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1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de derde van een blok met 

drie verhalen over de profeten Jeremia en 

Ezechiël.

Op deze zondag staan Ezechiël 1:1-12 en 

Ezechiël 1:22-28 centraal: het visioen van 

Ezechiël.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we 

ons op Ezechiël die in een visioen de HEER 

ziet op een troon, met om Hem heen een 

regenboog.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we 

ons op Ezechiël die in een visioen de HEER 

ziet verschijnen, stralend en machtig.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

De tekst die we deze zondag lezen, komt uit het boek Ezechiël. Ezechiël 

is een van de drie ‘grote profeten’ van het Oude Testament. Dat zijn de 

profeten Jesaja, Jeremia en Ezechiël. Ze worden ‘groot’ genoemd omdat deze 

boeken een stuk dikker zijn dan de boeken van de twaalf ‘kleine profeten’ die 

daarna in de bijbel staan. Ezechiël is nooit zo bekend geworden als de twee andere 

grote profeten, Jesaja en Jeremia. Misschien komt dat omdat mensen het moeilijk 

vinden om het boek en de ‘zware’ inhoud te begrijpen. Toch staan er ook heel wat 

prachtige en hoopvolle teksten in!

Het boek bestaat voor het grootste deel uit profetieën en visioenen van de profeet 

Ezechiël. Maar er komen ook verhalen in voor over zijn persoonlijke leven. Ezechiël 

kwam uit een familie van priesters. Hij vertelde zijn boodschap in Babylonië van 

ongeveer 593 tot 571 voor Christus. Daar woonde hij bij de Judese gevangenen die 

door koning Nebukadnessar naar Babylonië waren gestuurd. Dat Judeeërs naar 

Babylonië worden gestuurd is twee keer gebeurd: in 587 voor Christus en in 597 

voor Christus. Ezechiël was bij de eerste groep die uit Juda werd weggevoerd.

Het centrale onderwerp van in Ezechiël is de ondergang en het herstel van Israël 

en Juda. In het boek wordt de reden verteld van de verwoesting van het land en 

van de gevangenschap in een ander land: het zijn straffen van God voor de zonden 

van het volk, vooral voor de verering van andere goden. Tegelijk gaat het boek over 

Gods belofte dat de ballingen (de gevangenen) naar Jeruzalem zullen terugkeren 

en dat het land zal worden hersteld.

Ezechiël 1 beschrijft het visioen dat Ezechiël krijgt aan het begin van zijn optreden 

als profeet.
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3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Voor Ezechiël en zijn volksgenoten is het leven moeilijk 

en onzeker. Ze wonen als ballingen in Babylonië, het 

land van hun vijanden, ver weg van hun eigen land. Vijf 

jaar geleden zijn ze daarheen weggevoerd. Ezechiël, 

die uit een familie van priesters komt, is dertig jaar. Als 

hij nog in Juda had gewoond, zou hij daar precies in dit 

jaar tot priester zijn gewijd. Maar in Babylonië is geen 

tempel van God waar een plaats is voor priesters. Toch 

roept God Ezechiël ook in dit verre land om Hem te 

dienen. Niet als priester, maar als profeet. Hij openbaart 

zich aan Ezechiël in een indrukwekkend visioen.

In het natuurgeweld van een hevige storm, donkere 

wolken en flitsend vuur ziet Ezechiël vier levende 

wezens verschijnen. De wezens zien eruit als een 

mengeling van mensen en dieren. Ze hebben vier 

verschillende gezichten en elk vier vleugels. Later 

in het boek wordt verteld dat het cherubs zijn (zie 

Ezechiël 10). Cherubs zijn in de Bijbel steeds een teken 

van Gods aanwezigheid. Ze dienen als bewakers van 

zijn heiligheid. Cherubs bewaken de Tuin van Eden 

(Genesis 3:24), en staan rondom de troon van God 

(Psalm 80:1; 99:1; Jesaja 37:16). En houten beelden van 

cherubs, bedekt met goud, stonden boven op de ark 

van het verbond (Exodus 25:18-22; 1 Koningen 6:23-28). 

