën 
moeten niets van Jezus hebben. 
Nikodemus wel. Even aarzelt hij nog en 
dan stapt hij uit het donker, in het licht. 
Hij loopt het huis in en gaat het platte 
dak op, waar Jezus staat. Jezus kijkt op. 
‘Ik weet dat U van God komt,’ zegt 
Nikodemus tegen Jezus. ‘Ik heb de 
wonderen gezien die U doet. U bent een 
leraar, een meester, net als ik. U leert ons 
nieuwe dingen over God.’ 
Jezus zegt iets terug, maar het is niet 
wat Nikodemus had verwacht. 
‘Met de wonderen heb je iets van Gods 
nieuwe wereld gezien Nikodemus, maar 
het is niet genoeg. Als jij bij Gods nieuwe 
wereld wilt horen, moet je op een 
nieuwe manier geboren worden.’ 
Nikodemus staart Jezus verbaasd aan. 
Wat zegt Jezus nu? Natuurlijk, lang 
geleden, toen Nikodemus nog een klein 
baby’tje was, groeide hij in de buik van 
zijn moeder, en na negen maanden werd 
hij geboren. 

‘Maar Jezus,’ stamelt Nikodemus,’Ik kan 
toch niet nóg keer geboren worden? Ik 
kan niet meer terugkruipen in de buik 
van mijn moeder. Ik ben veel te groot 
geworden. Dat past nooit.’ 
Jezus glimlacht en zegt: ‘Je moet op 
een andere manier geboren worden, 
Nikodemus. Op een nieuwe manier! Een 
manier die je nog niet kent. Dat doet de 
heilige Geest.’ 
De heilige Geest? Nikodemus zegt niks 
meer. Hij snapt er niks meer van. Wat zou 
Jezus daar nou weer mee bedoelen? 
‘De heilige Geest,’ zegt Jezus, ‘lijkt op 
de wind. Je kunt de wind niet zien, maar 
je kunt hem wel voelen. Zo is de heilige 
Geest ook. Als de heilige Geest in je 
komt, dan word je opnieuw geboren. 
Je ziet het niet, maar je verandert dan 
vanbinnen.’ 
‘Maar hoe kan dat?’ vraagt Nikodemus. 
‘Snap je het nog niet?’ zegt Jezus ‘Je 
bent toch een leraar Nikodemus? Ik 
zal het je uitleggen. Er is een andere 
wereld. Een wereld die jij nog nooit hebt 
gezien. Het is de wereld van de hemel. 
Ik heb die wereld wel gezien. Ik ben daar 
vandaan gekomen. De mensen in de 
hemelse wereld leven voor altijd.’ 

Nikodemus kijkt Jezus nu met open 
mond aan. 
‘Jij mag ook bij die nieuwe wereld horen,’ 
zegt Jezus ‘Maar dan moet wel de 
heilige Geest in je komen.’ 
Even later loopt Nikodemus het huis van 
Jezus weer uit. En terwijl hij het donker 
in loopt, voelt hij ineens iets langs zijn 
wang strijken. Het is de wind. Het begint 
te waaien. Terwijl Nikodemus naar huis 
loopt, blijft hij er maar aan denken: 
aan de heilige Geest en aan opnieuw 
geboren worden. Is het echt waar? Mag 
hij ook bij de hemelse wereld horen? 

8-12 jaar 
Johannes 3:1-13

Jezus spreekt met 
Nikodemus
Nikodemus komt naar Jezus toe
Er was een farizeeër die Nikodemus 
heette. Hij was één van de Joodse 
leiders. Midden in de nacht kwam hij 
naar Jezus toe en zei: ‘Meester, wij 
weten dat God u gestuurd heeft om onze 
leraar te zijn. Want we zien dat God u 
helpt om al die wonderen te doen.’
Jezus zei tegen Nikodemus: ‘Luister heel 
goed naar mijn woorden: Je kunt alleen 
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10. OM TE WETEN

Nikodemus
Nikodemus is een belangrijke man: hij is niet alleen farizeeër, maar 
ook een van de Joodse leiders. De farizeeën waren een groep 
hoogopgeleide mannen, zoals ambtenaren, leraren (zoals Nikodemus) 
en rechters. Ze vonden het heel belangrijk om zich te houden 
aan de geboden uit het Oude Testament. Midden in de nacht gaat 
Nikodemus naar Jezus toe en spreekt Hem als een collega-leraar 
aan. Nikodemus heeft dus veel respect voor Jezus. Later verdedigt hij 
Jezus voor het Sanhedrin, de hoogste rechtbank voor dingen die met 
het joodse geloof te maken hadden. Dat kun je lezen in Johannes 
7:50-52. En na Jezus’ dood helpt hij Josef van Arimatea om Jezus te 
begraven, kijk maar in Johannes 19:39-40.

