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1. INLEIDING  

BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de tweede van 

een blok met vijf teksten over 

de terugkeer van de Judeeërs 

uit Babylonië en de herbouw 

van de tempel en Jeruzalem.

Op deze zondag staat Haggai 

1:1-15 centraal: de profeet 

Haggai roept de Judeeërs op 

om verder te gaan met het 

herstellen van de tempel.

Voor de kinderen van 4-8 jaar 

richten we ons op de mensen 

die in het bos hout gaan halen 

om de tempel te herbouwen.

Voor de kinderen van 8-12 jaar 

richten we ons op de mensen 

die druk bezig zijn met het 

bouwen van hun eigen huizen, 

terwijl Gods 

huis nog in 

puin ligt.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

De tekst van vandaag komt uit het 

bijbelboek Haggai, het tiende boek van 

de twaalf ‘Kleine profeten’ in de Bijbel. 

De profeet Haggai, naar wie het boekje 

vernoemd is, trad op in Jeruzalem vanaf ongeveer 520 

voor Christus. Dat was zo’n twintig jaar nadat de eerste 

groep Joden uit Babylonië naar Juda was teruggekeerd. 

Het land Juda en de stad Jeruzalem liggen er in die 

tijd vervallen bij, en de mensen lijden gebrek. Volgens 

Haggai heeft deze ellendige situatie ermee te maken dat 

de tempel - die in 586 v.Chr. door de Babyloniërs was 

verwoest - nog steeds niet is opgebouwd. Vlak nadat 

de Joden naar Jeruzalem waren teruggegaan, was er 

wel een begin gemaakt met de herbouw (zie zondag 1), 

maar in het boek Ezra wordt verteld dat andere volken 

zich hiertegen verzet hadden en ervoor hadden gezorgd 

dat de bouw door de Perzische koning Artaxerxes werd 

stilgelegd (zie onder andere Ezra 4). Nu, jaren later, roept 

de profeet Haggai de mensen op om verder te gaan met 

het herbouwen van de tempel.

In het tweede deel van het boek Haggai lezen we dat 

het werk aan de tempel weer begonnen is. De profeet 

moedigt zijn volksgenoten aan om vol te houden. Gods 

belofte is dat het van nu af aan weer goed zal gaan met 

het volk. Voor alle volken op de wereld zal er een nieuwe 

tijd aanbreken.

3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Haggai heeft een boodschap van God voor de 

leiders van het volk – de gouverneur Zerubbabel en 

de hogepriester Jozua. Maar zijn boodschap is ook 

voor het volk zelf bedoeld.

De inwoners van Juda zeggen dat het niet de goede tijd is om de 

tempel te herbouwen. De oogst is net mislukt en de mensen hebben 

geen geld. Maar ze zijn al wel begonnen met het bouwen van hun 

eigen huizen! Is het daar dan wél de goede tijd voor? Zijn hun eigen 

huizen soms belangrijker dan Gods huis? De mensen moeten maar 

eens gaan nadenken over de situatie: er is honger en armoede. 

En waarom is al dit kwaad over het volk gekomen? Dat komt, zegt 

Haggai, doordat de Judeeërs Gods huis hebben verwaarloosd. Het 

volk moet beginnen met het herbouwen van de tempel, zodat God 

weer vereerd kan worden. Dan zal het weer goed gaan.

Haggai zegt dat omdat in de Bijbel staat dat God Israël niet 

zegent als ze niet naar zijn wil luisteren en Hem niet vereren. Dan 

gaat het slecht met het land (zie Deuteronomium 28:15-61). De 

teruggekeerde Joden zijn vooral met hun eigen dingen bezig, 

ze zetten God op de tweede plaats. Daar moet volgens Haggai 

verandering in komen.

In de verzen 12-15 volgt de reactie van het volk. Zerubbabel, Jozua 

en de andere mensen in het land hebben ontzag voor God en 

geven gehoor aan Haggais oproep. Ze beginnen met het werk 

aan de tempel. En dan volgt Gods belofte: ‘Ik ben bij jullie’ (vers 13, 

NBV). Dat is dezelfde belofte die Hij lang geleden aan Mozes had 

gedaan (Exodus 3:12).
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Haggai 1:8.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Haggai 1:4.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-8 jaar 

Om te beginnen

-  houten blokken

Om te doen: ‘Tempel van hout’-

puzzel

- het werkblad

- tien ijslollystokjes

En verder:

- viltstiften of kleurpotloden

- scharen

- lijm

Om te doen: Hout halen voor de 

tempel

Per kind:

- het werkblad

- een potlood

En verder:

- kleurpotloden

Om te doen: De bergen in, hout 

halen, en bouwen

Per groepje van vijf kinderen:

