
1. Gebruiksaanwijzing
1.1 Beginsituatie kinderen 
Evangelisatie is geen onbekend onderwerp voor de kinderen. Onbewust 
kunnen kinderen heel wat uitstralen naar hun omgeving. Denk daarbij aan 
een kind dat zingend bij zijn moeder achterop de fiets zit. Tegelijk staat het 
onderwerp evangelisatie ook weer ver van de kinderen af. Het is vaak iets 
wat vooral anderen doen. Ze kennen misschien mensen die het evangelie 
vertellen in hun eigen gemeente, zoals hun predikant of iemand die verder 
weg het evangelie vertelt in het buitenland.
Veel kinderen denken misschien dat evangeliseren betekent dat je aan an-

dere mensen gaat vertellen wie God is. Maar meestal weten ze dat het dit 
niet alleen is, maar dat je juist door dingen te doen kunt laten zien wat de 
liefde van God nu eigenlijk is. Door iemand te helpen of te delen van wat je 
gekregen hebt kun je de ander weer hoop geven. Op die manier laat je zien 
wat Jezus voor ons doet. Ook wanneer je mensen praktisch ondersteunt die 
het Evangelie vertellen help je mee aan de verspreiding van het Evangelie.

1.2 Inhoud 
In dit programma mogen kinderen ontdekken hoe zij bij kunnen dragen aan 
de verkondiging van het evangelie. In het Bijbelverhaal van vandaag mogen 
we ontdekken dat dit bijvoorbeeld kan door mensen gastvrij te onthalen, een 
plaats te bieden waar men kan samenkomen en door mensen uit te nodigen. 
In dit programma zoeken en ontdekken de kinderen hun mogelijkheden waar-
op zij hun steentje bij kunnen dragen aan de verkondiging van het Evangelie, 
hier in de buurt en ook verder weg in Mozambique. 

1.3 Doelstellingen 
Hoofd  De kinderen horen dat het hart van Lydia geopend wordt voor Jezus 

en dat haar doop en haar inzet voor de doorgang van het Evangelie 
hiervan een openlijke belijdenis zijn.

Hart  De kinderen ontdekken dat ook zij kunnen helpen bij de verkondi-
ging van het Evangelie.

Handen  De kinderen zoeken naar mogelijkheden om mee te werken aan 
de verkondiging van het Evangelie en het geven van hoop aan 
andere mensen. 

1.4 Bijbelgedeelte 
Handelingen 16:10-15 en 40
Kernvers: ‘En de Heere opende haar hart.’ (Handelingen 16:14)
Kernboodschap: In gehoorzaamheid aan God verkondigt Paulus voor het 
eerst het Evangelie in Europa! De eerste persoon die het Evangelie echt 

Dit programma is gemaakt met het oog op het diaconale project ‘Geef 
hoop!’ (2019/2020). Eén keer per twee jaar nodigt de HGJB gemeen-
ten uit om mee te doen met een diaconaal project voor jong en oud. 
Daarin draait het om twee dingen: bewustwording en actie. 
Het thema ‘Geef hoop!’ is gericht op het geven van hoop aan me-
dechristenen in Mozambique die heel weinig hebben en het stimule-
ren van kinderen en jongeren om zelf hoop te geven in hun omgeving. 
Met het diaconale project ondersteunen we de kerkelijke organisatie 
Chiyembekezo (project GZB) in Mozambique. Zij doen bezoekwerk 
aan armen en zieken in afgelegen dorpen en bemoedigen hen met 
het Evangelie. Meer informatie over dit project kun je vinden op de 
speciale projectsite: www.diaconaalproject.nl. 
Bij punt 1.7 staat ook de nodige informatie vermeld over de verschil-
lende materialen bij dit project. 
Dit programma is uiteraard ook goed te gebruiken als je als gemeente 
niet meedoet met het project.
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hoort, is Lydia. Haar hart wordt geopend voor de Heere Jezus. Maar ze opent 
ook haar huis om het Evangelie/de evangelieverkondigers te dienen. Zo helpt 
Lydia met de voortgang van het Evangelie in Europa.

1.5 Aantekeningen bij het bijbelgedeelte
Context
In het boek Handelingen zie je het Evangelie steeds meer uitwaaieren. Ly-
dia is een schakel in het uitbreiden van het Evangelie over de hele wereld.
Hand. 1:8: Jezus geeft Zijn discipelen de opdracht het Evangelie te verkon-
digen in Jeruzalem, Judea, Samaria en de uitersten van de aarde.
Hand. 2-6: Jeruzalem
Hand. 7: begin vervolgingen, christenen vluchten (8:1) > het Evangelie 
waaiert uit.
Hand. 8: De eerste heiden gelooft.
Hand. 9: Saulus wordt apostel van de heidenen.
Hand. 10: God maakt expliciet duidelijk dat het Evangelie en Zijn Geest ook 
voor de heidenen zijn.
Hand. 11-15: Eerste zendingsreis van Paulus, tijdens de vergadering in 
Jeruzalem wordt officieel vastgesteld dat het heil ook voor de heidenen is.
Hand 16: Het Evangelie gaat voor het eerst naar Europa!

