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De komende weken gaat het in de kinderdiensten over hoe we 
dingen anders kunnen doen. Vorige week vroegen we ons af: Hoe 
kunnen wij anders omgaan met ons bezit (ons geld en de andere 
dingen die wij hebben)? Vandaag is de vraag: Hoe kunnen wij anders 
omgaan met onze aarde en met ons voedsel? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We draaien de tweede steen om. Die staat voor de tweede grote 
vraag die we tegenkomen op onze weg naar Pasen. We leggen een 
wereldbol neer om ons eraan te herinneren hoe groot en hoe mooi 
de aarde is. 



 

De Veertigdagentijd of Vastentijd is een tijd om na te denken en vooruit te kijken 
naar Pasen. We lezen verhalen over Jezus. Hij is op weg naar Jeruzalem. Daar zal 
hij eerst als een held worden toegejuicht, maar niet veel later zal hij er worden 
gearresteerd en ter dood veroordeeld.  

Onderweg naar Jeruzalem komt hij een heleboel mensen tegen, belangrijke en 
geleerde mensen maar ook gewone mensen en kinderen. Hij praat met hen over 
grote vragen. Waar gaat het om in het leven? Wat is belangrijk en wat niet? Hoe 
kunnen wij anders denken? Hoe moeten wij anders leven? Wij volgen Jezus op 
zijn weg en denken na over dezelfde vragen. 

Het Carnaval van afgelopen weekend werd afgelopen woensdag afgesloten. Die 
dag heet Aswoensdag. Op deze dag is een sobere tijd begonnen. We noemen 
die tijd de Vastentijd. Vasten kan betekenen dat je minder eet, maar het gaat 
verder dan dat. Het gaat erom dat je goed nadenkt over wat belangrijk is: 
waarom en hoe je wilt leven. Dat je blij bent met wat de aarde je geeft en ook 
nadenkt over hoe je beter voor de aarde kunt zorgen.  

 

 

Het verhaal in de bijbel over de broodvermenigvuldiging is daar een 
goed voorbeeld van. Luister hier naar het verhaal:  

https://www.youtube.com/watch?v=t6fiiZOJV2E  

 

 

 

 

 

 

 



 

Onze aarde 

Helemaal voorin de bijbel, in Genesis hoofdstuk 1 en 2, kun je het 
verhaal lezen waarin God de aarde schept.  

Elke keer als er een dag voorbij is, ziet God hoe mooi het is. Hij vindt 
het TOV. Is een Hebreeuws woord voor ‘mooi om te zien’, maar nog 
veel meer: ‘prettig’, ‘aangenaam’, ‘eerlijk’, ‘zoals het zijn moet’, of, 
met één woord: ‘goed’. Tov is alles wat goed is: een mooi landschap, 
een lekkere geur, goed nieuws of iets aardigs dat iemand zegt, een 
feestdag, lekker eten, als mensen goed met elkaar omgaan, als het 
vrede is…   

Soms vraag je je af of de aarde nog wel zo tov is. De aarde heeft al veel 
meegemaakt, niet alles even fijn. 

 

 

 

 

 



Om over na te denken: 

• Ken je het woordje ‘tof’?  
• Wat vind je zelf het allermooiste dat God gemaakt heeft? 

Waarom vind je dat het mooiste?  
• Wat gaat er nu niet goed op de planeet aarde?  
• Wat denk je dat je zelf kan doen om beter voor de aarde te 

zorgen? Ga je dat proberen te doen? 
• Deel jij wel eens iets met iemand, of geef je wel eens iets weg? 

Vind je dat moeilijk? 
• Zijn er dingen waar jij niets aan kunt doen? Hoe voelt dat? Is er 

iemand die er wel iets aan kan doen? 
 

 
 Gebed voor Oekraïne 
 
 God van vrede, 
 De telefoon werd niet meer opgenomen, 
 de verbinding werd verbroken. 
 Twee buren zijn in oorlog. 
 En waarom? 
 De een wil de ander niet meer begrijpen. 
 De enige taal die nog wordt gesproken 
 is de taal van geweld. 
 Maar geweld lost niets op. 
 Geweld maakt alleen maar kapot. 
 We bidden, God, om vrede. 
 We bidden voor de kinderen die vorige week nog buiten speelden, 
 de mannen en vrouwen die pas nog naar hun werk gingen, 
 hun boodschappen deden, hun leven leefden, 
 hun familie konden knuffelen. 
 Dit is geen weg naar vrede. 
 Buren hebben elkaar nodig.  
 Geef moed om de weg van vrede te gaan, 
 aan iedereen die iets kan doen. 
 Geef ons moed 
 om te doen wat wij kunnen doen. 
 Amen. 
 