-  een boodschappentas

-  een houten plankje

-  een stuk gereedschap, zoals een 

nijptang of een schroevendraaier

-  een zakje schroeven

-  een potlood

-  een stoel

8-12 jaar 
Om te beginnen

Per groepje:

-  twee dobbelstenen

Per kind:

-  een potlood

-  een vel ruitjespapier (1 x 1 

centimeter)

Bijbeltekst

-  een bijbel

Om te doen: Van huis naar tempel

Per kind:

-  twaalf (verschillend gekleurde) 

stevige strookjes van 10 x 4 

centimeter

-  een pen

En verder:

-  lijm

-  een bijbel

Om te doen: Prioriteitenspel

Per groepje:

-  het werkblad met de kaartjes

Vooraf:
-  Knip de kaartjes uit.

Om te doen: (On)evenwichtig

-  tien lange spijkers met een kop 

(lengte 8, 9 of 10 centimeter)

-  een houten plankje, van 

bijvoorbeeld 5 x 10 centimeter

-  een hamer

Ga de bergen in, haal hout uit het bos  
en bouw mijn tempel weer op.

HAGGAI 1:8

211

debijbel.nl/bijbelbasics

..

‘Volgens de mensen hier in Juda is het nog te vroeg  
om een nieuwe tempel te bouwen. Maar tegen die 
mensen zeg ik, de HEER: Mijn tempel is verwoest.  

Er is bijna niets meer van over. Maar jullie hebben wel 
mooie huizen gebouwd voor jezelf! Was het daar dan 

niet te vroeg voor?’ 

HAGGAI 1:4

211

debijbel.nl/bijbelbasics
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6.  MOMENT MET DE KINDEREN IN DE DIENST

Start - stop

De profeet Haggai roept de mensen in Jeruzalem op om de tempel 

weer op te bouwen. Daar was een begin mee gemaakt, vlak nadat de 

Joden uit Babylonië waren teruggekeerd, maar het werk was kort daarna 

gestopt. Haggai zegt tegen de mensen dat ze verder moeten gaan met de 

herbouw. Want als de tempel klaar is, kan God daar weer vereerd worden.

Aan de slag:
-  Vraag de kinderen hun armen langs hun lichaam te leggen. Dat is de 

startpositie.

-  Als je zegt: ‘Start’, wandelen de kinderen op hun plaats.

-  Zeg je ‘Stop’, dan leggen de kinderen hun armen weer langs hun lichaam 

en stoppen ze met wandelen.

-  Wissel ‘Start’ en ‘Stop’ af en gebruik het ook door elkaar.

-  Weten de kinderen nog van het vorige bijbelverhaal waar het volk mee 

was gestart? Van wie hadden ze deze opdracht gekregen? Vandaag 

horen de kinderen dat het volk na de start is gestopt met de bouw van de 

tempel. In de kinderdienst horen de kinderen waarom het volk gestopt is.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Hout voor de bouw

God zegt via de profeet Haggai tegen het volk: ‘Ga de 

bergen in, haal hout uit het bos en bouw mijn tempel 

weer op.’ De kinderen bouwen een tempel van hout.

Wat heb je nodig?
-  houten blokken

Aan de slag:
-  Vraag aan de kinderen of ze weten wat een tempel is.

-  Vertel dat de tempel van God in Jeruzalem wordt 

herbouwd. Deze tempel was helemaal verwoest en lag 

in puin. Via de profeet Haggai vertelt God dat het volk 

naar het bos moet gaan om hout te halen. Dat hout 

kunnen ze gebruiken om de tempel weer op te bouwen.

-  Verdeel de kinderen eventueel in groepjes.

-  Verdeel de houten blokken over deze groepjes.

-  De kinderen krijgen houten blokjes. Lukt het hen om 

een mooi huis voor God te bouwen?
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,

Dank U wel voor het huis

waar we in wonen.

Ons huis beschermt ons

tegen de regen en de kou.

In ons huis kunnen we veilig slapen,

en eten, leven, en spelen.

Wilt U ook in ons huis wonen

met uw Geest van liefde,

geloof en hoop?

Amen Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.

In de kinderdienst (vervolg)

8-12 jaar 

Hoe groot wordt jouw huis?

Het volk van Juda is teruggekeerd naar Jeruzalem 

om de stad en de tempel te herbouwen. Iedereen 

is druk bezig om een huis voor zichzelf te bouwen. 

Hoe groot wordt het huis van de kinderen in vijf 

minuten?

Wat heb je nodig?
Per groepje:

-  twee dobbelstenen

Per kind:

-  een potlood

-  een vel ruitjespapier (1 x 1 centimeter)

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in groepjes.