Uitleg bij de tekst:
Vers 6 - Paulus wordt door de Geest verhinderd naar Asia te gaan.
Vers 8 - De Geest van Jezus laat het niet toe dat Paulus naar Asia gaat.
Vers 9 - Paulus krijgt een visioen van God: Steek over! God sluit wegen af 
en maakt heel duidelijk welke kant Paulus (met het Evangelie) op moet gaan!
Vers 12 - Philippi ligt 13 km landinwaarts, het is een Romeinse kolonie, 
daarom woonden daar weinig Joden.
Vers 13 - Zelfs zó weinig, dat er niet de nodige tien mannen waren om een 
synagoge op te richten. Misschien waren er zelfs helemaal geen Joodse 
mannen: er wordt alleen over vrouwen gesproken. De meest logische plaats 
waar men dan als Joden bij elkaar zou komen, is buiten de stad en langs 
een rivier, zodat de Joodse rituele baden gedaan konden worden.
Vers 14 - Thyatira: stad in Klein-Azië, bekend om de purperhandel (zie 
Openb. 2:18, 3:8).
Lydia vereerde God: waarschijnlijk was zij een zogenaamde jodengenoot, 
een heiden die in de Joodse God geloofde, maar Jezus nog niet kende!
God Zelf opende haar hart, zodat zij echt hoorde wat Paulus zei.
Vers 15 - Ze wordt meteen gedoopt, met heel haar huis, dat is haar hele 
familie (ook de kinderen) en slaven. Meteen wil ze iets doen om de apostel 
Paulus te helpen. Haar hart is geraakt, haar handen ook. Ze denkt na: Wat 
kan zij doen met haar mogelijkheden? Haar huis beschikbaar stellen. Ze 
weet dat vreemdelingen/Joden een veilige plek nodig hebben in deze Ro-
meinse stad. En ze wil de dienaren van haar Heer dienen. 
Ze vraagt het niet zomaar, maar dringt echt aan: ‘Als jullie vinden dat ik 
trouw ben…, dan moet je ook bij me blijven.’ Dat kunnen ze niet weigeren.
Vers 16-40 - Paulus en Silas in de gevangenis
Vers 40 - Lydia is weer de veilige plek. Het is nu ook de verzamelplaats 
voor christenen inmiddels (de gelovige broeders ontmoeten ze daar). En: 

startplaats om verder het Evangelie te kunnen verkondigen!

1.6 Denkduwtjes 
 ● Lydia was vol van Jezus’ liefde. Op welke manier zouden de kinderen 

op jouw club Jezus’ liefde kunnen laten zien? 
 ● Lydia bemoedigt haar broeders voor zij op reis gaan. Wie bemoedig jij? 

Hoe doe je dat en hoe zouden de kinderen op de club dit kunnen doen?

1.7 Opmerkingen vooraf 
Dit programma ‘Geef hoop’ maakt deel uit van een serie over Paulus. Dit num-
mer is specifiek gericht op het diaconale project ‘Geef hoop’, maar kan ook ge-
bruikt worden als je niet meedoet aan het diaconale project. In het kinderblad 
Clik met dezelfde titel ‘Geef Hoop’ zijn de bijbelstudies te vinden die passen bij 
dit programma. Hieronder de titels van de programma’s over Paulus:

Hieronder een overzicht van de verschillende programma’s. 
1. Geef hoop! - bijbelgedeelte Handelingen 16:9-16 en 40-41 - tabblad 4c
2. Samen zingen als het moeilijk is - bijbelgedeelte Handelingen 16:16-34 
- tabblad 2c
3. Paulus en Demetrius - bijbelgedeelte Handelingen 19:20-40 - tabblad 2b
4. Paulus gevangengenomen - Handelingen 21:27-29, 35-40 en Handelin-
gen 22:1-8, 22-29 - tabblad 4c

Diaconaal project ‘Geef hoop!’ 
In dit programma rond het thema ‘Geef hoop’ is de kernboodschap voor de 
kinderen dat zij zelf hun steentje bij kunnen dragen aan het doorvertellen 
van het Evangelie. Op deze manier kunnen ze hoop geven aan de mensen 
om hen heen. 
Daarbij kunnen we leren van de kerk in Mozambique. De christelijke jon-
geren in Mozambique gaan op bezoek bij ouderen, zieken en mensen die 
het moeilijk hebben in afgelegen dorpen. Zij delen dan iets uit de Bijbel 
en bidden samen. Daarnaast geven zij praktische hulp. Het lastige is dat 
jongeren in Mozambique zelf geen Bijbel kunnen betalen. Daarom is het 
soms moeilijk om het Evangelie door te geven tijdens de bezoeken. Met 
het diaconale project ‘Geef hoop’ sparen we voor Bijbels voor de jongeren 
in Mozambique, zodat zij het Evangelie en hoop kunnen blijven doorgeven 
aan de mensen om hen heen. 

Ook als je niet aan de slag gaat met deze actie voor Mozambique, kun je 
goed met dit programma uit de voeten. 

Materialen bij het project ‘Geef hoop’
Rondom het Diaconaal project ‘Geef hoop’ zijn verschillende materialen 
uitgegeven. Deze vind je op de speciale website www.diaconaalproject.nl. 
Via deze site kun je filmmateriaal en actiemateriaal bekijken, bestellen en/
of downloaden. 

