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9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Zacharia 8:1-8 en 8:20-23

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal 

met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen 

om goed te kijken en te vertellen wat ze zien. Je kunt 

eventueel de weetjes uit het bovenbouwmateriaal 

gebruiken om wat meer uit te leggen.

Geef niet op!

De mooie stad Jeruzalem is helemaal kapot. Dat komt 

omdat er lang geleden oorlog is geweest. Soldaten van 

Babylonië hebben de gebouwen van Jeruzalem in brand 

gestoken, de muren laten instorten en veel mensen 

meegenomen naar hun verre land. De mensen moesten 

jarenlang in Babylonië blijven, maar nu mogen ze eindelijk 

weer terug naar hun eigen land: Juda. Charim is een van 

hen. Hij is acht jaar. Charim is in Babylonië geboren, maar 

nu is hij samen met zijn vader en moeder meeverhuisd 

naar de belangrijkste stad van Juda: Jeruzalem.

Het huis waar hij nu in woont is nog kapot door de 

oorlog, maar zijn vader heeft het dak weer gerepareerd, 

dus ze kunnen er weer in slapen. Charim speelt op 

dit moment vlak bij het huis met een bal die hij zelf 

gemaakt heeft. Hij heeft oude lappen stof met een 

touw bij elkaar gebonden en nu schopt hij die stoffen 

bal tegen de muur van hun huis aan. Bof. De bal botst 

tegen de muur aan en rolt weer terug naar zijn voeten. 

Charim schopt nog een keer, nu wat harder. De bal komt 

weer terug, maar Charim raakt de bal al niet meer aan. 

Hij gaat ernaast op de grond zitten en hij zucht. Het is 

saai om met de muur over te schoppen. Dit spelletje 

zou veel leuker zijn met zijn vriendje Zakkai, met Adin 

of met Chasum. Maar die zijn allemaal niet hier. Er zijn in 

Jeruzalem nog bijna geen kinderen om mee te spelen. 

Al Charims vrienden wonen nog in Babylonië. En met 

zijn vader en moeder kan hij ook niet voetballen. Die 

hebben het veel te druk met het herbouwen van de 

kapotte tempel in de stad. 

Charim pakt zijn bal op en loopt in de richting van 

het tempelplein. Misschien is daar wat te beleven. 

Langzaam sloft hij door de kapotte straten. Soms zou hij 

willen dat ze nooit waren verhuisd. Soms zou hij willen 

dat ze nog in Babylonië woonden. 

‘Mensen!’ roept een stem in de verte. Charim kijkt op. 

Dat geroep kwam bij het tempelplein vandaan! Hij 

begint wat harder te lopen. Wat zou er aan de hand 

zijn? Charim tuurt voor zich uit. Er zijn veel mensen 

aan het bouwen in de verte, maar er loopt ook iemand 

tussendoor. Charim ziet al wie het is. Het is Zacharia, de 

profeet van God, hij is de man die roept. 

‘Misschien denken jullie wel’, roept Zacharia, terwijl 

Charim in de richting van de profeet rent, ‘Jeruzalem 

wordt nooit meer zoals het was.’ 

Charim knikt, want wat de profeet zegt is precies wat hij 

dacht: Jeruzalem wordt nooit meer zo mooi als de stad 

van de verhalen van zijn vader. Maar de profeet ziet er 

eigenlijk niet uit alsof hij dat gelooft, want hij praat vol 

kracht, vol van hoop. 

‘Maar mensen, geef de moed niet op, want God houdt 

van Jeruzalem. God zal weer voor de stad zorgen en 

er zelf komen wonen. De mensen komen terug uit 

Babylonië. Straks lopen er weer oude mensen vrolijk 

over dit plein, leunend op hun stok, en zijn de straten 

weer vol met spelende en lachende kinderen. Het  

komt goed!’

En Charim kan er niks aan doen, maar hij ziet het 

meteen voor zich. De tempel en de huizen in de stad 

zien er in zijn fantasie weer mooi uit en hij ziet zichzelf 

achter een echte bal aan rennen. En zijn vrienden 

rennen met hem mee...

‘Het gaat echt gebeuren,’ roept Zacharia vrolijk. 

‘Jeruzalem wordt zo mooi dat zelfs mensen uit andere 
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landen hiernaartoe komen en bij ons willen horen. Geef 

de moed niet op!’

Charim kijkt naar zijn bal. Hij merkt dat hij is gaan 

glimlachen door de woorden van de profeet. Misschien 

komt het echt wel goed met deze stad, want God houdt 

van Jeruzalem. Die woorden maken hem zo vrolijk dat 

hij de bal een harde schop geeft. Hij rent er meteen 

achteraan, want als zijn vrienden écht terugkomen moet 

hij snel gaan oefenen. Dan kan hij, voor hij het weet, 

weer samen met ze voetballen!

