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Op zoek naar een leuke activiteit om mission dichtbij te brengen? Speciaal voor kinderen ontwikkelden 

we werkvormen en werkbladen rond de thema’s ‘Hoe breng je iets wat ver weg is dichtbij?’ en ‘Ontdek de 

schatten van een ander’.  

1 Thema: Verwondering - ‘Hoe breng je iets wat ver weg is dichtbij?’ 
Onderstaande uitwerkingen/ideeën zijn te gebruiken als invulling van het kindmoment tijdens de dienst of als 

opening van de kinderclub.

De verrekijker 
De predikant / kinderwerker vraagt een kind naar voren te komen. Hij geeft het kind een verrekijker en legt uit 

hoe een verrekijker werkt: dingen die ver weg zijn, brengt een verrekijker dichtbij. Aan de andere kant van de 

kerkzaal staat iemand op (gemeenteleid / gast / ander kind) en houdt een A4 omhoog. Alleen met een verre-

kijker is te lezen wat er op het A4 staat geschreven. Het kind leest door de verrekijker wat er staat. Op het A4 

staat: ‘Hoe breng je iets wat ver weg is dichtbij?’ 

1   De predikant / kinderwerker legt  uit dat er vanmorgen een gast is die van heel ver weg komt om voor ons 

 iets heel dichtbij te brengen. De gast wordt uitgenodigd om naar voren te komen of, in het geval van de 

 kinderclub: er wordt uitgelegd dat er een gast is in de kerk die straks wat gaat vertellen / gaat preken. 

2   De predikant / kinderwerker legt uit dat we deze zondag iets wat normaal gesproken ver weg is voor ons, 

 dichtbij gaan brengen. 

Ik ga op reis 
De predikant / kinderwerker gaat op reis (naar het land waar de gast vandaan komt) en vraagt aan de kinderen 

wat hij mee moet nemen. Hij heeft een grote koffer bij zich en een mand vol spullen. Om de beurt mag een 

kind naar voren komen om uit de mand iets te kiezen om in de koffer te doen.  

Na zijn reis wil de predikant / kinderwerker graag delen wat hij tijdens zijn reis heeft gezien / meegemaakt. Hoe 

kan de predikant / kinderwerker iets wat ver weg is dichtbij brengen? 

1   Er is vandaag iemand hier die op reis is gegaan. Hij/zij is helemaal uit het land (...)  gekomen om iets wat 

 voor ons ver weg is heel dichtbij te brengen. De gast wordt uitgenodigd om naar voren te komen of, in het 

 geval van de kinderclub: er wordt uitgelegd dat er een gast is in de kerk die straks wat gaat vertellen / gaat 

 preken. 

2   Iemand anders / onze gast is voor ons op reis gegaan en heeft foto’s gemaakt, zodat wij vandaag in onze 

 stoelen kunnen blijven zitten (dit kan als er foto’s beschikbaar zijn van het land dat centraal staat of als de 
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 gast ze heeft meegenomen).

Verbinding maken 
De predikant / kinderwerker stelt de vraag: ‘Hoe breng je iets wat ver weg is dichtbij?’ Kijk, ik ben hier en daar 

aan de andere kant van de kerk staat iemand die vanmorgen bij ons te gast is (dit is onze gast uit land (...) die 

iets komt vertellen over het mission-werk in zijn land). Ik ben hier en die persoon is daar. Hoe maken we verbin-

ding? De dominee / kinderwerker geeft een hand aan iemand in de kerk, deze persoon geeft zijn/haar buur-

vrouw een hand, langzaam gaat dit door de gehele gemeente. Uiteindelijk krijgt de gast ook een hand. Nu zijn 

wij verbonden! Door echte verbinding met elkaar te maken, breng je iets wat ver weg is dichtbij. De gast wordt 

uitgenodigd om zijn / haar verhaal te houden / te preken. 

2 Thema: ‘Ontdek de schatten van een ander’ 
Onderstaande uitwerkingen / ideeën kunnen gebruikt worden voor invulling van het kindmoment tijdens de 

dienst of als opening van de kinderclub. Er is ook een werkblad beschikbaar: kinderen kunnen zelf een schat-

kistje in elkaar knutselen! Deze mogen ze vullen met schatten. 