De volgende materialen zijn o.a. te vinden: 
 ● Een kinderfilm om aan de kinderen te laten zien tijdens dit programma. 
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Zo krijgen ze een beeld van Mozambique en worden ze warmgemaakt 
voor de actie. Bij deze film hoort ook een opdracht.

 ● Een spaarkaart: voor kinderen is er een eigen spaarkaart gemaakt om 
hen te betrekken bij het project. Kinderen worden hiermee gestimuleerd 
om geld op te halen voor Bijbels voor jongeren in Mozambique. De 
kaart kun je ook gebruiken als kluskaart of sponsorkaart. 

 ● Een sponsorlijst: deze kun je downloaden en uitprinten om te gebruiken 
voor een zelfbedachte sponsoractie. 

 ● Kleurplaat - leuk als extraatje voor thuis of voor op de club. Je kunt er 

lolly krijgen, ik hoop dat het waar is (zorg dan ook dat je later op de avond 
een lolly uitdeelt). Laat de kinderen het doorfluisteren. De laatste mag het 
weer aan de leiding zeggen. Controleer of het nog steeds dezelfde zin is. 
Laat vervolgens ook een keer een kind beginnen. 
Afsluiting: Als je helemaal vol bent van het goede nieuws, dan wil je dat 
graag doorgeven. Paulus vertelt met woorden het goede nieuws aan men-
sen. Lydia maakt door haar daden mogelijk dat het Evangelie wordt door-
geven.  

2.2  Evie en Evert 
Evie en Evert nodigen een vriendje uit om naar de club te komen

Nodig: Evie- en Evertpoppen en een duikbril. 
Aankondiging: Het is heerlijk weer buiten. Evie gaat vanmiddag zwemmen 
samen met Pim, ze vraagt aan Evert of hij ook mee wil, maar Evert wil graag 

ook een kleurwedstrijd mee houden. 
 ● Actiekrant voor het hele gezin. Leuk om uit te delen voor de gezinnen 

thuis.
 ● Verder staan er in Clik 4 (Geef Hoop, 2019-2020) twee artikelen en een 

leuke verwerking om met de kinderen in de sfeer te komen.

Bijlagen ook als download bij dit programma 
De spaarkaart is te bestellen via de website diaconaalproject.nl en de spon-
sorlijsten zijn te vinden bij de downloads die bij dit programma horen.

1.8 Programmaonderdelen
Onderdelen Keuzemogelijkheden Groep Tijd Korte omschrijving
Introductie 1. Doorfluistertje 3/4 5/6 7/8 5 min Een boodschap van hoop wordt doorgefluisterd. 

2. Evie en Evert 3/4 5/6 10 min Evie en Evert nodigen een vriendje uit om naar de club te komen.
Bijbel open 1. Vertelling 3/4 10 min De kinderen horen in het verhaal hoe Lydia haar liefde voor Jezus laat 

blijken. 
2. Geef hoop! - bijbelstudie 
jongere kinderen

3/4 5/6 20 min De kinderen brengen in beeld wat er in het leven van Lydia en in hun eigen 
leven gebeurt bij het horen van het Evangelie. 

3. Lydia geeft hoop - 
bijbelstudie oudere kinderen

      5/6 7/8 20 min De kinderen ontdekken hoe het goede nieuws over Jezus wordt ont-
vangen en doorgegeven. 

Verwerking 1. Aan de slag voor 
Mozambique - actief

3/4 5/6 7/8 20 min Bedenk samen een actie bij het project en ga ermee aan de slag.

2. Telefoon - creatief 3/4 5/6 7/8 20 min Zelf een telefoon maken van afval.
3. Estafetteloop - actief 3/4 5/6 7/8 10 min Een actief spel, waarin een voorwerp wordt doorgegeven. 
4. Post voor Mozambique - 
creatief

3/4 5/6 7/8 20 min Als club sturen jullie berichten naar kinderen in Mozambique.

Zingen en bidden 1.Gebedswereldbol 3/4 5/6 7/8 10 min Samen voorbede doen.
2. Samen zingen over liefde 
en hoop die God ons geeft

3/4 5/6 7/8 5 min Samen zingen over liefde en hoop die God ons geeft.

Afronding 3. Geef hoop 3/4 5/6 7/8 10 min De kinderen krijgen een hart met een tekst van hoop om door te geven.

2. Introductie
De kinderen maken op speelse wijze kennis met het thema. Zij ervaren 
hoe het is om iets aan elkaar door te geven. Wanneer je met het diaconale 
project werkt, dan kun je het beste opdracht 2.1 doen.

