
Kinder Woord Dienst van Oase 

Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, 

(Ze verschijnen ook op de Oase website.) 

Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastentijd Wat maakt jou sterk? Kun je dat oefenen? 

 

Hebben jullie carnaval gevierd? 
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Van Carnaval naar Vasten 

Vraag aan de kinderen of ze weten wat carnaval is, 

En waarom we dat vieren 

En waarom we nu naar vasten (en Pasen) toe gaan. 

 

  

Goede God, 

wij beginnen deze zondag aan de Veertigdagentijd - 

een tijd om stil te staan, 

een tijd om in ons zelf te keren, 

een tijd om ons te bezinnen. 

Wij bidden U:  

help ons om tijd te maken  

en zo stil te worden in onszelf, 

zodat we ons kunnen afvragen, 

wat we werkelijk belangrijk vinden. 

En dan de verleidingen die op onze weg komen kunnen 

weerstaan, 

zodat we net zo sterk worden als Jezus. 

Amen 



Navertelling Matteüs 4,1-11 

Ga weg, Satan! 

Jezus bleef veertig dagen in de woestijn. 

 

 

  

Na veertig dagen kreeg Hij honger. 

Satan kwam bij Hem en zei: ”Als je de zoon van God bent, 

maak dan dat deze stenen in brood veranderen!” 

Jezus antwoordde: ”De mens leeft niet van brood alleen, 

maar van alle woorden van God.” 

Satan bracht Jezus naar een hoge tempelmuur en zei: ”Als 

je de zoon van God bent, laat je dan vallen, want engelen 

zullen je wel opvangen in hun armen.” 

Jezus antwoordde: ”Je mag God niet zomaar wat vragen.” 

Satan bracht Jezus op de top van een heel hoge berg, 

vanwaar je alle koninkrijken op de wereld kon zien. 

Satan zei tegen Hem: ”Dit alles zal ik je geven, als je op je 

knieën neervalt om mij te aanbidden”. Jezus antwoordde: 

”Ga weg, Satan. Alleen God moeten we aanbidden.” 

Toen liet de duivel Hem met rust. 

Dit is het Woord van God.  Wij danken God. 



 

Ga met de kinderen terug naar het evangelieverhaal.  

 

Jezus was veertig dagen in de woestijn. Laat de kinderen hun inlevingsvermogen 

gebruiken om te beschrijven hoe het zou zijn in de woestijn. (Heb je dorst en/of 

honger. Ben je eenzaam en/of bang). Satan of de duivel is een engel die door God uit de 

hemel is verstoten omdat hij tegen God in opstand kwam. God wil het goede in mensen 

naar boven halen, maar de duivel wil juist het kwade in mensen naar boven halen. Dat 

probeert hij ook bij Jezus. Hij probeert het zelfs drie keer. Maar Jezus kan de 

verleiding weerstaan en doet niet wat de duivel vraagt.  Hij probeert de duivel ook uit te 

leggen waarom Hij niet doet wat de duivel vraagt. Het blijkt wel dat Jezus heel erg in 

God gelooft. De duivel krijgt dat tenslotte wel door en laat hem dan met rust.  

Vinden de kinderen het knap van Jezus dat Hij zo standvastig is? Zijn zij zelf ook zo 

standvastig? Als ze ergens in geloven, blijven ze daar dan bij? Jezus had zijn geloof in 

God dat hem heel sterk maakte tegen de verleidingen van de duivel. Wat hebben de 

kinderen dat hen sterk maakt om verleidingen te weerstaan? 

Soms zijn we allemaal heel druk en hebben we geen tijd en aandacht voor elkaar.  

In de vastentijd proberen we weer in balans te komen in ons leven.  

We moeten onszelf oefenen om weer die balans te vinden.  

We maken een knutsel om deze balans in de gaten te houden deze vastentijd. 

 

 

 



 

God, 

ze zeggen: U bent er altijd. 

U luistert naar alle mensen. 

Heeft U het dan niet druk? 

Hoe kan het dat U altijd tijd hebt? 

U roept ons om echt tijd te hebben voor elkaar.  

 

Wij bidden 

dat papa en mama en wij het niet te druk hebben, 

dat ons hoofd niet veel te druk is, 

dat we tijd hebben voor rustige en gezellige en 

belangrijke dingen, 

daarvoor bidden wij. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



Versje: Op weg naar Pasen met elkaar! 

De eerste week: druk - aandachtig 

 

Op weg naar Pasen met elkaar, veertig dagen lang. 

Mooie tijd van soberheid, minder druk en drang. 

Op weg naar Pasen met elkaar, in alle wereldlanden. 

Tijd voor God én voor elkaar, met hoofd en hart en handen! 

 

Samen onderweg naar Pasen zoeken we geluk; 

willen we aandachtig wezen en wat minder druk. 

Ben je onderweg naar Pasen, spits dan maar je oren, 

want je kunt in deze tijd de stem van Jezus horen. 

Alle dingen die hij deed staan in het Boek geschreven  

Alles wat Hij deed én zei én weggaf in zijn leven! 

Als je heel aandachtig bent, hoor je zacht zijn stem. 

Veertig dagen heel aandachtig luisteren …. naar Hem.  

 

Deze week, God, gaan we ervoor: 

aandachtig worden, een open oor. 

Wilt u ons hoofd wat stiller maken 

Zodat uw hart ons echt kan raken. 