-  Elk groepje krijgt twee dobbelstenen.

-  Ieder kind krijgt een vel ruitjespapier en een 

potlood.

-  De kinderen gooien om de beurt met de twee 

dobbelstenen. Ze mogen zelf kiezen welke 

dobbelsteen ze gebruiken voor de lengte van 

het huis en welke voor de breedte.

-  De kinderen tekenen dit op het papier en 

schrijven de oppervlakte in de vorm.

-  Wanneer ze weer aan de beurt zijn, plakken ze 

de nieuwe oppervlakte aan wat ze al van het huis 

hebben getekend.

-  VOORBEELD: het kind gooit een twee en een 

vier. Het kind tekent een vorm van twee hokjes 

bij vier hokjes (8 vierkante centimeter). Bij de 

tweede ronde tekenen de kinderen de nieuwe 

vorm aan de vorige.

-  Hoe groot is het huis na vijf minuten? De 

kinderen tellen de hokjes.

-  Welk kind woont in het grootste huis en wie in 

het kleinste?
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9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Haggai 1:1-15

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.

Huis van God

Vandaag loopt Haggai voor het eerst 

door de straten van Jeruzalem. Hij is 

nog maar kort geleden uit het land 

Babylonië naar Juda gekomen. Juda is 

het land waar zijn familie vandaan komt. 

En Jeruzalem is daarvan de belangrijkste 

stad. Hij had zich er zó op verheugd om 

Jeruzalem te zien. Maar Haggai is niet 

blij. Hij is verdrietig.

De soldaten van Babylonië, die ook de 

familie van Haggai hadden meegenomen 

naar hun land, hebben lang geleden 

de hele stad kapot gemaakt. De oorlog 

tussen Babylonië en Jeruzalem is nu 

voorbij. De mensen kunnen terugkomen 

naar Jeruzalem, maar de stad is nog 

steeds kapot. Veel gebouwen en huizen 

in Jeruzalem liggen nog steeds in puin. 

De mensen zijn arm. Er is niet genoeg te 

eten. Om verdrietig van te worden. Maar 

gelukkig ziet Haggai ook mooie dingen als 

hij goed kijkt: de mensen van Jeruzalem 

proberen de stad weer op te bouwen.

Paros bijvoorbeeld. Haggai ziet dat hij 

een oud ingestort huis weer mooi maakt. 

Paros metselt er net een nieuwe muur bij.

‘Wordt mooi, hè?’ roept hij trots naar 

Haggai.

Even verderop ziet Haggai Elam. Elam 

schildert een muur van een huis wit. Het 

ziet er meteen wat beter uit tussen alle 

kapotte huizen.

‘Goedemorgen, Haggai,’ zegt Elam 

vriendelijk.

In elke straat ziet Haggai wel weer 

andere mensen aan het werk. Mensen 

die metselen, timmeren, schilderen. Ze 

proberen de stad weer mooi te maken! 

Een stuk vrolijker loopt Haggai de hoek 

om, maar dan stopt hij ineens. Hij schrikt 

zo, dat hij zich even niet kan bewegen.

Voor hem, op het plein, is het een 

enorme puinhoop. Haggai ziet de resten 

van een groot gebouw dat helemaal 

is ingestort. Op sommige plekken ziet 

hij dat mensen zijn begonnen met het 

herbouwen: er zijn wat stukjes muur 

gebouwd, en sommige stenen zijn aan 

de kant geschoven. Maar de bouwers 

zijn zo te zien midden in hun werk 

gestopt. Ze hebben het opgegeven.

Haggai voelt woorden in hem 

opborrelen. Woorden die hij móet 

zeggen. Woorden van God. Haggai is 

namelijk niet zomaar iemand, hij is een 

profeet. En dat ingestorte gebouw is 

geen gewoon gebouw, het is de tempel: 

het huis van God. Eindelijk weet Haggai 

wat er mis gaat in Jeruzalem.

‘Mensen! Mensen!’ roept Haggai. ‘Kom 

allemaal hier!’

Van alle kanten komen er mensen 

aanlopen. Ze hebben hun 

schilderspullen, hun troffels en hun 

hamers nog in hun hand. Ze komen 

kijken wie er zo hard roept.

‘Jullie maken jullie eigen huizen mooi, 

maar jullie zijn het belangrijkste huis 

vergeten,’ zegt Haggai ernstig, ‘het huis 

van God! Pas als de tempel weer is 

opgebouwd, dán zal het weer echt goed 

gaan met de stad.’

De mensen kijken naar hun huizen die 

steeds mooier worden, en dan kijken 

ze naar de berg stenen op het plein, de 

tempel. Ze schuifelen ongemakkelijk 

heen en weer met hun voeten. Ze 

schamen zich.