2.1  Doorfluistertje
Een boodschap van hoop wordt doorgefluisterd

Aankondiging: Ik heb zo’n leuke zin in mijn hoofd. Ik zou het wel aan jullie 
allemaal willen vertellen! Willen jullie het ook weten? Weet je wat? Ik fluister 
in het oor van … (noem de naam van het kind dat naast je zit) en dan mag 
jij het weer doorfluisteren aan de volgende. Eens kijken of straks iedereen 
het weet.
Werkwijze: Fluister een zin waarin hoop doorklinkt in het oor van het eerste 
kind. Je kunt bijvoorbeeld deze zin gebruiken: Ik hoor net dat we straks een 
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naar de kinderclub van de kerk. Hoe lossen ze dat op?
Werkwijze: 
Evie: Hé, Evert! Vanmiddag ga ik naar het zwembad met Pim. Dan gaan we 
zwemmen. Het is zulk lekker weer. En ik heb een nieuwe duikbril gekregen 
vorige week voor mijn verjaardag. Wil je hem zien?
Evert: Oh gaaf, een duikbril! Dat is wel echt een mooie. Ik heb er ook één 
thuis. Een blauwe. Weet je wat leuk is om te doen met een duikbril op, een 
koprol maken in het water, dan zie je allemaal bubbeltjes.
Evie: Nou, dat heb ik ook een keer gedaan, maar toen deed m’n neus zeer 
joh. Die zat helemaal vol met water.
Evert: (Evert lacht) Ha ha, dommerd! Dan moet je ook je neus dichtknijpen 
of blazen door je neus. Dan doet het geen pijn.
Evie: (Evie lacht ook) Weet je wat, heb je geen zin om ook mee te gaan 
vanmiddag om te zwemmen? Dan kun je Pim en mij leren om te koprollen… 
met onze neus dicht!
Evert: (Evert denkt na) Nou… eh…
Evie: Wat is er? Vind je het niet leuk om mee te gaan?
Evert: Ja wel, ik vind het wel leuk maar ik ga eigenlijk al ergens anders heen 
vanmiddag.
Evie: Ergens anders heen? Waarheen dan?
Evert: Er is vanmiddag weer kinderclub. Weet je nog, we zijn er wel eens 
eerder geweest. 
Evie: Oh ja, de kinderclub in de kerk. Mwah…, dat vind ik maar een beetje 
saai, hoor Evert. Ik ga veel liever zwemmen! 
Evert: Saai? Nee joh! Weet je nog de vorige keer dat we dat spel deden met 
die gekleurde jas over Jozef?
Evie: (lacht) O ja, ha ha, dat was wel grappig ja! Nu weet ik het weer. 
Evert: En jij houdt toch ook altijd wel van knutselen? En van zingen? 
Evie: Ja, dat is waar. Eigenlijk is het best wel leuk ja. Volgens mij heb ik de 
knutsel van Jozef nog bewaard. Hij ligt nog ergens op mijn kamer tussen 
de rommel.
Evert: Hoogste tijd om je kamer op te ruimen dus!
Evie: Pff Evert je lijkt m’n moeder wel, die zeurt ook altijd zo over mijn rom-
mel! Ik hou wel van een beetje rommel. Rommel is gezellig.
Evert: Gezellig ja… Totdat je niets meer kan terugvinden.
Evie: Ha ha, dat is waar. Maar dat is geen probleem hoor, ik ben heel goed 
in zoeken. Dat word je vanzelf als je kamer altijd een rommel is.
Evert: Ha ha, Evie toch, je bent me ook een doperwt hoor!
Evie: (schiet in de lach) Ha ha ha, een doperwt? Hoe kom je daar nu weer 
bij?
Evert: Kwam ineens in me op. Maar eh, ik heb wel een idee! Als jij nou met 
mij mee gaat naar kinderclub, dan ga ik daarna met jou mee naar het zwem-
bad. Dan doen we het toch gewoon allebei?
Evie: Ja, dat is een goed idee. O maar wacht… dan is Pim vanmiddag al-
leen bij mij thuis. Dat vindt hij vast niet zo leuk. Hij gaat natuurlijk ook mee 
zwemmen.
Evert: Nou, dat is toch niet erg. Dan vragen we toch gewoon of Pim ook 
meegaat naar de kinderclub?
Evie: Ja? Zullen we dat wel doen? Pim gaat eigenlijk nooit naar de kerk. En 

