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Vrij zijn - als een koningskind leven in Gods koninkrijk!  
 

Als de Zoon je heeft vrijgemaakt, zul je werkelijk vrij zijn! Joh.8:36 

Vrij zijn, door wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. 

o Dit programma hebben vrienden van mij gebruikt tijdens een zendingsreis in Nepal. In Nepal zijn 

veel mensen gebonden en ze leven in angst door het geloof in geesten. Tijdens het spel hoorden de 

kinderen dat dokter Jezus hen wil aanraken en genezen. Veel kinderen hebben Jezus als Redder en 

Bevrijder aangenomen. Tijdens het gebed werden kinderen genezen: alle hoofdpijn, koorts en 

buikpijn verdween, een kreupel jongetje kreeg kracht in zijn benen om te lopen, en doven gingen 

horen! Met dank aan fam. Hulsbergen en Wessel Boelema voor hun getuigenis en de prachtige 

foto’s!  

 

Inhoud: 

o blz. 1   - Spelprogramma, met sketch 

o blz. 8   - Emotie kaarten met picto’s 

o blz.13  - Kleurenlied bij woordeloos boek 

o blz.14  - Lied: Jij bent een koningskind 

o blz.15  - picto’s bij het ‘woordeloos’ boek, 

            te gebruiken als boekenlegger 

 

Wat heb je nodig: 

o 1 verteller ( V ) 4 spelers ( A, B, C, D ) 

o Groot woordeloos boek met bladzijden in de kleuren: 

goud - groen - zwart - rood - wit - geel - blauw  

o Emotie kaarten met picto’s (zie bijlage) 

o Magnetisch bord met magneten 

o Zwarte banden of bal aan een ketting (4x) 

o gouden kroon, mantel of wit overhemd 



2 
 

Spelprogramma 

 

V komt op. Gekleed in een koningsmantel, en 

met een gouden kroon op het hoofd. 

V: Kijk eens… ik draag een mooie kroon, weten 

jullie waarom? Ik hoor bij de allergrootste 

koning. Wow, het is koning Jezus! Hij zegt: Jij 

mag met Mij regeren in deze wereld. Regeren? Oef, is dat moeilijk? Wat moet je dan doen? 

Koning Jezus zegt: Ik ben altijd bij je, en Ik help je. Ik geef je Mijn gedachten en leer je wat je 

mag doen. Ik geef je woorden, zodat je over Mij kunt vertellen. Ik houd zoveel van alle 

mensen! Als je een probleem hebt mag je bidden en Mijn naam noemen. Je zegt: In Jezus 

naam, en dan luistert God de Vader naar jouw gebed. (Joh.16:23 - Wat je de Vader ook vraagt 

in Mijn naam - Hij zal het je geven. Joh.14:13, 15:7,17) 

Kennen jullie die Koning ook? Ik ga jullie vertellen waarom Hij zo bijzonder is. Kijk… ik heb een 

boek meegenomen, een boek zonder woorden. Elke kleur heeft een betekenis, en vertelt iets 

over Zijn koninkrijk.  

Welke kleur heeft het kaft … GOUD. Goud is de kleur van Koning Jezus en van Zijn koninkrijk.  

Wij wonen in Nederland, en in ons land zijn andere regels en gewoontes dan in andere 

landen. (Geef voorbeelden;) Hier rijdt iedereen rechts, in Engeland rijden ze links. Omdat ik in 

Nederland woon, doe ik wat onze koning zegt. Als koning Willem Alexander zijn verjaardag 

viert, vieren we koningsdag, maar dat feest vieren ze niet in Engeland. 

Maar weet je dat ik ook bij een ander koninkrijk hoor? Het koninkrijk van God. Dat koninkrijk 

kun je niet zien, maar het is er wel. Dat is een koninkrijk van kracht en van vrede en liefde. 

Zullen we eens kijken in dit boek? Laat de volgende groene bladzijde zien: 

 

GROEN.  