‘Kom op!’ roept Haggai ‘Waar wachten 

jullie op? Draai je om! Laat je eigen huis 

achter en ren naar de bergen. Ga hout 

halen! We moeten eerst de tempel weer 

opbouwen.’

De mensen knikken. Ze pakken hun 

zagen en hun bijlen, en ze beginnen 

achter Haggai aan te lopen. De bergen 
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in, om hout te halen. Haggai heeft gelijk. 

Ze moeten eerst het huis van God gaan 

bouwen! Dat is het allerbelangrijkste.

8-12 jaar 

Haggai 1:1-15

Er moet een nieuwe tempel 
komen
Haggai spreekt namens de Heer

De Heer gaf Haggai een boodschap 

voor Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, 

en voor Jozua, de zoon van Josadak. 

Zerubbabel bestuurde de provincie 

Juda. Jozua was hogepriester.

Haggai moest het volgende zeggen: 

‘De machtige Heer zegt: ‘Volgens de 

mensen hier in Juda is het nog te vroeg 

om een nieuwe tempel te bouwen. 

Maar tegen die mensen zeg ik, de Heer: 

Mijn tempel is verwoest. Er is bijna niets 

meer van over. Maar jullie hebben wel 

mooie huizen gebouwd voor jezelf! Was 

het daar dan niet te vroeg voor?’

De Heer zegt dat het volk moet 

nadenken

De machtige Heer zegt: ‘Denk toch 

eens na! Waar zijn jullie eigenlijk mee 

bezig? Jullie hebben veel gezaaid, maar 

de oogst is klein. Jullie eten wel, maar 

jullie hebben niet genoeg. Jullie drinken 

wel wijn, maar jullie hebben nog steeds 

dorst. Jullie trekken wel kleren aan, 

maar jullie krijgen het niet warm. Jullie 

krijgen wel geld voor je werk, maar het 

is niet genoeg om van te leven.

Denk toch eens na! Waar zijn jullie 

eigenlijk mee bezig? Ga de bergen 

in, haal hout uit het bos en bouw mijn 

tempel weer op. Dat zal me plezier 

doen. Want dan kan ik daar weer 

worden vereerd.

Jullie dachten dat jullie veel graan 

zouden oogsten. Maar jullie hebben 

maar weinig binnengehaald. En dat 

beetje graan heb ik ook nog vernietigd. 

Weten jullie waarom ik dat gedaan heb? 

Omdat er van mijn huis niets meer over 

is, en jullie alleen maar bezig zijn met je 

eigen dingen.

Daarom komt er geen regen, daarom 

wil er niets groeien op het land. Ik zorg 

ervoor dat het steeds maar droog blijft. 

Het land en de bergen drogen uit. Er is 

niet genoeg te eten, er is geen graan, 

geen wijn en geen olijfolie. Het werk op 

het land levert niets op. Alle mensen en 

dieren hebben het moeilijk.’

Dat zegt de machtige Heer.’

Het werk aan de tempel begint

Bestuurder Zerubbabel, hogepriester 

Jozua en de andere mensen in het land 

luisterden naar de profeet Haggai. Ze 

luisterden naar de dingen die hij tegen 

hen zei namens de Heer, hun God.

Ze schrokken ervan en ze werden bang 

voor de Heer. Maar Haggai zei dat de 

Heer hen niet in de steek zou laten. 

Ook dat zei hij namens de Heer.

Toen begonnen Zerubbabel, Jozua en 

de andere mensen in het land weer te 

bouwen aan de tempel van God, de 

machtige Heer. Dat kwam door alles wat 

Haggai namens de Heer gezegd had. 

Ze begonnen met het werk op de 24ste 

dag van de zesde maand, in het tweede 

jaar dat Darius koning was.

10. OM TE WETEN

Haggai

De tekst die we vandaag hebben 

gelezen, komt uit het boek Haggai. 

De profeet Haggai woonde in 

Jeruzalem, rond 520 voor Christus. De 

Judeeërs waren twintig jaar daarvóór 

uit Babylonië naar hun eigen land 

teruggekeerd. Maar het ging helemaal 

niet goed met Juda. De mensen waren 

al arm, en nu was de oogst ook nog 

eens mislukt. Haggai roept de mensen 

in Jeruzalem op om de tempel te 

herbouwen. Vorige week lazen we dat 

daar al een begin mee was gemaakt, 

vlak nadat de Joden uit Babylonië 

waren teruggekeerd. Maar het werk 

was kort daarna gestopt. Haggai 

zegt tegen de mensen dat ze verder 

moeten gaan. Want als de tempel klaar 

is, kan God daar weer vereerd worden. 