daar op de kinderclub vertellen ze altijd verhalen uit de Bijbel over de Heere 
Jezus. En ze zingen en bidden natuurlijk ook.
Evert: Ja, dat is wel waar. Maar misschien vindt Pim het best wel leuk. Pim 
houdt wel van zingen. En hij is ook dol op spelletjes.
Evie: Ja, we kunnen het wel aan Pim vragen of hij mee wil. Er is altijd plek 
genoeg voor iedereen. Kom je mee naar mijn huis, dan kunnen we het sa-
men vragen.
Evert: Goed idee, kom, dan pakken we onze fietsen.
Evie: Oh, waar is mijn sleutel toch gebleven?
Evert: (lacht) Ha ha, jij kon toch zo goed zoeken?
Evie: Op mijn kamer ja, maar mijn sleutels ben ik altijd kwijt. Straks vind ik 
ze nooit meer.
Evert: Ja wel joh, als je zoekt dan vind je hem wel.
Evie: Nou, daar geloof ik niks van. Ik was een keer mijn rode trui kwijt en die 
heb ik toch echt daarna nooit meer teruggevonden.
Evert: Je hebt gelijk, het was ook een grapje.
Evie: Het staat ook in de Bijbel, als je zoekt dan zul je vinden.
Evert: Ja, klopt, als je nooit naar de kerk gaat of in de Bijbel leest of praat 
met God, dan vind je God ook niet, je snapt Hem dan nog niet zo goed.
Evie: O ja, ik snap het. En als je wel naar de kerk gaat, uit de Bijbel leest, 
praat met God en je best doet om God te zoeken dan snap je God daarom 
vanzelf beter.
Evert: Ja, dan kun je God vinden. Als je me zoekt, dan zul je me vinden. 
Evie: Dat is dan eigenlijk net een beetje als bij Pim. Als Pim meegaat naar 
de club, dan hoort hij ook over God en kan hij God ook vinden.
Evert:Ja, dat zou echt stoer zijn. Dat Pim hoort over Jezus en dat hij dan 
misschien ook wel in God gaat geloven.
Evie:  Ja, misschien wil hij dan ook wel een keer met ons mee naar de kerk. 
Evert:Eerst maar eens kijken wat Pim vindt van de kinderclub. Hup, kom 
maar bij mij achterop! Die sleutel vinden we wel weer. Dan kunnen we het 
zo aan Pim vragen.  
Afsluiting: Evie en Evert nodigen Pim uit om mee te gaan naar de club, ze 
hopen dat Hij zo meer over God te weten komt. Je kunt op verschillende 
manieren ervoor zorgen dat andere mensen over God horen. Bespreek met 
de kinderen welke ideeën zij daarbij hebben en vertel dat het vandaag over 
iemand gaat die op haar manier hielp om het Evangelie te verspreiden.

3. Bijbel open
De kinderen horen dat het hart van Lydia wordt geopend voor Jezus. Zij 
zet zich in, zodat het evangelie zich verder kan verspreiden. De kinde-
ren ontdekken hoe zij hieraan zelf een bijdrage kunnen leveren. 

3.1  Vertelling 
De kinderen horen in het verhaal hoe Lydia haar liefde voor Jezus 
laat blijken.   

Aankondiging: We gaan luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. In het 
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verhaal horen we van iemand die haar liefde voor God laat blijken. Aan het 
eind vraag ik hóé zij haar liefde liet blijken. Luister maar goed. 
Werkwijze:
Waar is die mooie rode stof gebleven? Lydia kijkt goed. Op de tafel voor 
haar liggen allerlei kleuren stof. Blauwe stof, groene stof, gele stof, maar 
waar is die rode stof toch gebleven? Zal hij al op zijn? ‘Sorry mevrouw, het 
is erg druk vandaag, ik ben bang dat alle rode stoffen allemaal verkocht zijn. 
Ik heb er net nog een verkocht. Volgens mij was dat de laatste. Ja, het lijkt 
veel drukker dan anders. Overal zijn mensen. Ik was net bij de kraam met 
broden, daar iets verderop, ook al zo druk.’ Het lijkt wel of alle mensen uit 
de hele stad Filippi naar het stadsplein komen vandaag om nieuwe spullen 
te kopen. Lydia is het wel gewend dat het druk is op het stadsplein. Ze staat 
er elke week. En niet zomaar met wat brood en vis, Lydia verkoopt purper, 
een dure stof waar je dure kleding van kan maken. Hoe druk het ook is, 
Lydia maakt altijd even een gezellig praatje met de mensen die bij haar stof 
komen kopen. ‘Alstublieft, een mooie blauwe stof. Ik heb de lengte speciaal 
op maat gemaakt.’ ‘Wat fijn! En wat een mooie kleur. Mag ik ook nog een 
stukje van de groene stof’, vraagt een mevrouw? ‘Natuurlijk.’ 
‘Kom je zaterdag op de Sabbat ook naar de rivier? We hebben daar een 
plaats om samen te bidden. En jij? Kom je ook? Het is daar altijd heel fijn.’ 
Vandaag is het geen Sabbat, het is druk en Lydia is hard aan het werk, 
maar op zaterdag, dan werkt Lydia niet. Dan is het de Sabbat, de rustdag, 
net zo iets als de zondag bij ons. Lydia houdt veel van God, daarom vindt 
ze het fijn om een dag in de week een dag uit te rusten en tijd te nemen 
voor God. Lydia praat graag samen met God. Ze geniet ervan om samen 
te bidden met de andere vrouwen. Daarom nodigt ze alle vrouwen die bij 
haar stof komen kopen uit om samen met haar op zaterdag te bidden bij 
de rivier. 
Als het Sabbat is komen er daarom veel mensen bij elkaar bij de rivier om 
te bidden. ‘Zie je dat daar bij de poort’, vraagt een van de vrouwen aan Ly-
dia? ‘Wie zijn dat? Het zijn mannen die ik nog niet eerder heb gezien’, zegt 
Lydia. De mannen komen dichterbij. Het zijn Paulus en Silas. ‘Volgens mij 
moet het hier zijn…’, hoort Lydia Paulus zeggen. Komen ze voor hen?  
Paulus en Silas komen steeds dichterbij. Ze gaan rustig naast de vrouwen 
zitten. Samen met Silas begint Paulus de mensen over Jezus te vertellen. 
Lydia wordt er helemaal enthousiast van. Jezus? Over God heeft Lydia al 
wel gehoord, maar het verhaal van Jezus kent ze nog niet, het maakt haar 
blij. Je kan het helemaal zien aan haar gezicht, zó aandachtig is Lydia aan 
het luisteren. Als Paulus en Silas vragen wie er in Jezus gelooft antwoordt 
Lydia meteen. ‘Wat bijzonder dat jullie dit aan ons komen vertellen, ik 
geloof dat het waar is wat jullie zeggen. Lydia wordt gedoopt met water, 
ze gaat helemaal kopje onder. Maar niet alleen Lydia wordt gedoopt, haar 
hele gezin, alle mensen die in haar huis wonen worden gedoopt. Ze willen 
bij Jezus horen. Als het hele gezin gedoopt is zegt Lydia: ‘Kom met mij 
mee naar huis!’ Paulus en Silas kijken verbaasd. Wat aardig dat ze hen 
zomaar in huis uitnodigt. Ze kunnen het aanbod niet weigeren. En wat 
bijzonder, denkt Paulus, dat deze vrouw zomaar gelooft wat we zeggen. 
Daarom wilde God dat we hier naartoe zouden gaan. ‘Ja, en nu nodigt 
ze ons ook nog uit om thuis bij haar te logeren’, zegt Silas. ‘Volgens mij 

