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Vertelling 4–7 jaar

Tien woorden van God
God zegt tegen het volk Israël: ‘Ik ben de Heer, ik ben jouw God.
Ga met iedereen goed om. Wees aardig voor een ander, ook al vind je hem niet zo leuk 
of heb je ruzie met hem. 
Luister niet naar rare praatjes, naar woorden die gemeen zijn of niet waar. 
Wees aardig voor mensen die je niet kent. Weet je nog hoe het in Egypte was? Weet 
je nog hoe gemeen de Egyptenaren konden zijn? Zo wil je toch niet tegen een ander 
doen?
Zorg goed voor arme mensen. Geef ze genoeg te eten en te drinken.
Je mag zes dagen hard werken. Op de zevende dag rust je uit. Zelfs je dieren mogen 
dan tot rust komen.
Ik ben jullie God. Er is geen plek voor een andere god.
Vier drie keer per jaar feest. 
Vier feest om te denken aan de tijd dat ik jullie bevrijd heb uit Egypte.
Vier feest om blij te zijn met het eten dat groeit op het land.
Vier feest om te danken voor al het eten dat je hebt gekregen.
Als je feest viert, dan denk je aan mij. Als je feest viert, vergeet je niet hoe goed ik voor 
jullie zorg. Als je feest viert, dan bedank je mij.

Jolanda van der Marel-Krikke

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Waarom vier je je verjaar-

dag? Alleen voor de cadeautjes? Of is 

er meer reden voor een feestje? Wat 

voor feestjes vier je allemaal?

p
Spel: Een andere versie van het spel ‘Ik 

ga op vakantie en ik neem mee…’, name-

lijk ‘Ik ben blij dus ik vier een feestje, 

omdat…’ Ieder kind herhaalt wat de kinderen 

voor hen hebben gezegd en bedenkt er zelf 

een feestje bij. Alles waar je blij om bent, mag 

een feestje zijn, dus ze mogen ook feesten zelf 

verzinnen.

s
Knutselen: Deze weken kunnen 

de kinderen een kijkdoos maken. 

Vandaag voegen ze een minislinger 

met minivlaggetjes toe. Op ieder vlaggetje 

tekenen of schrijven de kinderen een feest dat 

ze kennen. Hang de slinger in de kijkdoos. 

Als de kinderen geen kijkdoos maken, nemen 

ze de minislinger mee naar huis. Het volk 

Israël moppert inmiddels niet meer, het heeft 

ervaren dat God er is. God heeft zijn regels 

gezegd en leert nu hoe je blij mag zijn. Ook 

de kinderen mogen blij zijn, er zijn altijd leuke 

dingen die reden zijn voor een feestje. Zelfs al 

lijkt het soms niet zo, elke dag heeft wel een 

lichtpuntje. 

Maak een verjaardagsmuts, teken er alle fees-

ten op die je kent.

Vertellen
Veel te vieren

Exodus 23:1-17 24 mei 2020
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