En dan zal Hij ervoor zorgen dat het 

weer goed gaat met het land.
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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 

-  De profeet Haggai loopt door de stad Jeruzalem. Hij ziet allemaal mensen aan het 

werk. Wat zijn ze aan het doen?

-  Wat ziet Haggai als hij bij de tempel van God komt?

-  Haggai roept de mensen bij zich. Welke boodschap van God heeft hij voor ze?

-  Waar moeten de mensen van de profeet Haggai naartoe gaan? Wat moeten ze daar 

gaan halen?

-  Waar is dat hout voor nodig?

-  Waarom wil God graag een tempel, een huis voor zichzelf, denk je?

8-12 jaar 

-  Bouw jij weleens iets? Met Lego of ander bouwmateriaal? Of misschien bouw je 

modelauto’s of weleens een hut in het bos? Wat bouw je het liefst?

-  Als jij een huis zou bouwen, waar zou je dan vooral op letten?

-  En als je een huis voor God zou bouwen, waar zou je dan op letten?

-  God zegt via de profeet Haggai: ‘Denk toch eens na! Waar zijn jullie eigenlijk mee 

bezig?’ Waar moet het volk aan denken? Waar zijn ze mee bezig?

-  Waarom heeft God kritiek op wat de mensen aan het bouwen zijn?

-  Vind je Gods kritiek terecht? Of kun je juist begrijpen wat het volk doet?

10. OM TE WETEN - VERVOLG)

De tweede tempel

De mensen in Jeruzalem begonnen met het 

herbouwen van de tempel rond 520 voor Christus. 

Ongeveer vijf jaar later was het werk klaar. Deze 

nieuwe tempel werd ook wel de ‘tweede tempel’ 

genoemd. Met de ‘eerste tempel’ wordt de tempel 

bedoeld die er daarvóór was geweest: die door koning 

Salomo was gebouwd en in 587 voor Christus door 

de Babyloniërs was verwoest. Helaas werd ook de 

tweede tempel verwoest, namelijk in 70 na Christus 

door de Romeinen.

12. OM TE ZINGEN)

Zing met elkaar Wat hou ik van  
uw huis (Psalmen voor nu).



8
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Haggai 1:1-15 | Gods huis is belangrijker dan je eigen huis

Gods huis is belangrijker 
dan je eigen huis

13. OM TE DOEN

4-8 jaar 

‘Tempel van hout’-puzzel

De profeet Haggai roept het volk op om naar het bos 

te gaan en hout te halen voor de herbouw van 

de tempel. De kinderen herbouwen de tempel 

met houten stokjes.

Wat heb je nodig?
-  het werkblad

-  tien ijslollystokjes

En verder:

-  viltstiften of kleurpotloden

-  scharen

-  lijm

Aan de slag:
-  De kinderen knippen de tekening van de tempel uit 

en kleuren die in.

-  Ze leggen de stokjes tegen elkaar aan op gelijke 

hoogte (10 x 15 centimeter).

-  Ze plakken de tekening in het midden op de stokjes.

-  Wanneer de lijm droog is, knippen ze de tekening in 

stroken, door langs de stokjes te knippen.

-  Geef de kinderen een envelop waar ze de 

puzzelstukken in kunnen doen.

Tip
Plak de tekening van de 

tempel ook op de envelop, 

zodat die kan dienen als 

voorbeeld. Laat de oudere 

kinderen de envelop leuk 

versieren of ‘De tempel 

van Jeruzalem’ erop 

schrijven.

4-8 jaar 

Hout halen voor de tempel

De profeet Haggai zegt namens God dat 

de mensen naar de bergen moeten gaan, 

en daar hout moeten halen in het bos voor 

de herbouw van de tempel. Lukt het de 

kinderen om de weg naar het bos te vinden?

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  het werkblad

-  een potlood

En verder:

-  kleurpotloden

Aan de slag:
-  De kinderen bekijken eerst het werkblad.

-  Ze bewegen hun vinger over de 

verschillende wegen. Zijn er wegen met 

gevaar, dan moeten ze weer terug. Komt 

een weg uit in het bos, dan kan er hout 

worden gehaald voor de tempel.

-  Hebben ze de juiste weg gevonden, dan 

kleuren ze deze in met het potlood.

-  De kinderen kleuren het werkblad verder in.
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Gods huis is belangrijker 
dan je eigen huis

4-8 jaar 

De bergen in, hout halen, en bouwen

God zegt via Haggai tegen zijn volk: ‘Ga 

de bergen in, haal hout uit het bos en 

bouw mijn tempel weer op.’ De kinderen 

gaan hier ook hun uiterste best voor doen.