Ook in het visioen van Ezechiël kondigen de cherubs 

Gods heilige aanwezigheid aan. De cherubs bewegen 

zich gezamenlijk voort in een vierkant. Bij elke 

cherub staat een enorm hoog wiel. Samen 

vormen de wielen een wagen. En daarbovenop 

ziet Ezechiël een schitterende troon staan. Het 

is de troon van God. Degene die op de troon zit, 

wordt door Ezechiël beschreven in prachtige termen. 

Het is een beeld vol glans en vuur, met om Hem heen 

een licht dat alle kleuren heeft van de regenboog. Maar 

Ezechiël beschrijft God tegelijk heel voorzichtig, alsof 

hij alleen maar bij benadering kan aangeven hoe God 

eruitziet. Hij noemt God ook niet direct bij zijn naam, maar 

spreekt steeds indirect over de ‘majesteit van de HEER’ 

(NBG 51; NBV: ‘de stralende verschijning van de HEER’).

Zo laat de Heer zich aan Ezechiël zien, stralend en 

machtig. Hierna zal Hij aan zijn nieuwe profeet de 

opdracht geven om zijn boodschap aan de Judeeërs 

te vertellen. De tempel, het huis van God, is dan wel 

ver weg van de ballingen, maar in plaats daarvan 

is God zelf naar Ezechiël en zijn volksgenoten toe 

gekomen. Zelfs ver weg van de tempel is Hij dicht bij 

zijn volk, en zelfs daar wil Hij graag tot ze spreken. Hij 

openbaart zich aan hen als een ontzagwekkende God, 

vol heiligheid en macht. En rondom zijn troon is de 

regenboog te zien: een teken van hoop en genade. Zo 

zal God zich ook later in het boek aan zijn volk laten 

zien: als een heilige God, die zich kwaad maakt over de 

zonden van het volk, maar die ook genadig wil zijn en 

Israël zal redden.

4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Ezechiël 1:28.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Ezechiël 1:26-27.

Dat licht had allerlei kleuren. Het zag eruit als  
een regenboog die in de wolken verschijnt. 

Zo liet de Heer zich aan mij zien,  
stralend en machtig.

EZECHIEL 1:28

195

debijbel.nl/bijbelbasics

..

Ik zag daar iets schitteren. Het leek op een troon 
die gemaakt was van edelstenen. Op de troon 
zat iemand die eruitzag als een mens. Aan de 

bovenkant glansde zijn lichaam als goud, aan de 
onderkant gloeide het als vuur. Rondom hem was 

een schitterend licht.

EZECHIEL 1:26-27

195
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..
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5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 

In de kerkdienst

-  een stuk gereedschap of een 

(keuken)voorwerp dat de kinderen 

niet zullen kennen, zoals: een 

voegspijker, een vingerhoedje, een 

eidooiersplitser, een appelboor, een 

knoflookpers of een avocadosnijder

4-8 jaar 

Om te beginnen

Voor de bellenblaasstok:

-  twee stokjes van zo’n 30 centimeter

-  een katoenen touw van 1 meter

-  een katoenen touw van 50 centimeter

-  een moertje

Voor het zeepsop:

-  één eetlepel glycerine of een beker 

cola

-  een halve beker afwasmiddel als 

je glycerine gebruikt of één beker 

afwasmiddel als je cola gebruikt

-  2,5 bekers water

-  een bak

4-8 jaar

Om te doen: Kleuren, kleuren, allemaal 

kleuren

Per tweetal:

-  twee glazen die voor iets meer dan 

de helft gevuld zijn met water

-  een velletje keukenpapier

-  een schaar

-  zes viltstiften in de kleuren rood, 

oranje, geel, groen, paars en blauw

4-8 jaar

Om te doen: Een troon vol kleuren

-  een strook behang of één of meer 

vellen A3-papier die samen een 

groot vel vormen, afhankelijk van de 

groepsgrootte

-  wasco

-  een zwarte stift

-  plakband

4-6 jaar 

Om te doen: Schitterende troon

Per kind:

-  het werkblad

-  een touwtje van ongeveer  

30 centimeter

En verder:

-  kleurpotloden of viltstiften

-  plakdiamantjes

-  scharen of prikpennen en priklappen

-  plakband

8-12 jaar 
Om te beginnen

-  een dobbelsteen

-  een lijstje met de vragen:

 •  Noem vier bijbelboeken uit het 

Oude Testament.

 •  Noem vier verhalen uit het Oude 

Testament.

 •  Noem vier mensen in de Bijbel die 

een visioen of een droom kregen.