8-12 jaar 

Zacharia 8:1-8 en 8:20-23

Een boodschap over de toekomst

Maar nu zegt de machtige Heer: ‘Ik houd veel van 

Jeruzalem, heel veel! Daarom straf ik de vijanden van 

mijn volk. Ik kom terug naar de berg Sion, en ik ga weer 

in Jeruzalem wonen. Jeruzalem krijgt een nieuwe naam: 

Stad van Trouw. En de Sion, de berg van de machtige 

Heer, heet nu Heilige Berg.

Op de pleinen van Jeruzalem zullen weer oude mensen 

zitten, mannen en vrouwen. Ze zijn zo oud dat ze een 

stok nodig hebben om te lopen. De pleinen zullen vol 

zijn met kinderen, met spelende jongens en meisjes.

Jullie zijn nog maar met weinig mensen. Daarom 

denken jullie nu dat zo’n wonder niet mogelijk is. Maar 

ik ben de machtige Heer, voor mij is alles mogelijk!

Ik zal mijn volk bevrijden. Ik haal de Israëlieten terug uit 

de hele wereld en ik laat hen weer in Jeruzalem wonen. 

Zij zullen mijn volk zijn, en ik zal hun God zijn. Ik zal 

trouw en goed voor hen zijn.’

Alle volken zullen de Heer vereren

De machtige Heer sprak opnieuw tegen mij. Dit was zijn 

boodschap: ‘Er zullen weer mensen uit andere steden 

en landen naar Jeruzalem komen. Onderweg zullen 

ze tegen iedereen zeggen: ‘Kom met ons mee! Wij zijn 

op weg om de Heer te eren, we willen bidden tot de 

machtige Heer!’

Grote, machtige volken zullen naar Jeruzalem komen 

om daar te bidden en mij te eren.

In die tijd zal het gebeuren dat er tien vreemdelingen 

naar een Joodse man toe komen. Ze spreken 

verschillende talen, maar ze zullen allemaal zeggen: ‘Wij 

hebben gehoord dat God bij uw volk is. Daarom willen 

we met u meegaan.’
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10. OM TE WETEN

Zacharia

De tekst van vandaag komt uit het boek Zacharia. Zacharia 

woonde eerst in Babylonië, bij de mensen uit Juda die daar in 

587 voor Christus door de Babyloniërs naartoe waren gebracht. 

Wanneer de Judeeërs in 538 voor Christus toestemming krijgen 

om terug te gaan naar hun eigen land, gaat Zacharia terug naar 

de stad van zijn voorouders, Jeruzalem. De mensen hebben het 

daar moeilijk, ze zijn arm. Maar Zacharia geeft ze nieuwe moed: 

God zal ervoor zorgen dat het weer goed komt met de stad. 

Jeruzalem zal weer de plaats zijn waar God zal wonen.

Niet door kracht

Er is een lied dat zo begint:

‘Niet door kracht, noch door geweld 
maar door mijn geest, 
zo spreekt de Heer.’

Misschien heb je het weleens gehoord. De tekst van dit lied 

komt uit het boek Zacharia. Het staat in Zacharia 4:6. In de 

tijd waarin Zacharia leefde, leek alles tegen te zitten voor 

de mensen in Jeruzalem: ze waren arm, er was ruzie met de 

buurvolken, en met het herbouwen van de tempel schoot het 

maar niet op. Maar Zacharia zegt tegen de leider van het volk, 

Zerubbabel, dat hij niet moet proberen alles op zijn eigen 

kracht op te lossen. Hij moet alleen op God vertrouwen. Want 

God zal hem helpen om alle moeilijkheden te overwinnen.

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende 

soorten vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. 

Antwoorden op de weetvragen kun je 

opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Over 

de denkvragen kun je met elkaar wat langer 

doorpraten. Op denkvragen zijn er dus ook 

geen foute antwoorden!

4-8 jaar 

-  Wat zijn de bouwers aan het doen in de stad 

Jeruzalem?

-  Wat zegt de profeet Zacharia tegen deze 

bouwers?

-  Wat zal er in de straten en op de pleinen van 

de stad Jeruzalem weer te zien zijn, volgens 

Zacharia?

-  Speel je liever buiten of binnen? Wat speel je 

graag buiten? En wat binnen?

-  Als jij buiten speelt, waar speel jij dan het 

liefst? In een speeltuin, op 

een grasveld, in de tuin, op 

het balkon, op de stoep of 

misschien wel op de straat?

-  Als jij in Jeruzalem zou wonen, bij God, welk 

spel zou jij dan graag willen spelen? Kun je 

ook vertellen waarom?

8-12 jaar 

-  Ken jij een verhaal in de Bijbel waar de stad 

Jeruzalem in voorkomt? Of misschien ken je 

een verhaal over deze stad uit het Oude én 

het Nieuwe Testament?