Heel lang terug was er nog niets. God maakte de hemel en de aarde. Hoe? Wat had Hij daar 

voor nodig? ( Laat de kinderen nadenken…) Gereedschap of zand of klei…? Nee! Alles was in 

het begin nog donker. God zei: ‘Licht’, en toen werd het licht. God gebruikte alleen zijn 

woorden. In elk Woord dat God spreekt is kracht. Als God spreekt, maakt Hij iets nieuws. Zo 

maakte Hij de zon, maan, en de sterren als 

lichtjes voor in de nacht. God zei: ‘Zee, lucht, 

bomen, bloemen, vissen en vogels en… zo 

maakte God alles. Kijk maar om je heen, het is 

een wonder!  

 

Groen is de kleur van de aarde,  

alles wat God heeft gemaakt. 
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Weet je waarom God de mooie schepping heeft gemaakt? Hij maakte als laatste de mens. Hij 

zei: ‘Jij mag genieten van alles wat Ik heb gemaakt. Jij mag voor Mijn schepping zorgen, ja, jij 

mag over alles regeren.’ God praatte met Adam elke dag. Dat is Gods grootste wens: Hij wil 

contact met jou. Echt! Die grote Schepper van hemel en aarde wil vrienden zijn met ons. Je 

mag altijd met Hem praten, en Hij luister naar jou en praat met jou. God laat je merken 

hoeveel Hij van je houdt! 

God maakte ook jou. Jij bent een wonder van Zijn koninkrijk. Hij liet je groeien in de buik van 

je moeder en Hij wist al precies hoe je eruit zou zien; de kleur van je haren, (jij hebt mooie 

donkere haren, ik ben blond en heb krullen,) je ogen, je talenten. Hij heeft zelfs een plan voor 

je bedacht, iets wat jij in Zijn koninkrijk mag doen. Dat past helemaal bij jou, en dat maakt je 

gelukkig.  

 

Groen: de kleur van de aarde, alles wat God heeft gemaakt, OOK JOU! 

 

Zullen we eens kijken naar de volgende kleur? (Sla het blad om) 

ZWART… zwart? De kleuren goud en groen vind ik mooi, maar zwart … Dat vind ik geen mooie 

kleur. Zwart doet me denken aan verdriet, dood, pijn, haat, aan… (laat de kinderen 

voorbeelden noemen.) 

 

God heeft een vijand. De Bijbel noemt hem de duivel. Alles wat God heel mooi en goed 

heeft gemaakt, wil de duivel kapot maken. Hij wil niet dat we gelukkig zijn en blij leven in 

Gods koninkrijk. Dat betekent zwart. 
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Enkele sketches met voorbeelden bij de  

zwarte kleur: 

 

Plak tijdens het spel de emotiekaarten met picto’s (blz.8)  

op het magnetisch bord, in de vorm van een kruis. 

 

o Twee personen, A en B komen op, gekleed in het 

zwart, ze hebben een blauw oog (gebruik oogschaduw) en 

bloed op hun gezicht (rode lippenstick,) of dragen een zwarte zonnebril. Ze schelden en 

maken ruzie. A en B hebben allebei een zwarte band/elastiek aan hun been, met een 

zwarte bal eraan. 

o A: ‘Het is jouw schuld, jij bent niet eerlijk!’ B: ‘Je liegt, jij deed het fout. Jij verknalt het 

altijd!’… (bedenk een conflictsituatie) V: ‘Ho, ho, wat is hier aan de hand? Stop met ruzie 

maken! Ga even zitten.’  

 

o  Plak de pictokaart met kwaad en ruzie op het magnetisch bord.  

 

Zwart is: Boosheid, ruzie, haat, elkaar pijn doen. 

 

o C. komt op, ze heeft haar arm in een witte doek en een grote pleister op haar gezicht. Ze 

heeft ook een zwarte band met een bal aan haar voet.. 

C kreunt, en vertelt dat ze overal pijn heeft.  

 

o Plak de pictokaarten met pijn en verdriet op het bord. 

 

Zwart is ook de kleur van pijn en ziekte, en van verdriet. 

 

o D. zit eenzaam in een hoek met haar hoofd in de handen. Ze vertelt dat ze bang is, ze durft 

niet te vertellen waarom. V: Joh, je kunt me vertrouwen, vertel het me maar, wie weet 

lucht het op en kan ik je helpen? D. vertelt dat ze niet kan slapen. Ze voelt zich onrustig. 