 •  Noem vier bijbelse profeten.

 •  Noem vier dieren die in de Bijbel 

voorkomen.

 •  Noem vier voorwerpen die 

meerdere wielen hebben.

Bijbeltekst

-  een bijbel

Om te doen: Visioen in beeld

Per kind:

-  het werkblad

En verder:

-  viltstiften of 

kleurpotloden

-  scharen

-  lijm

Om te doen: Wielenpuzzel

Per kind:

-  het werkblad

-  een pen

Om te doen: Kleurrijk visioen

Per kind:

-  een vel wit papier

-  een stukje karton

-  een stevig touwtje van ongeveer één 

meter

En verder:

-  een paar schaaltjes met een doorsnee 

van 10 centimeter

-  - viltstiften

-  scharen

-  lijm

-  - een stopnaald

-  prikpennen of prikkers
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6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Wat zie ik?!

Ezechiël ziet in een visioen de hemel opengaan. Hij ziet 

indrukwekkende, vreemde en bijzondere dingen die hij 

probeert te beschrijven.

Wat heb je nodig?
-  een stuk gereedschap of een (keuken)voorwerp dat 

de kinderen niet zullen kennen, zoals: een voegspijker, 

een vingerhoedje, een eidooiersplitser, een appelboor, 

een knoflookpers of een avocadosnijder

Aan de slag:
-  Laat de kinderen het voorwerp zien en ga er met hen 

over in gesprek:

  •  Hebben de kinderen dit voorwerp weleens gezien?

  • Waar lijkt het op?

  • Hoe zou je het voorwerp omschrijven?

•  Waar zou je het voor kunnen gebruiken?

-  Vertel de kinderen wat het is en waar het 

voor wordt gebruikt.

-  Vertel dat het in de kinderdienst gaat 

over de profeet Ezechiël. Hij moest 

iets beschrijven wat hij nog nooit had 

gezien.

In de kerkdienst

Tip 
Heb je een van 

deze voorwerpen 

niet in huis? Laat dan 

een plaatje van het 

voorwerp zien.

In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Megakleuren

Ezechiël ziet in zijn visioen een licht met allerlei 

kleuren. Het ziet eruit als een regenboog die in 

de wolken verschijnt. Zo laat de Heer zich aan 

Ezechiël zien, stralend en machtig.

Wat heb je nodig?
Voor de bellenblaasstok:

-   twee stokjes van zo’n 30 centimeter

-   een katoenen touw van 1 meter

-   een katoenen touw van 50 centimeter

-   een moertje

Voor het zeepsop:

-  één eetlepel glycerine of een 

beker cola

- een halve beker 

afwasmiddel als je 

glycerine gebruikt of 

één beker afwasmiddel 

als je cola gebruikt

- 2,5 bekers water

- een bak

Vooraf:
-  Voor de bellenblaasstokken:

-  Maak het touw van 50 centimeter vast aan de 

uiteinden van de beide stokjes.

-  Rijg het moertje aan het touw van 1 meter. Het 

gewicht van het moertje zorgt ervoor dat het 

touw niet zo snel in elkaar draait.

-  Maak dit touw van 1 meter vast aan dezelfde 

uiteinden van de stokjes als waar het touw van 

50 centimeter aan geknoopt is.

Voor het zeepsop:

-  Doe alle ingrediënten in een kom en roer ze 

voorzichtig door elkaar.

-  Laat het sop een nacht staan voor het beste 

resultaat.

-  Maak de bellenblaasstokken klaar.

Aan de slag:
-  Doop het touw helemaal onder in de 

bellenblaas.

-  Zwaai de stokken rond en maak een reuzenbel.

Tips
- Houd een handdoek bij 

de hand voor de spetters.

- Twee pvc-buizen van 

30 centimeter lang met 

daardoorheen een touw van 

1,20 meter werken ook 

prima.
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Machtige God,

Ezechiël krijgt een visioen.

Hij ziet bijzondere dingen.

Hij hoort indrukwekkende geluiden.

Hij voelt uw macht.

Door het visioen merkt Ezechiël

hoe groot en machtig U bent.

Ook wij zijn onder de indruk van U.

Wij prijzen U voor uw grootheid en macht.

Amen.