meent ze het echt.’ Blij gaan ze mee met Lydia. Lydia is ook blij, je kunt 
het zien aan haar gezicht. Als Paulus en Silas bij haar thuis zijn laat ze het 
ook aan hen zien. Voordat Paulus en Silas weer weggaan, wenst ze hen 
heel veel sterkte in het mooie werk dat ze doen. ‘Ik hoop dat jullie nog veel 
meer mensen over Jezus mogen vertellen en vergeet het niet, Paulus en 
Silas, God gaat altijd met jullie mee! Hij zal jullie helpen.’          
Afsluiting: Vraag de kinderen hoe Lydia haar liefde voor God liet blijken. 
Laat de kinderen antwoord geven op de vraag hoe zij zelf die liefde door 
(kunnen) geven. 

3.2  Elkaar hoop geven! - bijbelstudie jonge kinderen 
Tijdens deze bijbelstudie brengen de kinderen in beeld wat er in 
het leven van Lydia en in hun eigen leven gebeurt bij het horen van 
het evangelie. 

Nodig: Clik-clubpagina, kleurpotloden.
Aankondiging: Lees met de kinderen de inleidende tekst. Bespreek met 
de kinderen waarom je goed nieuws graag wilt doorvertellen. Paulus wil 
graag aan iedereen vertellen over Jezus’ liefde. Hij gaat daarvoor op reis. 
Hij ontmoet veel mensen aan wie hij het mag vertellen. Vandaag lezen we 
van zo’n ontmoeting. 
Werkwijze: Lees samen het bijbelgedeelte. Laat de kinderen een tekening 
maken van wat Lydia doet als zij het goede nieuws hoort. Praat met elkaar 
over wat Paulus doet, hij geeft Lydia hoop. Wat doet Lydia vervolgens en 
waarom? Paulus heeft steun en praktische hulp nodig als hij het evangelie 
aan anderen wil vertellen. Op deze manier geeft Lydia het evangelie door. 
Maak hierna samen met de kinderen een lijstje over wat wij allemaal heel 
praktisch kunnen doen om het Evangelie en de hoop door te geven.

3.3  Lydia geeft hoop - Bijbelstudie oudere kinderen
De kinderen ontdekken hoe het goede nieuws over Jezus wordt 
ont vangen en doorgegeven.   

Nodig: Clik-clubpagina, pennen,
Aankondiging: Als je goed nieuws hebt, dan wil je het graag aan iedereen 
doorvertellen. Paulus en Barnabas willen graag aan iedereen vertellen over 
Jezus’ liefde. Zij gaan daarvoor op reis. Zij ontmoeten veel mensen aan wie 
zij het mogen vertellen. Vandaag lezen we hoe zij Lydia ontmoeten en wat 
zij doet als zij het hoopvolle nieuws van Paulus hoort. 
Werkwijze: Lees met de kinderen het bijbelgedeelte. Hierna krijgen de kin-
deren de opdracht een striptekening te maken. Kijk samen met hen naar 
de verschillende ‘plaatjes’ die je in het gedeelte tegenkomt. Bespreek met 
de kinderen wat zij hebben getekend en wat Lydia doet als zij tot geloof is 
gekomen. 
Laat de kinderen opdracht 2 lezen en ideeën opschrijven. Bespreek met de 
kinderen wat zij hebben opgeschreven. Is er iets bij wat je zou kunnen doen 
voor het diaconale project?
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4. Verwerking 
Kinderen gaan op een creatieve en/of actieve manier aan de slag. Kies 
verwerking 4.1, 4.3 of 4.4 als je meedoet aan het diaconale project. De 
andere werkvormen zijn ook goed te gebruiken als je niet meedoet aan 
het project.