De tweede week: rommel-ruimte 

 

Op weg naar Pasen met elkaar, veertig dagen lang. 

Mooie tijd van soberheid, minder druk en drang. 

Op weg naar Pasen met elkaar, in alle wereldlanden. 

Tijd voor God én voor elkaar, met hoofd en hart en handen! 

 

Wat een rommel in mijn kamer, rommel in mijn huis. 

Niemand kan nog ademhalen, dit is geen fijn thuis.  

Wat een rommel in mijn hoofd, het zit vól muizenissen 

Hoe kan ik nu op die manier goed dénken en beslissen?  

Wat een rommel in mijn hart, ik voel angst en boosheid. 

Er past gewoon geen liefde in, het zit vol hopeloosheid. 

Wat een onrust in mijn lijf, mijn handen zijn zo druk. 

Hoe maak ik mijn handen vrij, gewoon voor wat geluk?  

 

Deze week gaat de bezem erdoor: 

ruimte maken, ik ga ervoor! 

Geef ons, God, dat we ruimte maken 

zodat Pasen ons echt kan raken. 

 



De derde week: veel-genoeg 

 

Op weg naar Pasen met elkaar, veertig dagen lang. 

Mooie tijd van soberheid, minder druk en drang. 

Op weg naar Pasen met elkaar, in alle wereldlanden. 

Tijd voor God én voor elkaar, met hoofd en hart en handen! 

 

Bakken vol met blokken, treinen, popjes, veel te veel. 

Heel de kamer staat vol spullen waar ik niet mee speel.  

Laat ik eens mijn hoofd gebruiken. Waar wil ik voor kiezen? 

Welke dingen vind ik niet zo érg om te verliezen? 

En als ik mijn hart laat spreken: wat geef ik dan weg? 

Want er zijn ook kinderen die geen speelgoed hebben, zeg!  

En nu handen uit de mouwen, delen, delen, delen 

Ik wil niet te veel ,maar wél genoeg om mee te spelen.  

 

Deze week gaat de bezem erdoor: 

Weg met te veel, ik ga ervoor! 

Geef ons, God, dat we consuminderen  

en denken aan arme mensenkinderen. 

 



De vierde week: verslaafd - vrij 

 

Op weg naar Pasen met elkaar, veertig dagen lang. 

Mooie tijd van soberheid, minder druk en drang. 

Op weg naar Pasen met elkaar, in alle wereldlanden. 

Tijd voor God én voor elkaar, met hoofd en hart en handen! 

 

Ieder heeft wel dingetjes waaraan hij is verslaafd. 

Met mijn hoofd bedenk ik waarin ík ben doorgedraafd. 

Eet ik altijd weer hetzelfde ongezonde snoep? 

Kijk ik op de televisie steeds bepaalde troep? 

Kan ik maar niet stoppen met het tellen van mijn geld? 

Heb elke maand weer overbodig veel gebeld? 

Met mijn hart kan ik heel eerlijk zeggen waar "t aan schort. 

En met handen moet ik zorgen dat het anders wordt! 

 

Deze week maak ik mijzelf vrij 

Ik kán anders, de keus is aan mij! 

Geef God, dat we U alleen dienen 

en niet de slaaf zijn van domme dingen. 

 



De vijfde week: bezorgd -– vol vertrouwen 

 

Op weg naar Pasen met elkaar, veertig dagen lang. 

Mooie tijd van soberheid, minder druk en drang. 

Op weg naar Pasen met elkaar, in alle wereldlanden. 

Tijd voor God én voor elkaar, met hoofd en hart en handen! 

 

Loop je met een dikke frons en een gebogen hoofd? 

Maak je je bezorgd of je wel krijgt wat is beloofd? 

Ben je angstig voor een toets, of altijd bang van binnen? 

Denk je: ik ben stom, laat ik maar nergens aan beginnen.  

Wordt jouw dag vandaag verpest door angsten over morgen?  

In je hart zegt God tot jou: "Zeg, maak je niet zo"n zorgen!  

Niets zal jou gebeuren, ik heb alles in mijn hand. 

Vlieg maar, heb vertrouwen dat je altijd veilig landt.  

 

Deze week doe ik en dúrf ik meer.  

Vol vertrouwen op God de Heer 

Voel in je hart dat Hij je steunt  

en dat je veilig op Hem leunt!  

 



De zesde week: ik - de ander 

 

Op weg naar Pasen met elkaar, veertig dagen lang. 

Mooie tijd van soberheid, minder druk en drang. 

Op weg naar Pasen met elkaar, in alle wereldlanden. 

Tijd voor God én voor elkaar, met hoofd en hart en handen! 

 

Ben ik soms het middelpunt. Ben ik soms de zon? 

Ben ik soms de ster waarom héél het heelal begon? 

Nee, ik ben een korrel zand… net als iedereen.  

Of een kleine ster met heel veel sterren om mij heen.  

Mensen wonen samen op een bol in heel veel landen 

Ik en al die anderen, met hoofd en hart en handen. 

Met mijn hoofd begrijp ik dat, mijn hart kan het ook voelen,  

dat is dus wat wij met "naastenliefde" echt bedoelen.  

 

Deze week die naar Pasen gaat 

let ik beter op wie er naast me staat 

God, mijn hart, maak het warm en goed  

mijn handen, geef ze kracht en moed. 

 