Ze weet nooit of wat ze doet wel goed genoeg is...  

o Bedenk voorbeelden, bijv. nare dromen, gepest worden, ruzie van ouders, etc. Je kunt evt. 

meerdere situaties laten uitspelen door meerdere personen) 

 

o Plak de picto’s op het bord: onrust, verwarring, moeilijk, 

eenzaam, bang, schaamte, moe, je weet niet wat je moet doen. 

 

V: Misschien hebben jullie ook wel iets in je leven dat voelt als de 

kleur zwart: Fouten die je hebt gedaan, je schaamt je ergens voor, je 

wordt gepest, je bent bang en onzeker, je voelt je eenzaam… 

Plak er evt. nog meer picto kaarten bij.  
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Kijk eens naar het bord, zien jullie welke vorm 

de picto’s hebben?  Spelers A,B,C,D roepen:  

Een kruis! 

Ik vertel verder over het koninkrijk van God. 

Voor al die nare zwarte dingen die de duivel je 

geeft, heeft God een geweldige oplossing. Hij 

kan je helpen, wijs de spelers één voor één aan:  
o A en B: Als je iemand haat, en ruzie hebt. 

o C: Als je ziek bent en pijn hebt. 

o D: Als je bang bent en je alleen voelt. 

God houdt zoveel van jou! Toon de volgende bladzijde: 

 

Dat is rood, de kleur van Gods liefde!  

 

Weet je hoe God laat zien dat Hij van je houdt? God’s Zoon, Jezus, is als mens naar de aarde 

gekomen, om jou en mij te helpen.  

Toen Jezus 30 jaar was, ging Hij het hele land door. Hij was vriendelijk voor iedereen. Hij 

troostte de mensen. Hij maakte alle zieken beter. Als de mensen bang waren voor geesten, 

stuurde Hij die geesten bij hen weg. Hij nam alle angst weg. 

Jezus deed nooit iets fout. En toch werd Hij gestraft. Hij kreeg de ergste straf die er is. Hij 

moest sterven aan een kruis. Waarom? Het fijne contact tussen God en de mensen is kapot 

gegaan door onze fouten en ongehoorzaamheid is. Gods vijand, de duivel, heeft die mooie 

vriendschap met God verstoord. Geen mens kan die vriendschap weer herstellen, alleen Jezus 

kan dat. Hij wilde de straf dragen die wij hebben verdiend, Hij stierf in onze plaats. Hij zei: 

‘God de Vader. Legt U alle nare zwarte dingen maar op Mij neer: alle zonden, pijn en ziekten. 

Alles wat fout en naar is in de levens van de mensen wil Ik op Mij nemen. Alsof ik het Zelf heb 

gedaan. Omdat Jezus onze straf krijgt, kan Hij ons nu Zijn vergeving geven. Jezus werd ook 

heel veel keren op Zijn rug geslagen. Door Zijn wonden is er nu genezing voor ons.  

 

Rood is ook de kleur van het bloed van Jezus.  

 

Weet je wat het grootste wonder is? Na drie dagen is Jezus 

opgestaan uit de dood. Hij is veel sterker dan alles wat zwart en 

zondig is in de levens van de mensen! Hij is veel sterker dan de 

duivel. Jezus is de Overwinnaar!  

Draai tijdens het noemen van de volgende voorbeelden de 

kaartjes één voor één om. Kopieer de blijde gezichten, of schrijf 

de woorden, op de achterkant van de zwarte picto kaarten:  

Kijk maar… wat zwart is maakt Hij wit. De boosheid en haat 

neemt Hij weg en Hij geeft Zijn vrede. Waar verdriet is geeft Hij 

troost en Hij maakt je blij. Jouw fouten neemt Hij weg en Hij 

geeft vergeving. Wat ziek is maakt Hij gezond…  
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Spelers: Hoe dan? 

o Kijk naar A en B: Willen jullie stoppen met ruzie maken? En vrij worden van gevoelens van 

haat en boosheid? Jezus wil met je ruilen. Vertel Hem wat je gedaan hebt, zo geef je je 

fouten aan Hem. Hij geeft Zijn vrede er voor in de plaats. A en B: Dat is een super ruil! 

o Maak de zwarte band los: Weten jullie het nog? Je mag leven in het koninkrijk van God. Als 

ik bid mag ik de naam van Jezus noemen, want in Zijn naam is kracht; In Jezus naam zeg ik 

dat je nu vrij mag zijn van alle boosheid! Jezus vergeeft je en Zijn bloed maakt je schoon 

van binnen. 