Wat heb je nodig?
Per groepje van vijf kinderen:

-   een boodschappentas

-   een houten plankje

-   een stuk gereedschap, zoals een 

nijptang of een schroevendraaier

-   een zakje schroeven

-   een potlood

-   een stoel

Aan de slag:
-  De kinderen staan aan de ene kant van 

de ruimte, alle voorwerpen liggen aan de 

andere kant.

-  Zet de stoelen in het midden van de 

ruimte. De stoelen staan voor de bergen.

-  Verdeel de kinderen in groepjes van 

vijf kinderen. Zijn er minder dan tien 

kinderen, maak dan kleinere groepjes.

-  Vertel de kinderen dat ze gaan helpen 

met het bouwen van de tempel.

  •  Ze moeten in de bergen naar de 

bossen om materialen te halen. De 

stoelen zijn de bergen.

  •  De kinderen halen in de juiste volgorde: 

1 een tas, 2 hout, 3 gereedschap, 4 

spijkers, 5 een potlood.

  •  De boodschappentas moeten ze 

elke keer meenemen en daar het 

materiaal in doen. Na vijf rondes is de 

boodschappentas helemaal gevuld.

-  De estafette:

  •  Ronde 1 - Op het startsein rennen alle 

eerste kinderen van de groep naar 

de stoel en kruipen eronderdoor. Ze 

rennen naar de boodschappentas en 

gaan op dezelfde manier via de stoel 

terug.

  •  Ronde 2 - De kinderen kruipen op 

zowel de heenweg als de terugweg 

over de zitting van de stoel.

  •  Ronde 3 - De kinderen draaien op 

zowel de heenweg als de terugweg 

een rondje om de stoel.

  •  Ronde 4 - De kinderen lopen 

achterwaarts naar de stoel, bij de 

stoel draaien ze zich om en lopen 

recht vooruit. Op de weg terug doen ze 

hetzelfde.

  •  Ronde 5 - De kinderen rennen voorbij 

de stoel, en nemen deze mee op de 

terugweg.

-  De kinderen hebben het hout gehaald. 

Het is nu tijd om de tempel te gaan 

herbouwen. Maak samen met de 

kinderen een kunstwerkje voor de 

tempel van de plankjes, spijkers en 

schroeven. Gebruik het 

gereedschap dat ze in 

hun tas hebben.

Tips
- Wanneer de variatie in 

leeftijden groot is, verdeel dan 

de verschillende leeftijden over 

de groepjes.

- Zijn er alleen kleuters? Pas het spel 

aan door bijvoorbeeld maximaal 

één of twee rondes te kiezen of 

de tas met het gereedschap 

achterwege te laten.
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Gods huis is belangrijker 
dan je eigen huis

8-12 jaar 

Van huis naar tempel

Haggai spreekt namens God het volk toe. 

Volgens de mensen is het te vroeg om een 

nieuwe tempel te bouwen. Maar ze hebben wel mooie huizen 

voor zichzelf gebouwd. Daar was het blijkbaar niet te vroeg 

voor.

De kinderen bouwen een eigen huis. Let op: vertel de 

bedoeling (die in de beschrijving staat) pas wanneer de 

kinderen hun huis af hebben!

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   twaalf (verschillend gekleurde) stevige strookjes van 10 x 4 

centimeter

-   een pen

En verder:

- l ijm

-   een bijbel

Aan de slag:
-  De kinderen vouwen de twaalf strookjes in de lengte dubbel 

met een scherpe vouw.

-  Ze plakken de kubus als volgt:

  •  De kinderen plakken vier stroken als een vierkant aan 

elkaar. Er ontstaan vier opstaande randen door de andere 

kanten van de vouw*.

  •  Dit doen ze nog een keer. Ze maken nog zo’n vierkant.

  •  De kinderen vouwen de rechtopstaande randen omhoog, 

zodat zich hoeken vormen.

  •  Ze plakken de overige vier stroken rechtop in de hoeken 

van het vierkant**.

  •  Ze zetten het andere vierkant erbovenop en plakken ook 

deze vast in de hoeken***.

-  Laat de kinderen elkaars huizen bewonderen.

-  De kinderen zetten hun naam op hun gebouwde huis.

-  De kinderen zetten de huizen bij elkaar op een tafel en gaan 

eromheen staan.

-  Lees (nog eens) Haggai 1:2-4, 7-8 voor of laat een kind het 

voorlezen.

-  Vertel de kinderen dat ze van hun huizen samen één tempel 

gaan bouwen: stapel alle huizen op tot één gebouw.

-  Laat het gebouw in de ruimte of in de kerk staan. Dit 

gebouw blijft hier staan en gaat dus niet mee naar huis.