In de kinderdienst (vervolg)

7. OM TE BEGINNEN

8-12 jaar 

Samen vieren

Ezechiël ziet in zijn visioen vier dieren en vier wielen. Weten de kinderen 

steeds vier antwoorden te geven?

Wat heb je nodig?
-   een dobbelsteen

-   een lijstje met de vragen:

 •  Noem vier bijbelboeken uit het Oude Testament.

 •  Noem vier verhalen uit het Oude Testament.

 •  Noem vier mensen in de Bijbel die een visioen of een droom kregen.

 •  Noem vier bijbelse profeten.

 •  Noem vier dieren die in de Bijbel voorkomen.

 •  Noem vier voorwerpen die meerdere wielen hebben.

Aan de slag:
-  Verdeel, als dit kan, de kinderen in groepjes van vier en anders in 

kleinere groepjes.

-  Om de beurt gooit een groepje met de dobbelsteen.

-  Als een groepje vier gooit, mag het een vraag beantwoorden.

-  Kunnen ze vier antwoorden geven, dan krijgen ze vier punten. Weten 

ze geen of minder dan vier antwoorden, dan krijgen ze nul punten.

-  Welke groep heeft de meeste punten na het beantwoorden van alle 

vragen?

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.
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9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Ezechiël 1:1-12 en 22-28

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.

Ezechiël ziet een visioen

Ezechiël zit op een boomstam voor zijn huis. Hij voelt 

zich verdrietig, en dat terwijl hij net jarig is geweest. Hij 

is dertig jaar geworden. Als je dertig wordt in Ezechiëls 

familie, dan is dat extra bijzonder en een groot feest. 

Want de familie van Ezechiël hoort bij de stam Levi. Alle 

mannen die bij Levi horen mogen in de tempel voor God 

werken en dat gebeurt voor de eerste keer als je dertig 

wordt. Dan mag Ezechiël een priester worden en voor 

God mogen gaan werken in de tempel in Jeruzalem. 

En dat is precies waarom Ezechiël verdrietig is, want voor 

hem gaat dat niet door. Hij kan geen priester worden, 

want hij woont niet meer bij de tempel. Er is namelijk iets 

verschrikkelijks gebeurd met de familie van Ezechiël. 

Vijf jaar geleden kwamen vreemde soldaten in hun stad 

Jeruzalem binnen. Die soldaten kwamen uit het land 

Babylonië en ze namen alle belangrijke families in de 

stad gevangen. De familie van Ezechiël was daar ook 

bij. De soldaten namen hen mee naar hun land, ver van 

de stad Jeruzalem. Misschien ziet Ezechiël de tempel 

nooit meer terug. En dan kan hij ook nooit in de tempel 

gaan werken. 

Ezechiël zucht nog een keer. Wat zou hij graag een 

priester willen zijn voor God! Maar God lijkt zo ver weg 

hier in Babylonië... Zou Hij nog wel om de mensen 

geven, die naar dit verre land zijn gestuurd? Ezechiël 

wil net opstaan en weer naar binnen gaan, als er iets 

vreemds gebeurt. 

Ineens ziet Ezechiël een droom voor zich. Maar dat is 

gek, want hij slaapt niet. Het is een visioen. Zoiets heeft 

Ezechiël nog nooit meegemaakt. 

Ezechiël ziet de hemel open gaan en hij ziet een grote, 

donkere onweerswolk. Er komt bliksem uit en vuur en 

in het midden van dat vuur ziet Ezechiël een heel grote 

wagen met vier wielen. De wielen zijn zó groot dat 

Ezechiël er bang van wordt. 

Bij de wielen ziet Ezechiël vier mensen. Of zijn het vier 

dieren? Ezechiël weet niet zo goed hoe hij ze moet 

noemen. Hij heeft nog nooit zoiets gezien. Het zijn 

cherubs. De cherubs hebben niet één gezicht, maar vier 

gezichten. Aan elke kant van hun hoofd zit een gezicht. 

Aan de voorkant een mensengezicht en aan de andere 

kanten een leeuwenkop, een stierenkop en de kop 

van een heel grote roofvogel: een adelaar. De cherubs 

hebben ook vleugels en met die vleugels vliegen ze 

omhoog, samen met de wagen. Ze vliegen zo snel als 

de bliksem. 

Maar wat staat er boven op de wagen? Ezechiël kan 

er bijna niet naar kijken. Het licht bovenop is zo fel! 