Alles waardoor je je gevangen voelt, alles wat voelt als een blok aan je been, verandert 

Hij, zodat je vrij bent! 

 

o Doe de arm om C heen en troost haar. Jezus 

heeft alle pijn en ziekte gedragen. Hij werd op 

Zijn rug geslagen en Hij droeg die wonden voor 

jou! Daarom is er nu genezing voor jou. Jezus wil 

met je ruilen. Wil je dat? In Jezus naam, je mag 

genezen zijn! Doe het verband weg en verwijder 

de pleister. C: Hè? De pijn is weg. Verwijder de 

zwarte band. C huppelt: Ik ben weer vrij, ik ben 

beter gemaakt door dokter Jezus!  

 

o V vraagt aan D: Vertel maar aan Jezus waar je bang voor bent. Wat zit je dwars? …  

( D benoemt het nu …) In Jezus naam, alle angst gaat nu uit je weg! Jezus is bij je om jou te 

helpen. Je bent niet langer meer alleen. Je mag nu vrij zijn! Maak de zwarte band los. 

 

Gebed: 

Zouden jullie dat ook wel willen? Waar zit jij mee? Jezus weet het en ziet het, en Hij wil je 

graag helpen en met je ruilen. lk ga nu bidden, als ik met Hem praat mag je met me mee 

bidden: 

 

Lieve Here Jezus, ik geef alles aan U, alles wat zwart is in mijn 

leven, mijn fouten, mijn angst, mijn boosheid, mijn verdriet, 

mijn pijn…. stilte… noem (in je gedachten) waar jij mee zit … 

Dank U wel voor Uw liefde. Dank U dat U ook voor mij aan 

het kruis bent gestorven. U vergeeft mij en Uw bloed maakt 

Mij schoon van binnen.  

Dank U lieve Jezus, U droeg ook mijn ziekte, zodat ik nu Uw 

genezing mag ontvangen.  

U stuurt alles weg wat me bang maakt. En elke macht van de 

duivel die me angstig maakt, moet nu bij mij weg gaan!  

In Jezus naam maakt U me vrij! Dank U wel! 
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GEEL - Laat het blad met de gele kleur zien. 

 

Geel: Jezus geeft een nieuw leven, Hij is altijd bij je, Hij woont met Zijn Heilige Geest in je 

hart. 

 

Bid maar mee: Dank U Here Jezus, U maakt mij 

helemaal nieuw van binnen en U geeft mij een 

nieuw leven; Wow! U komt Zelf in mij wonen, door 

Uw Heilige Geest. Ik mag nu een kind van God zijn, 

een koningskind.   

 

BLAUW -  Laat het blad met de blauwe kleur zien. 

Jezus belooft: ‘Ik heb alle macht in hemel en op 

aarde. Ik ben altijd bij je, en Ik zal je nooit verlaten.’  

 

Blauw betekent dat Jezus jou eeuwig leven geeft. Later mag je bij Hem in de hemel zijn.  

 

De Bijbel vertelt dat de hemel een plaats is waar iedereen 

gelukkig is, daar mag je Jezus zien.  

 

Het laatste blad is weer goud:  

 

Je mag nu voor altijd leven in Gods koninkrijk.  

 

Je bent mooi, bijzonder, een koningskind, want koning Jezus 

woont in jou. God is nu jouw Vader. Hij zorgt voor jou, en Hij 

laat je altijd zien hoeveel Hij van je houdt! 

 

 

 

Deze doofstomme jongen kan 

na het gebed weer horen en 

praten! 

 

 

 

www.bijbelidee.nl  
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Kleurenlied                     

 www.bijbelidee.nl 
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Jij bent een koningskind 

 
 

 
 

 

 

 

 

Jij bent een koningskind,  

ik ben een koningskind.  

Wij horen bij de allergrootste Koning. 

Ons hart is een paleis,  

want Jezus woont in jou en mij. 

Hij regeert, en maakt ons vrij en blij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dit lied met muziek 

staat op de  

You Tube: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3KRlvK_8vd4 

 
www.bijbelidee.nl 

http://www.youtube.com/watch?v=3KRlvK_8vd4
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