-  Hebben de kinderen zich bij het bouwen van 

het huis afgevraagd waarom ze een huis 

gingen knutselen en niet een tempel? 

Kunnen de kinderen zich voorstellen 

hoe God zich misschien heeft 

gevoeld toen de mensen wel huizen 

voor zichzelf gingen bouwen, maar 

de tempel vergaten?

Tip
In plaats van 

strookjes van 10 x 4 
centimeter kun je ook 

kiezen voor  
15 x 4 centimeter of 21 x 4 

centimeter. Die laatste 
afmeting zijn stroken 

van een A4.

*

**

***
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Gods huis is belangrijker 
dan je eigen huis

8-12 jaar 

Prioriteitenspel

God verwijt het volk dat ze voor zichzelf 

huizen bouwen, terwijl ze geen enkele 

prioriteit geven aan het bouwen van een 

huis voor God. De kinderen denken na 

over wat zij prioriteit zouden geven.

Wat heb je nodig?
Per groepje:

-   het werkblad met de kaartjes

Vooraf:
- Knip de kaartjes uit.

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in groepjes, bij 

voorkeur in dezelfde leeftijdscategorie.

-  Geef elk groepje de kaartjes, behalve het 

kaartje met de tekst ‘Eigen huis of 

Gods huis’.

-  De kinderen krijgen vijf minuten 

de tijd om de kaartjes onderling te 

bespreken.

-  Alle kinderen komen in een kring zitten.

-  Vraag of de kinderen het steeds met 

elkaar eens waren. Was er ook een 

kaartje waarbij ze heel moeilijk konden 

kiezen? Welk kaartje was dat en waarom 

juist dat kaartje?

-  Vertel dat er nog één kaartje over is: het 

kaartje waarop staat: ‘Eigen huis of Gods 

huis’. Hier liet de profeet Haggai in het 

gelezen bijbelgedeelte het volk over 

nadenken.

-  De kinderen krijgen één minuut de tijd 

om hier in stilte zelf over na te denken.

-  Vraag de kinderen wat ze hebben 

overwogen.
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Gods huis is belangrijker 
dan je eigen huis

8-12 jaar 

(On)evenwichtig

De profeet Haggai slaat de spijker op de kop! Hij 

zegt dat de herbouw uit balans is. Het volk bouwt 

huizen voor zichzelf, maar ze vergeten het huis van 

God.

Wat heb je nodig?
-   tien lange spijkers met een kop  

(lengte 8, 9 of 10 centimeter)

-   een houten plankje, van bijvoorbeeld  

5 x 10 centimeter

-  een hamer

Aan de slag:
-  Timmer een spijker in het midden van het plankje.

-  Leg één spijker in de breedte voor je neer.

-  Leg zeven spijkers met de koppen om en om op 

deze liggende spijker. Begin bij de kop van de 

liggende spijker: 1 links, 2 rechts, 3 links, 4 rechts, 

5 links, 6 rechts, 7 links.

-  Leg de laatste spijker op deze zeven 

spijkers, met de kop bij spijker nummer 

7. Je hebt nu twee lange uiteinden, en de 

koppen liggen bij elkaar.

-  Pak alle spijkers in één keer tegelijk op door 

alles goed tegen elkaar aan te duwen. Leg het 

bundeltje op de kop van de spijker in het houtje.

-  Lukt het om het bundeltje in evenwicht te 

houden, zonder hem aan te raken?

Timmer een spijker in het
midden van het plankje.

Leg één spijker in de breedte voor je neer.
Leg zeven spijkers met de koppen om en om

op deze liggende spijker.

Pak alle spijkers in één keer tegelijk op
door alles goed tegen elkaar aan te duwen.

Leg het het bundeltje op de kop van de
spijker in het houten plankje.

Begin bij de kop van de liggende spijker:
1 links, 2 rechts, 3 links, 4 rechts, 5 links,

6 rechts, 7 links.

Lukt het om het bundeltje in evenwicht
te houden, zonder hem aan te raken?

Leg de laatste spijker op deze zeven
spijkers, met de kop bij spijker nummer 7.

Je hebt nu twee lange uiteinden en de
koppen liggen bij elkaar.

1 2 3 4

Wat heb je nodig?
* tien lange spijkers met een kop (lengte 8, 9 of 10 cm)

* een houten plankje, van ongeveer 5 x 10 cm  * een hamer
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Gods huis is belangrijker 
dan je eigen huis

14. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. 

Dat is een wens die vaak aan het einde van 

de kerkdienst wordt uitgesproken. En die 

zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Melanie van de Peut

Illustratie: NBG/Paul Oole

Werkbladen 4-8 jaar: Linda Bikker

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring  

staan en houd elkaars 
handen vast.