De wereldkaart
De predikant / kinderwerker heeft een wereldkaart bij zich en vraagt aan de kinderen: ‘Waar ben je allemaal in 

de wereld (met vakantie) naar toe geweest?’ Kinderen mogen een land aanwijzen op de kaart. De leiding zet 

een speld of een stip op de kaart. De leiding vertelt dat we vandaag een verhaal gaan horen over een mevrouw 

uit een ver land. Dit land heet Moab. Weet iemand waar dat land ligt? Het bestaat niet meer. Nu heet het Jor-

danië. Weet iemand waar Jordanië ligt? Laat een van de kinderen het aanwijzen. 

Verhaal van Ruth, Naomi en Boaz

De kinderwerker vertelt het verhaal van Ruth die met Naomi als vreemdeling uit een ver land Moab meegaat 

naar Israël. Om toch maar wat eten te hebben, gaat Ruth op de akker van Boaz aren rapen. Ruth is heel arm. 

Boaz is heel rijk. Toch geeft Ruth een schat aan Boaz. Wat kan Boaz veel van Ruth leren. De leiding vraagt de 

kinderen wat Boaz allemaal van Ruth kan leren: 

• Trouw zijn: Ruth was trouw aan Naomi

• Moedig zijn: Ruth ging zomaar mee naar een vreemd land

• Doorzetten: Ruth ging elke dag aren rapen om maar iets van eten te vinden

• Zorgen: Ruth zorgde heel goed voor Naomi.

Boaz wil Ruth helpen, maar hij krijgt veel meer van Ruth dan hij ooit aan haar kon geven. Ze gaat van hem hou-

den en wordt zijn vrouw. Hierin kan de kinderwerker het thema uitwerken dat als je iemand anders soms wilt 

helpen, je wellicht veel meer van de ander terugkrijgt. Wie kan iets bedenken wat je krijgt als je iemand anders 

gaat helpen?

‘Wat weten we van kinderen in.....?’

De predikant / kinderwerker vertelt dat we vandaag stil gaan staan bij kinderen in het land (...). 

Wie van de kinderen weet waar dit land ligt? In welk werelddeel? De kinderen mogen het land op de wereld-
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kaart aanwijzen. Wat weten de kinderen over dit land? Welke taal wordt er gesproken? Wat eten ze daar, etc. 

De predikant / kinderwerker heeft van Verre Naasten een werkblad met een schatkist gekregen. De bedoeling 

is dat in de schatkist zes of meer briefjes komen met daarop ‘lessen/schatten’ die we kunnen leren van kinde-

ren in het buitenland / land waar de gast in de dienst vandaan komt.  

De predikant / kinderwerker kan eerst met de kinderen in gesprek: Wat weten we van kinderen in...? Elke keer 

als de kinderen iets weten over dit land of over de kinderen in dit land, dan schrijft de leiding dit op een leeg 

blaadje en legt dat in de schatkist. 

Als alle ‘schatten’ beschreven zijn, mogen de kinderen de schatkist (bouwplaat) versieren en in elkaar plakken. 

De zes ‘schatten’ (beschreven stukjes met dingen de we kunnen leren van kinderen uit het buitenland) komen 

in de schatkist.

Voorbeelden van ‘schatten’ kunnen zijn: 

1 Jezus houdt van jou!

2 Creativiteit 

3 Gelukkig zijn met weinig

4 Durven dromen 

5 Delen

6 Het beste uit jezelf halen

7 Doorzetten

8 Rijkdom van deel zijn van grotere groep

Niet alleen van het Bijbelverhaal over Ruth kunnen we veel leren, ook kinderen in land (...) leren ons veel! Dat 

is hun schat voor ons. 

Werkblad 
Als de kinderen een eigen kindernevendienst hebben, dan kunnen ze met het werkblad over de schatkist aan 

de slag. De bouwplaat en de bijbehorende kaartjes zijn apart op te vragen. 