Er staat een troon op de wagen, gemaakt van wel 

honderd diamanten en edelstenen. Wie er op de troon 

zit kan Ezechiël niet zo goed zien, want om de troon 

heen schijnt een fel licht. Het licht is heel mooi en het 

is gemaakt van alle kleuren van de regenboog. De 

persoon in het licht lijkt een beetje op een mens. Een 

mens die is gemaakt van goud en vuur. Maar het is geen 

mens. Ineens snapt Ezechiël wie dit is. Dit is de Heer. 

Ezechiël ziet God! 

Ezechiël valt op zijn knieën. Hij heeft de Heer gezien! 

Hier in Babylonië. God is dus niet ver weg. Hij is ook 

hier bij zijn volk. Hij is heel dichtbij. 

En dan mag Ezechiël toch voor God gaan werken. 

Ezechiël mag de mensen in Babylonië vertellen wat God 

tegen ze wil zeggen. Ezechiël wordt geen priester, hij 

wordt een profeet van God.
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8-12 jaar 

Ezechiël 1:1-12 en 22-28

De droom van Ezechiël
Ezechiël krijgt een bijzondere droom

Ezechiël, de zoon van Buzi, was een priester. Hij 

woonde in Babylonië bij het Kebar-kanaal, bij 

de mensen uit Juda. Die waren vijf jaar eerder 

gevangengenomen en naar Babylonië gebracht, 

samen met hun koning Jojachin.

Op een dag, toen Ezechiël dertig jaar oud was, voelde 

hij opeens de macht van de Heer. Het was toen de 

vijfde dag van de vierde maand. Ezechiël zag de hemel 

opengaan, en God liet hem in een droom allerlei dingen 

zien.

Nu volgt alles wat Ezechiël gezien heeft.

Ezechiël ziet vier dieren

Ik zag een storm aankomen vanuit het noorden. En ik 

zag een grote, donkere wolk waar bliksem uit kwam. 

Er was ook een fel, flitsend vuur. En midden in het vuur 

was iets dat glansde als goud.

In het vuur zag ik vier dieren. Ze leken op mensen, maar 

elk dier had vier gezichten en vier vleugels. De dieren 

stonden rechtop. Hun voeten leken op de hoeven van 

een kalf, en ze glansden als koper. Onder hun vleugels 

waren handen te zien, onder elke vleugel één hand.

Het uiterlijk van de dieren

De dieren hadden aan elke kant een gezicht: voor, 

achter, links en rechts. Hun gezichten zagen er zo uit: 

Het gezicht aan de voorkant leek op het gezicht van 

een mens. Het gezicht aan de rechterkant leek op 

de kop van een leeuw. Het gezicht aan de linkerkant 

leek op de kop van een stier. En het gezicht aan de 

achterkant leek op de kop van een adelaar.

De dieren raakten elkaar met hun vleugels. Ze 

vormden samen een vierkant. Elk dier stond naar een 

andere kant toe gericht. Zo konden ze samen elke 

kant op bewegen, zonder dat ze zich hoefden om te 

draaien.

Elk dier had dus vier vleugels. Twee vleugels hielden 

ze omhoog, zodat die de vleugels raakten van 

de dieren ernaast. Met de andere twee vleugels 

bedekten ze hun lichaam.

De dieren gingen overal heen waar de geest van 

God hen bracht. Ze gingen steeds recht vooruit. Ze 

hoefden zich niet om te draaien als ze een andere 

kant op wilden gaan.

[...]

Boven de dieren is een koepel

Boven de hoofden van de dieren was een soort 

koepel. Die koepel schitterde als ijs in de zon. Hij 

schitterde zo erg, dat ik er bijna niet naar kon kijken.

Onder de koepel stonden de dieren. Ze hielden twee 

van hun vleugels omhoog, zodat die de vleugels 

raakten van de dieren ernaast. Met de twee andere 

vleugels bedekten ze hun lichaam.

De dieren gaan vliegen

Toen gingen de dieren vliegen. Ik hoorde het geluid van 

hun vleugels. Dat klonk als het bulderen van de zee, en 

als de stampende laarzen van soldaten. Het klonk als het 

lawaai van een grote groep mensen, en als de stem van 

de machtige God.