-  Ben jij toevallig weleens in Jeruzalem 

geweest? Of ken jij iemand die er is 

geweest? Wat vertelde die persoon erover?

-  Wat vertelt de profeet Zacharia over de stad 

Jeruzalem?

-  Zacharia vertelt dat God weer in Jeruzalem 

gaat wonen. Maar woont God niet overal?

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Jeruzalem Mooie Stad (Elly en Rikkert)



10
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Zacharia 8:1-8 en 8:20-23 | God zal weer in Jeruzalem wonen

God zal weer in Jeruzalem wonen

4-8 jaar 

Volle straten in Jeruzalem

De profeet Zacharia profeteert dat de straten en pleinen 

van Jeruzalem weer vol zullen zijn met spelende kinderen.

De kinderen helpen mee om de straten weer vol te krijgen, 

waarbij ze zichzelf niet moeten vergeten!

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  het werkblad met Jeruzalem

-  het werkblad met spelende kinderen

En verder:

-  viltstiften en kleurpotloden

-  scharen

-  lijm

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren de spelende kinderen.

-  Er is één kind leeg afgebeeld. Hierin mogen de 

kinderen zichzelf tekenen.

-  De kinderen knippen de figuurtjes uit.

-  Ze plakken de figuurtjes in de straten en op 

de pleinen van Jeruzalem.

-  Ze kleuren het werkblad van 

Jeruzalem in.

-  Vraag of de kinderen spelletjes 

herkennen. Zou er ook worden 

gespeeld als God bij de mensen 

woont? Welke spelletjes zouden 

dat zijn?

Tips
- Geef de kinderen een rood hartje ter grootte van een memovelletje. Laat hen erin schrijven (of doe het samen): ‘God houdt van Jeruzalem’. Plak het hartje in een hoekje van het werkblad.- Voor een leuk effect kan het werkblad van de spelende kinderen op stevig papier worden gekopieerd. Plak achter een paar uitgeknipte figuurtjes kleine stukjes karton, zo komen deze figuurtjes naar voren.
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Stop de ballon door de hals in de fles,
maar laat het gedeelte waar je de ballon

mee opblaast eruit steken.

Pak de ballon bij de blaastuit en
probeer of je de ballon kunt opblazen.

Hoe ver kom je?

Plaats nu een rietje naast de
ballon voor de helft in de fles.

Houd de blaastuit én het rietje vast
en probeer de ballon opnieuw

op te blazen.

1 2 3 4

Wat heb je nodig?
* een lege plastic fles

* een ballon  * een rietje

Merk je
dat de ballon de

hals afsluit?

Wat
gebeurt
er nu?

JERUZALEM VULT ZICH

Jeruzalem vult zich weer: 

van kleine kinderen die in 

de straten spelen tot oude 

mensen die met stokken 

lopen en op de pleinen zitten. 

En mensen uit de hele wereld 

komen er God aanbidden. 

Maar dat is niet alles: God zélf 

komt in de tempel wonen!

ZACHARIA

De tekst van vandaag komt uit het boek Zacharia. Zacharia woonde 

eerst in Babylonië, bij de mensen uit Juda die daar in 587 voor Christus 

door de Babyloniërs naartoe waren gebracht. Wanneer de Judeeërs in 

538 voor Christus toestemming krijgen om terug te gaan naar hun eigen 

land, gaat Zacharia terug naar de stad van zijn voorouders, Jeruzalem. 

De mensen hebben het daar moeilijk, ze zijn arm. Maar Zacharia geeft 

ze nieuwe moed: God zal ervoor zorgen dat het weer goed komt met 

de stad. Jeruzalem zal weer de plaats zijn waar God zal wonen.

NIET DOOR KRACHT

Er is een lied dat zo begint:

‘Niet door kracht, noch door geweld 
maar door mijn geest, 
zo spreekt de Heer.’

Misschien heb je het weleens gehoord. De tekst 

van dit lied komt uit het boek Zacharia. Het staat in 

Zacharia 4:6. In de tijd waarin Zacharia leefde, leek 

alles tegen te zitten voor de mensen in Jeruzalem: 

ze waren arm, er was ruzie met de buurvolken, 

en met het herbouwen van de tempel schoot 

het maar niet op. Maar Zacharia zegt tegen de 

leider van het volk, Zerubbabel, dat hij niet moet 

proberen alles op zijn eigen kracht op te lossen. 

Hij moet alleen op God vertrouwen. Want God zal 

hem helpen om alle moeilijkheden te overwinnen.

Ik kom terug naar de 
berg Sion, en ik ga weer 

in Jeruzalem wonen. 
Jeruzalem krijgt een 

nieuwe naam: Stad van 
Trouw. En de Sion, de berg 
van de machtige Heer, heet 

nu Heilige Berg.

Zacharia 8:3