4.1  Aan de slag voor Mozambique - actief
Bedenk samen een actie bij het project en ga ermee aan de slag.  

Nodig: spaarkaarten en/of sponsorlijst, een heleboel ideeën om in actie te 
komen. 
Voorbereiding: Download of bestel de materialen die jij nodig hebt voor jouw 
kinderen. Bedenk van tevoren een aantal acties die de kinderen kunnen gaan 
doen. Kinderen die niet van klusjes houden, kunnen uiteraard de spaarkaart 
ook gewoon als ‘afstreepkaart’ gebruiken en hier geld mee ophalen in de fa-
milie. De sponsorlijst kun je gebruiken om bijvoorbeeld ‘rondjes om de kerk’ te 
gaan rennen of om stroopwafels of dropzakken te gaan verkopen. 
Aankondiging: Vertel waar jullie actie voor gaan voeren. Pak het artikel in de 
Clik (nummer 4, 2019-2020) erbij en lees samen de verhalen. Eventueel kun 
je ook de projectsite (www. diaconaalproject.nl) laten zien en een paar mooie 
verhalen en/of acties die hierop staan bekijken. 
Werkwijze: Bedenk met de kinderen een actie of bedenk van te voren zelf als 
leidinggevenden een actie. Leg de actie uit en leg ook uit hoe de kinderen daar 
de spaarkaart en/of sponsorlijst voor kunnen gebruiken. 
Geef aan welke tijd ze hebben voor het werken met de spaarkaart. Ga 
even¬tueel al meteen aan de slag met het maken van dropzakken, verko-
pen van stroopwafels in de buurt (onder begeleiding) of het bedenken van 
de acties. Eventueel mogen ze hun actie presenteren en kiezen jullie daarna 
de leukste, beste acties uit om ook uit te gaan voeren. Eventueel met een 
stemming. 
Afsluiting: Bij het weer inleveren van de kaart en het geld focus je vooral op 
de verhalen van de kinderen. Maak er een feestelijke moment van!

4.2  Telefoon - creatief
De kinderen maken een blikjestelefoon. Hiermee kunnen ze nieuws 
doorgeven aan elkaar. 

Nodig: blikken, stevig draad, spijkers, hamer, gekleurd papier, stiften, wol, 
verf.
Aankondiging: Door middel van een telefoon kun je met iemand in contact 
komen. Je toetst een nummer en je krijgt iemand te spreken. Je belt om te 
vragen of iemand met je wil spelen of je hebt heel leuk nieuws dat je graag 
door wilt geven. Met de telefoon die wij gaan maken kun je met de ander 
praten en je kunt hem of haar ook horen. Kinderen in Mozambique hebben 
vaak heel weinig en maken hun speelgoed van spullen die zij vinden. Wij 
gaan dat vandaag ook doen.
Werkwijze: Per kind heb je twee kleine blikken nodig en een lang stuk 
draad. Ook heb je een hamer een spijker nodig. Aan de dichte kant van het 

blik sla je in het midden een gaatje. Doe het touw door het gaatje en leg er 
een knoop in, de knoop zit aan de binnenkant van het blik. In het andere 
blik doe je precies hetzelfde. De blikken kunnen naar eigen inzicht versierd 
worden met papier, wol of verf. Als je samen wilt telefoneren met de blikken 
moet de één het blik aan zijn oor houden en de ander gaat door het andere 
blik praten. Zorg er wel voor dat het touw strak staat. Als je niet genoeg blik-
ken hebt kun je het ook doen met plastic bekertjes.

4.3  Estafetteloop - actief
Een actief spel in wedstrijdvorm, waarbij de kinderen zo snel moge-
lijk een voorwerp aan elkaar doorgeven

Nodig: twee stoelen, voorwerp om door te geven (dit kan elk willekeurig 
voorwerp zijn: zakdoek, stift, knuffel, wanneer je met het diaconale project 
bezig bent is het leuk om de kinderen iets op hun hoofd te laten dragen, 
bijvoorbeeld een bos takken of een bak water), stoepkrijt, twee pylonnen. 
Aankondiging: Soms heb je belangrijk nieuws dat andere mensen hoop 
geeft, dat wil je dan heel snel doorgeven. Vandaag doen we daarvoor een 
belangrijke training met deze estafetteloop! (Wanneer je bezig bent met het 
diaconale project kun je eraan toevoegen dat de mensen in Mozambique al-
les lopend moeten doen en dan vaak de spullen op hun hoofd dragen. Eens 
kijken of wij dat ook goed kunnen!)
Werkwijze: Zet een parcours uit met twee pylonnen en twee stoelen (zie 
plattegrondje). Verdeel de kinderen in groepjes van vijf of zes kinderen. Als 
de groepjes niet even groot zijn, moet afgesproken worden welk kind er 
twee keer moet lopen. 
Zet de groepjes naast elkaar aan het begin van het parcours. Zie de num-
mers 1, 2, 3 en 4. Je kunt ook meer of minder groepjes maken. De eerste 
van de groep krijgt het estafettestokje of het andere voorwerp dat je ge-
bruikt. Op het teken van de leiding rent van elk groepje het eerste kind 
om de rechterpylon heen naar de stoel. Vervolgens maken ze een rondje 
om de stoel. Het volgende deel moeten de kinderen hinkelen. Om de stoel 
opnieuw een rondje draaien. Vervolgens om de pylon heen en terug naar 
hun groepje. Het stokje overhandigen aan de eerstvolgende van de groep 
en achter aansluiten. Het groepje dat als eerste klaar is heeft gewonnen. 
Afsluiting:  Als je iets heel belangrijks door wilt geven wil je dat graag zo 
goed en zo snel mogelijk doen! Dat wilde ook Paulus met het Evangelie. Ly-
dia maakt door haar daden mogelijk dat het evangelie wordt doorgegeven. 