Begrijp je dat niet?
Nikodemus begrijpt Jezus verkeerd. Jezus vertelt iets met een 
geestelijke betekenis, maar Nikodemus ziet alleen de gewone 
betekenis. In het Johannes-evangelie zie je dat dit steeds weer 
gebeurt. Heel vaak als Jezus iets uitlegt over wie Hij is en welke 
bijzondere relatie Hij met God heeft, begrijpen de mensen Hem niet. 
Jezus maakt ook verschil tussen de ‘aardse wereld’ en de ‘hemelse 
wereld’. Daarmee bedoelt Hij niet dat alles op deze aarde slecht is, 
maar Jezus wil met deze woorden duidelijk maken wie bij God hoort 
en wie niet. Wie de dingen van God het belangrijkst vindt, hoort bij de 
hemel en bij God, ook al leef je nog op aarde.

bij Gods nieuwe wereld horen als je op een nieuwe 
manier geboren wordt.’
Toen zei Nikodemus: ‘Iemand die al oud is, kan toch niet 
opnieuw geboren worden? Hij kan toch niet teruggaan 
in de buik van zijn moeder en nog een keer geboren worden?’
Jezus zei tegen hem: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Je 
kunt Gods nieuwe wereld alleen binnengaan als je op een nieuwe 
manier geboren wordt. En dat gebeurt als je gedoopt wordt met de 
heilige Geest.’

Jezus vertelt over de hemelse wereld
Jezus zei: ‘Wie op een gewone, menselijke manier geboren wordt, 
zal een keer sterven. Maar wie geboren wordt door de Geest, zal 
eeuwig leven. Wees dus niet verbaasd als ik zeg: Jullie moeten op 
een nieuwe manier geboren worden.
Denk aan de wind: Die waait waarheen hij wil. Je hoort hem, maar 
je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat. Zo is 
het ook met de Geest: Je weet niet waar hij vandaan komt en hoe 
hij werkt. Want hij hoort bij de hemelse wereld. En iedereen die 
door de Geest geboren wordt, hoort ook bij de hemelse wereld.’
Nikodemus vroeg: ‘Maar hoe kan dat?’ Jezus zei: ‘Begrijp je dat 
niet? Jij bent toch een leraar van het volk van Israël? Luister heel 
goed naar mijn woorden: Ik vertel jullie over de hemelse wereld, die 
ik ken en zelf gezien heb. Maar jullie geloven mij niet. Jullie geloven 
me niet eens als ik vertel over de aardse wereld. Dan zullen jullie 
me zeker niet geloven als ik vertel over de hemelse wereld!’
Nog nooit is er iemand van de aarde omhooggegaan naar de 
hemel. Alleen de Mensenzoon, die eerst vanuit de hemel naar de 
aarde kwam.
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4-8 jaar
Nikodemus ziet het licht
Nikodemus komt in de nacht naar Jezus toe als 
het aardedonker is. De kinderen maken een 
lantaarn om Nikodemus wat licht te geven.

Wat heb je nodig?
Per kind:
- een witte treklampion

En verder:
- verf en kwasten
- lijm
-  eventueel draadjes, kralen en veertjes
- eventueel lijm

Aan de slag:
-  De kinderen beschilderen 

de lampion met een 
tekening uit het 
bijbelverhaal.

-  Ze versieren 
de lampion 
eventueel 
door aan de 
onderkant 
draadjes en 
veertjes te 
plakken.

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende 
soorten vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. 
Antwoorden op de weetvragen kun je 
opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de 
denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Op 
denkvragen zijn er dus ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar 
- Ben jij weleens ’s nachts bij iemand op visite gegaan?
- Waarom gaat Nikodemus naar Jezus toe, denk je?
- Waar kun jij heen als je moeilijke vragen over God hebt?
-  Welke moeilijke vraag zou jij willen stellen? Kunnen 

jullie met elkaar een antwoord bedenken?
8-12 jaar 
-  Wat hebben jouw ouders je verteld over jouw geboorte?
-  Wat weet je uit het bijbelgedeelte over Nikodemus?
-  Waar denkt Nikodemus aan als het gaat over ‘opnieuw 

geboren worden’?
-  En wat bedoelt Jezus met ‘op een andere manier 

geboren worden’?