Daarna stonden de dieren weer stil. Ze lieten hun 

vleugels naar beneden hangen.

Ezechiël ziet een troon

Opeens hoorde ik weer een geluid. Het kwam van 

boven de koepel. Ik zag daar iets schitteren. Het leek 

op een troon die gemaakt was van edelstenen. Op 

de troon zat iemand die eruitzag als een mens. Aan 

de bovenkant glansde zijn lichaam als goud, aan de 

onderkant gloeide het als vuur. Rondom hem was een 

schitterend licht. Dat licht had allerlei kleuren. Het zag 

eruit als een regenboog die in de wolken verschijnt.

Zo liet de Heer zich aan mij zien, stralend en machtig. 

Toen liet ik me neervallen op mijn knieën.
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10. OM TE WETEN

Ezechiël

Ezechiël komt uit een familie van Joodse priesters. 

Hij woont in Babylonië, samen met andere mensen 

uit Juda. Deze mensen waren door koning 

Nebukadnessar naar Babylonië weggevoerd. 

Hun eigen land, Juda, was door de Babyloniërs 

verwoest. Ezechiël vertelt zijn volksgenoten dat 

dat een straf is van God, omdat ze andere goden 

hebben vereerd. Maar hij geeft ook een hoopvolle 

belofte door: God zal ervoor zorgen dat de mensen 

uit Juda later weer naar hun eigen land mogen 

terugkeren.

Cherubs

In het bijbelgedeelte worden geheimzinnige 

hemelse wezens beschreven. Ze zien eruit als een 

mengeling van mensen en dieren en ze hebben 

maar liefst vier gezichten en vier vleugels. Deze 

hemelse wezens worden in Ezechiël 10 ‘cherubs’ 

genoemd. Ze dragen de troon van God. Cherubs 

komen vaker voor in de Bijbel. Hun taak is steeds 

om iets te bewaken. Cherubs bewaken bijvoorbeeld 

de tuin van Eden (Genesis 3:24) en ze staan rondom 

de troon van God (Jesaja 37:16).

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 

-  Hoe heet de profeet uit het verhaal?

- Hij krijgt een visioen van God. Weet jij wat een visioen is?

- Wat ziet Ezechiël zoal? Wat vind jij het mooiste dat hij ziet?

- Wie zit er op de troon? Wat is er om de troon heen te zien?

- Kun jij bedenken waarom God dit allemaal laat zien aan Ezechiël?

8-12 jaar 

-  Wat heb je in het bijbelgedeelte gelezen over Ezechiël? Wat weet je van hem?

- Wat is het verschil tussen een droom en een visioen?

- Hoe beschrijft Ezechiël in zijn visioen de troon, wie erop zit en wat eromheen te zien is?

- Waarom valt hij op zijn knieën als hij dit ziet, denk je?

-  Wat zou dit visioen willen zeggen over wie God is? 

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig (Oké4kids 228), 

Regenbogen (Elly en Rikkert), Kleuren, kleuren (Marcel en Lydia Zimmer) en  

Hij is groot en geweldig (Marcel en Lydia Zimmer).



9
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Ezechiël 1:1-12 en Ezechiël 1:22-28 | Het visioen van Ezechiël

Het visioen van Ezechiël

13. OM TE DOEN

4-6 jaar 

Schitterende troon

Ezechiël ziet in het visioen iets dat lijkt op 

een troon van edelstenen. Eromheen is 

een schitterend licht dat eruitziet als een 

regenboog. De kinderen maken van dit 

visioen een kleurrijke raamhanger.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   een touwtje van ongeveer  

30 centimeter

En verder:

-  kleurpotloden of viltstiften

-  plakdiamantjes

-  scharen of prikpennen en priklappen

-  plakband

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren de cirkels als  

een regenboog.

-  Ze versieren de troon met de 

plakdiamantjes.

-  De kinderen knippen of prikken  

de cirkel uit.

-  De kinderen plakken het touwtje aan de 

achterzijde vast met een stukje plakband.

-  Als de kinderen de cirkel voor het raam 

hangen, gaat de troon schitteren.

4-8 jaar 

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren

Ezechiël ziet rond de troon allerlei 

kleuren. Het geheel ziet eruit als 

een regenboog die in de wolken 

verschijnt. De kinderen laten 

prachtige regenboogkleuren 

verschijnen.