4.4  Post voor Mozambique - creatief
Als club sturen jullie berichten naar kinderen in Mozambique. 

Nodig: lege kaarten, stickers, kleurtjes, plakkertjes, glitters, plaatjes en/of 
verf.
Aankondiging: Lydia bemoedigde Paulus en Silas. Wij kunnen de kinderen 
in Mozambique ook bemoedigen. We kunnen hen laten merken dat we aan 
hen denken, bijvoorbeeld door een kaart te sturen. 
Werkwijze: Bedenk een aantal teksten of Bijbelteksten in het Engels en 
laat de kinderen deze uitknippen en op een kaart plakken. Laat de kinderen 
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hun naam opschrijven en de kaart mooi versieren. Zamel alle kaarten in 
en stuur ze naar het postadres van de HGJB o.v.v. diaconaal project [Prins 
Bernhardlaan 1, 3722 AE Bilthoven].

 5. Zingen en bidden 
Kinderen ontdekken dat het bidden voor anderen belangrijk is bij het 
doorgeven van het evangelie en dat zingen je nieuwe hoop en moed 
kan geven!

5.1  Voorbede
Samen in gebed voor evangelisatiewerk

Nodig: wereldkaart of wereldbol, pen, post-its, een aantal onderwerpen, 
personen van het diaconale project op een post-it.
Aankondiging: Vandaag hebben we mogen ontdekken hoe wij kunnen hel-
pen met het vertellen van het goede nieuws van God. We kunnen ook hel-
pen door samen te bidden voor het werk. Dat gaan we nu met elkaar doen. 
Werkwijze: Je doet samen met de kinderen voorbede voor het evangelisa-
tie- en zendingswerk. Bedenk zelf vooraf een aantal gebedspunten, maar 
inventariseer eerst bij de kinderen of zij landen of personen weten waarvoor 
gebeden kan worden. Schrijf het gebedspunt op een post-it en plak deze 
op het desbetreffende land. Als alle gebedspunten geïnventariseerd zijn, 
vraag dan de kinderen om beurten om een post-it van de wereldbol te pak-
ken. Ga met hen in gebed. Ieder kind mag om beurten bidden voor datgene 
wat op zijn/haar briefje staat. Vindt een kind het niet prettig om hardop te 
bidden, dan kan hij/zij ook in stilte bidden. Wanneer je bezig bent met het 
diaconale project, kies dan een aantal onderwerpen of personen die bij het 
project horen.

5.2  Danken, bidden en zingen
In de liederen mogen de kinderen hun liefde tot God uitzingen. 

Nodig: liedbundels, cd-speler.
Aankondiging: In het verhaal hoorde je dat Paulus en Silas in de gevangenis 
hebben gezeten. Weet je wat ze daar gingen doen? Zingen! De gevangenis 
is wel een heel bijzondere plaats om te zingen. Door het zingen van liederen 
kun je nieuwe hoop krijgen en ook geven aan andere mensen. Wij mogen met 

elkaar ook liederen zingen. 
Werkwijze: Zing met elkaar een aantal liederen onder begeleiding van mu-
ziekinstrumenten. Het is leuk liederen te laten horen in andere talen. Kies ook 
een aantal liederen die de kinderen in verschillende talen kennen, zoals ‘Lees 
je Bijbel’. 

Liederen uit Op Toonhoogte: 
Psalm 149
Er is iemand die vreselijk veel om je geeft. 
Lees je Bijbel
Laat heel de wereld het zien
Laat zo je licht maar schijnen
Maak ons tot een stralend licht
Vertel het aan de mensen
Wereldnieuws

6. Afronding 
In de afronding komt het thema nog één keer kort en kernachtig terug.

6.1  Geef hoop!
De kinderen krijgen een hart met een tekst van hoop om door te 
geven.

Nodig: rode harten met aan de ene kant de tekst: Er is Iemand die vreselijk 
veel van je houdt en aan de andere kant de tekst: Dat is Jezus.
Aankondiging: Wat is het gaaf om te weten dat Jezus zoveel van ons 
houdt! Dat is nog eens nieuws om door te geven. Vandaag krijgen jullie een 
doorgeefcadeautje mee.
Werkwijze: Geef de kinderen allemaal een hart en vertel dat ze deze mogen 
doorgeven.
Oefen met de kinderen hoe ze dit hart weg kunnen geven. Ze kunnen bij-
voorbeeld eerst alleen de ene kant laten zien: ‘Er is iemand die vreselijk 
veel om je geeft…’ Ze kunnen de ander dan laten raden wat er op de andere 
kant staat. 
Aflsuiting: Bespreek met de kinderen dat je op verschillende manieren an-
dere mensen hoop kunt geven en iets kunt laten zien van wie God is. Dit 
kan door te vertellen over God, maar ook door iets te doen of weg te geven 
of iemand te helpen.
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