- Laat drie kinderen elk een 
zin uitspreken, of spreek 

alles samen uit.
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HOUT HALEN  

VOOR DE TEMPEL

Er moet hout worden 

gehaald in het bos om 

de tempel weer op te 

bouwen. Lukt het jou om 

de weg naar het bos te 

vinden? 



‘Volgens de mensen hier in Juda is het nog te vroeg  
om een nieuwe tempel te bouwen. Maar tegen die 
mensen zeg ik, de HEER: Mijn tempel is verwoest.  

Er is bijna niets meer van over. Maar jullie hebben wel 
mooie huizen gebouwd voor jezelf! Was het daar dan 

niet te vroeg voor?’ 

HAGGAI 1:4

211
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Timmer een spijker in het
midden van het plankje.

Leg één spijker in de breedte voor je neer.
Leg zeven spijkers met de koppen om en om

op deze liggende spijker.

Pak alle spijkers in één keer tegelijk op
door alles goed tegen elkaar aan te duwen.

Leg het het bundeltje op de kop van de
spijker in het houten plankje.

Begin bij de kop van de liggende spijker:
1 links, 2 rechts, 3 links, 4 rechts, 5 links,

6 rechts, 7 links.

Lukt het om het bundeltje in evenwicht
te houden, zonder hem aan te raken?

Leg de laatste spijker op deze zeven
spijkers, met de kop bij spijker nummer 7.

Je hebt nu twee lange uiteinden en de
koppen liggen bij elkaar.

1 2 3 4

Wat heb je nodig?
* tien lange spijkers met een kop (lengte 8, 9 of 10 cm)

* een houten plankje, van ongeveer 5 x 10 cm  * een hamer

(ON) EVENWICHTIG

De profeet Haggai slaat de 

spijker op de kop! Hij zegt dat 

de herbouw uit balans is. Het 

volk bouwt huizen voor zichzelf, 

maar ze vergeten het huis van 

God. Kun jij de balans weer 

terugbrengen met dit proefje? 

DE TWEEDE 

TEMPEL

De mensen in Jeruzalem begonnen 

met het herbouwen van de tempel 

rond 520 voor Christus. Ongeveer 

vijf jaar later was het werk klaar. 

Deze nieuwe tempel werd ook 

wel de ‘tweede tempel’ genoemd. 

Met de ‘eerste tempel’ wordt de 

tempel bedoeld die er daarvóór 

was geweest: die door koning 

Salomo was gebouwd en in 587 

voor Christus door de Babyloniërs 

was verwoest. Helaas werd ook de 

tweede tempel verwoest, namelijk in 

70 na Christus door de Romeinen.

HAGGAI

De tekst die we vandaag hebben gelezen, komt uit het boek Haggai. De profeet 

Haggai woonde in Jeruzalem, rond 520 voor Christus. De Judeeërs waren 

twintig jaar daarvóór uit Babylonië naar hun eigen land teruggekeerd. Maar 

het ging helemaal niet goed met Juda. De mensen waren al arm, en nu was de 

oogst ook nog eens mislukt. Haggai roept de mensen in Jeruzalem op om de 

tempel te herbouwen. Vorige week lazen we dat daar al een begin mee was 

gemaakt, vlak nadat de Joden uit Babylonië waren teruggekeerd. Maar het werk 

was kort daarna gestopt. Haggai zegt tegen de mensen dat ze verder moeten 

gaan. Want als de tempel klaar is, kan God daar weer vereerd worden. En dan 

zal Hij ervoor zorgen dat het weer goed gaat met het land.

‘Volgens de mensen 
hier in Juda is het nog 

te vroeg om een nieuwe 
tempel te bouwen. Maar 
tegen die mensen zeg 

ik, de HEER: Mijn tempel 
is verwoest. Er is bijna 
niets meer van over. 

Maar jullie hebben wel 
mooie huizen gebouwd 

voor jezelf! Was het daar 
dan niet te vroeg voor?’

Haggai 1:4
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Fruit of snacks
Uit de Bijbel lezen 

of een  
stripboek lezen

Merkkleding of 
geen merkkleding

Op zondag-
ochtend naar de 
kerk of spelen

Een groot huis of 
een gewoon huis

Tijd voor jezelf 
of tijd voor een 

ander

Plezier op school 
of goed opletten

Fruit of snacks
Uit de Bijbel lezen 

of een  
stripboek lezen

Merkkleding of 
geen merkkleding

Op zondag-
ochtend naar de 
kerk of spelen

Een groot huis of 
een gewoon huis

Tijd voor jezelf 
of tijd voor een 

ander

Plezier op school 
of goed opletten

Eigen huis of 
Gods huis

Eigen huis of 
Gods huis