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Rups of vlinder (Elly en Rikkert), 
Heilige Geest van God (Opwekking 343), Door 
de kracht van de heilige Geest (Elly en Rikkert) 
of De Heere zegent jou (Oké4kids).

13. OM TE DOEN

4-6 jaar 
Nikodemus
Wie was Nikodemus en wat deed hij? 
De kinderen ontdekken dat met deze 
puzzel.

Wat heb je nodig?
Per kind:
- het werkblad

En verder:
- kleurpotloden

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren Nikodemus.
-  Ze volgen alle lijntjes vanuit 

Nikodemus met hun potlood.
-  Komen de kinderen uit bij een plaatje, 

dan hoort dit plaatje wél bij Nikodemus.
-  Zijn er plaatjes die niet via een lijntje 

aan Nikodemus vastzitten, dan hoort 
dat plaatje níet bij Nikodemus.

-  Hebben de kinderen ontdekt welke 
plaatjes er bij Nikodemus horen? Deze 
plaatjes worden ingekleurd.

-  De plaatjes die niet bij Nikodemus 
horen, worden niet ingekleurd.

Tips
- Op internet zijn er bij verschillende webwinkels witte treklampionnen te koop. Er zijn ook ronde lampionnen te koop, maar deze zijn voor kinderen lastiger te verven.- Laat de kinderen niet te dik verven, de lampion kan dan snel scheuren!
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4-8 jaar
Over Nikodemus
Nikodemus gaat in de nacht op bezoek bij Jezus. Wat weten de 
kinderen inmiddels over Nikodemus? In dit spel komen ze nog meer 
te weten over Nikodemus.

Wat heb je nodig?
-  een plaat met een tekening van Jezus of het woord Jezus
-  plakband
-  vier dozen met in elke afzonderlijke doos
 1.  een plaatje met mannen
 2.  een schrift en een pen of een potlood of verschillende 

knutselspullen
 3.  een bijbel
 4.  een zaklamp, een waxinelichtje of een kaars

Vooraf:
-  Bevestig de plaat met het plakband aan de muur.
-  De kinderen staan aan de andere kant van de ruimte.
-  Zet de vier dozen met tussenruimtes op de grond tussen de 

kinderen en de plaat aan de muur.
-  Vertel de kinderen dat zij Nikodemus zijn. Ze willen op bezoek bij 

Jezus voor een gesprek. Maar voordat ze bij Jezus zijn, moeten ze 
eerst weten wie Nikodemus precies was. Dat ontdekken ze terwijl 
ze onderweg zijn.

Aan de slag:
Doos 1 – Nikodemus is een man
-   De kinderen zetten een grote stap in de richting van de eerste doos.

-  Een van de kinderen kijkt in de eerste doos.
-  Wie zien de kinderen?

Doos 2 – Nikodemus is een leraar
-  De kinderen zetten een grote stap naar de volgende doos.
-  Een van de kinderen kijkt in de doos en pakt het schrift en de pen. 

Heb je alleen kleuters, leg dan knutselspullen in de doos, zoals een 
schaar, lijm, viltstiften en tekenpapier.

-  Vraag de kinderen waar ze dit soort spullen gebruiken. Wie leert 
hun tekenen, schrijven, rekenen? Nikodemus was ook een leraar. Hij 
leerde de mensen niet hoe ze moesten lezen en schrijven, maar wel 
iets anders. Dat ontdekken de kinderen in de volgende doos.

Doos 3 – Nikodemus is een farizeeër
-  De kinderen zetten een grote stap naar de derde doos.
-  Een van de kinderen kijkt in de doos en pakt de bijbel.
-  Wat voor leraar was Nikodemus? Wat vond hij als farizeeër 

belangrijk? Dat de mensen zich aan alle regels uit de Bijbel 
hielden. Ook bedachten deze farizeeërs extra regels over 
God die hun belangrijk leken.

Doos 4 – Nikodemus gaat in de nacht naar Jezus
-  De kinderen zetten een grote stap naar de laatste 

doos.
-  Een van de kinderen kijkt in de doos en pakt de 

zaklamp.
-  Wanneer heb je een zaklamp nodig? Weten de 

kinderen wat dit met het verhaal van vandaag te 
maken heeft?

