
        Zondag 19 juli: Voor alles is een tijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4-8 jaar 

Prediker deelt wijsheid uit. 

Er loopt een man door de velden. We weten niet 

wie hij is. Sommige mensen denken dat hij Salomo 

is, maar andere mensen denken dat hij iemand 

anders is: iemand die graag wil lijken op koning 

Salomo.  

Eén ding weten we zeker: hij is net als Salomo heel 

wijs. De man geeft zichzelf een naam. Hij noemt 

zichzelf: Prediker. En vandaag gaat Prediker iets 

heel bijzonders doen. Hij gaat ons iets van zijn 

wijsheid geven. Let goed op! Dit is wat Prediker ons 

wil vertellen over het leven: 

 Prediker loopt door de velden en hij wijst naar een 

boer. De boer stopt zaadjes in de grond en die 

zaadjes beginnen te groeien. Het wordt koren. Eerst 

komt er een piepklein groen sprietje uit de grond 

en dat sprietje groeit groter en groter. Er komen 

bladeren aan, en aan de top van het koren groeien 

allemaal ronde korreltjes: graankorrels. Ze worden 

goudgeel en de lange stelen en bladeren van het 

koren dansen in de lucht. Het ziet er prachtig uit.  

Maar wat gebeurt er nu? De boer komt terug. Hij 

kijkt blij naar het koren en dan... maait hij het af! 

Dat prachtige koren! Waarom doet de boer dat 

nou?  

Dat doet hij omdat het tijd is. Het is tijd om de 

graankorrels uit de korenplant te halen en er brood 

van te maken. Een deel van de graankorrels stopt 

 

 

 

hij weer in de grond. Daar groeit weer nieuw koren 

uit. 

 ‘Kijk,’ zegt Prediker, ‘zo is het leven. Er is een tijd 

om het graan in de grond te stoppen en om het te 

laten groeien, maar er is ook een tijd om het koren 

weer af te maaien en het graan te oogsten. En zo 

heeft alles in het leven twee kanten, twee tijden.’ 

Er is een tijd om stil te zijn, en er is een tijd om te 

praten. Er is een tijd waarin je alleen bent, en er is 

een tijd waarin je samen bent met andere kinderen 

en met je familie. Een tijd waarin je vriendjes 

kwijtraakt, en een tijd waarin je nieuwe vrienden 

krijgt. Een tijd om dingen weg te gooien en op te 

ruimen, en een tijd om juist dingen te bewaren. Een 

tijd om iets kapot te maken, en een tijd om iets 

weer heel te maken. Een tijd waarin je ruzie hebt, 

en een tijd waarin je het weer goedmaakt. Een tijd 

om boos te zijn, en een tijd om lief voor elkaar te 

zijn. Er is een tijd om te huilen, en er is een tijd om 

te lachen. Een tijd om verdrietig te zijn, en een tijd 

om te dansen.  

Prediker zegt: voor alles is een tijd! 

 

 

 

 

8-12 jaar  

Prediker 3:1-8  Alles heeft zijn eigen tijd  

Er is voor alles in het leven een geschikte tijd. Er is 

een tijd om kinderen te krijgen, en er is een tijd om 

te sterven. Een tijd om planten in de grond te 

zetten, en een tijd om planten uit de grond te 

trekken. Een tijd om mensen te doden, en een tijd 

om mensen beter te maken. Een tijd om dingen af 

te breken, en een tijd om dingen op te bouwen. Een 

tijd om te huilen, en een tijd om te lachen. Een tijd 

om verdriet te hebben, en een tijd om te dansen. 

Een tijd om samen te slapen, en een tijd om in je 

eentje te slapen. Een tijd om iemand te omhelzen, 

en een tijd om afstand te houden. Een tijd om iets 

te zoeken, en een tijd om iets te verliezen. Een tijd 

om dingen te bewaren, en een tijd om dingen weg 

te gooien. Een tijd om iets los te scheuren, en een 

tijd om iets heel te maken. Een tijd om stil te zijn, 

en een tijd om te praten. Een tijd om lief te hebben, 

en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog, 

en er is een tijd voor vrede. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Er is voor alles in dit leven een geschikte tijd 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 
Voor alles 

 

is een tijd 



 

 

Tijd voor tijd  

Tijd is vaak belangrijk. Je moet ’s ochtends 

op tijd op school zijn, het speelkwartier 

duurt precies een kwartier, en je wilt genoeg 

tijd hebben voor je favoriete game.  

Weten de kinderen de tijd goed in te 

schatten?  

Wat heb je nodig? 

 - een timer op je mobiel of een stopwatch  

Aan de slag: 

 - De kinderen sluiten hun ogen.  

- Vertel de kinderen dat ze de tijd zonder 

klok of horloge moeten proberen in te 

schatten. 

 - De kinderen proberen bij te houden 

wanneer er een halve minuut voorbij is. Ze 

steken hun hand op als ze denken dat het 

tijd is.  

- Herhaal het spel met één minuut, en met 

twee minuten. 

 - Op welke manieren proberen de kinderen 

tijdens het spel de tijd bij te houden? 