Tip
Is de ruimte tussen de 

vier dozen te groot? Laat 
de kinderen dan steeds 
naar de volgende doos 

hinkelen.
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8-12 jaar 
Plaatsbepaling
Jezus spreekt met Nikodemus over op een nieuwe 
manier geboren worden. Nikodemus komt later in 
het bijbelboek Johannes nog een keer voor, waar 
we lezen dat hij iets voor Jezus doet.
De kinderen rekenen uit waar ze dit bijbelgedeelte 
kunnen vinden.

Wat heb je nodig?
Per kind:
- het werkblad 
- een pen of een potlood
- een bijbel

Aan de slag:
-  De kinderen maken het werkblad en rekenen de 

sommen uit.
-  De oplossing luidt: Johannes 19:39-40.
-  De kinderen zoeken het bijbelgedeelte op in hun 

bijbel en lezen hardop wat er staat.

8-12 jaar
Op een nieuwe manier
Jezus zegt dat we op een nieuwe manier 
geboren moeten worden. Je zou kunnen 
denken aan een rups die is geboren, maar 
op een nieuwe manier wordt geboren en 
verandert in een vlinder.

Wat heb je nodig?
Per kind:
-  een vlinder van het werkblad 
-  een wc-rol
-  een ijslollystokje

En verder:
-  papierblokken met bruin/effen inpakpapier
-  viltstiften
-  scharen
-  lijm

Aan de slag:
-   De kinderen knippen een stukje 

van 10 x 15 centimeter uit het 
inpakpapier en plakken dit om 
de wc-rol.

-   Ze knippen de vlinder uit het werkblad.
-   De kinderen versieren de vlinder met 

viltstiften.
-   Ze plakken de vlinder op het topje van het 

ijslollystokje.
-   Ze vouwen de vleugels van de vlinder iets 

over elkaar heen en schuiven de vlinder 
met het stokje voorzichtig in de wc-rol: de 
cocon.

-   De vlinder kan uit de cocon, hij is prachtig!
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8-12 jaar 
Denk aan de wind 
Jezus zegt dat de wind net is als de heilige 
Geest. Wie geboren wordt door de Geest, 
ontvangt eeuwig leven.
De kinderen zien met dit proefje dat de vlam 
uitdooft door hun eigen lucht. De wind die de 
Geest blaast, de trechter, geeft eeuwig leven. 
De vlam blijft branden.

Wat heb je nodig?
- een tafel
- een kaars
- een kandelaar
- lucifers of een aansteker
- een trechter

Aan de slag:
-  Zet de kaars in de kandelaar op een tafel.
-  Steek de kaars aan. De kaars staat voor het 

leven.
-  Ga zo voor de kaars zitten of staan dat de 

afstand tot de vlam ongeveer 40 centimeter 
bedraagt.

-  Lukt het je de kaars uit te blazen vanaf 
deze afstand? Vast wel.

-  Breng de tuit van de trechter aan je 
lippen. Houd hierbij de trechteropening 
voor de kaarsvlam. De trechter staat voor de 
wind van de Geest.

-  Probeer de kaars nog eens uit te blazen… De 
vlam blijft branden!

Uitleg
Als je de trechter goed plaatst ten opzichte van 
de vlam, blijft de kaars branden. De lucht die je 
door de tuit blaast, wordt door het voorste deel 
verspreid. Hierdoor verlaat de lucht de trechter 
via de wanden en niet door het midden.

Tip
In de Samenleesbijbel 
op bladzijde 1745-1747 

vind je nog meer 
ideeën.

Zet de kaars in de kandelaar op een tafel.
Steek de kaars aan.

De kaars staat voor het leven. De trechter staat voor de wind van de Geest.

1
Ga zo voor de kaars zitten of staan dat

de afstand tussen jou en de vlam ongeveer
40 centimeter is.

2
Breng de tuit van de trechter aan je lippen.

Houd het midden van de trechteropening voor
de kaarsvlam.

3
Probeer de kaars nog

eens uit te blazen.

4

Wat heb je nodig?
* een tafel  * een kaars  * een kandelaar

* lucifers of een aansteker  * een trechter

Lukt het je
de kaars uit te blazen

vanaf deze afstand?

Wat
gebeurt
er nu?

!
Let op!

Doe dit proefje samen
met een volwassene!
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Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

14. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. Dat is 
een wens die vaak aan het einde van de kerkdienst 
wordt uitgesproken. En die zegenwens zeggen wij 
hier ook tegen elkaar:

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25

Tip
- Ga in een kring staan 

en houd elkaars handen 
vast.

- Laat drie kinderen elk een 
zin uitspreken, of spreek 

alles samen uit.