Wat heb je nodig?
Per tweetal:

-  twee glazen die voor iets meer 

dan de helft gevuld zijn met water

-  een velletje keukenpapier

-  een schaar

-  zes viltstiften in de kleuren rood, 

oranje, geel, groen, paars en 

blauw

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in tweetallen.

-  De kinderen vouwen het vel 

keukenpapier dubbel en knippen 

het doormidden.

-  Ze vouwen elk een helft van het 

vel nog een keer in de lengte 

dubbel.

-  Beide kinderen hebben nu elk een 

lang strookje dubbelgevouwen 

keukenpapier.

-  Op één uiteinde van het strookje 

zetten de kinderen, naast elkaar 

met de verschillende kleuren 

viltstiften, strepen van zo’n vijf 

centimeter lang en 1 centimeter 

dik.

-  De kinderen doen hetzelfde aan 

het andere uiteinde van de strook.

-  De kinderen zetten de beide 

glazen naast elkaar.

-  Eén kind hangt een gekleurd 

gedeelte voorzichtig in een glas 

water, de andere gekleurde kant 

hangt in het andere glas.

-  Wat gebeurt er?

-  Hierna wordt het natte strookje 

eruit gehaald en is het andere kind 

aan de beurt.

-  Waar moeten de kinderen aan 

denken als ze het verhaal van 

Ezechiël in gedachten nemen?

Tip
Leg een doek klaar 

om de tafels te drogen 
en een bakje om de 
natte velletjes in te 

leggen.

Tips
- Knip voor elk kind de 

regenboogcirkel vooraf uit.

- Maak je regenboog doorschijnend 

door met een wattenstaafje wat slaolie 

of babyolie over de regenboogcirkels 

te wrijven. Gebruik weinig olie, anders 

is de cirkel te nat om mee naar huis 

te nemen. Doe alleen olie op de 

regenboogkleuren, anders 

blijven de plakdiamantjes 

waarschijnlijk niet 

zitten.
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4-8 jaar 

Een troon vol kleuren

Ezechiël ziet in het visioen een troon vol 

edelstenen en prachtige kleuren eromheen.

De kinderen kleuren samen een troon in 

terwijl ze vragen over het bijbelverhaal 

beantwoorden.

Wat heb je nodig?
-  een strook behang of één of meer vellen 

A3-papier die samen een groot vel 

vormen, afhankelijk van de groepsgrootte

-  wasco

-  een zwarte stift

-  plakband

Vooraf:
-  Teken met een zwarte stift een grote troon 

op een stuk behang of op één of meer 

vellen A3-papier.

-  Hang de afbeelding van de troon met 

plakband op een gladde wand of deur.

-  De kinderen staan op een zo groot 

mogelijke afstand van de troon.

-  Leg wasco bij de kinderen.

-  Stel een vraag over het bijbelverhaal. Je 

kunt denken aan:

  •  Hoe heet de profeet uit het bijbelverhaal?

  •  Weet je nog hoeveel jaar hij is?

  •  Ken je de naam van nog 

een andere profeet?

  •  Van wie krijgt Ezechiël 

het visioen?

  •  Hoeveel wielen ziet Ezechiël in het visioen?

  •  Staan de wielen stil of zijn ze in 

beweging?

  •  Noem een dier dat in het bijbelverhaal 

wordt genoemd.

  •  Wie zit er in het visioen op de troon?

  •  Noem vijf kleuren die Ezechiël ziet.

  •  Beschrijf een geluid dat Ezechiël hoort.

-  Het kind dat als eerste een goed antwoord 

geeft, pakt een wascokrijt, rent naar de 

troon en begint te kleuren.

-  Stel ondertussen de volgende vraag.

-  Het kind dat hierop als eerste een goed 

antwoord geeft, pakt een wascokrijt en 

rent naar de troon.

-  Zodra het kind bij de troon is, stopt het 

andere kind met kleuren.

-  Herhaal dit totdat alle kinderen aan de 

beurt geweest zijn.

-  Bespreek eventueel nog het resultaat: 

Hoe ziet deze troon eruit? Welke kleuren 

hebben de kinderen gebruikt? Zijn er 

nieuwe kleuren ontstaan? Vinden ze deze 

troon mooi? Lijkt die op de troon uit het 

visioen, denken ze?

8-12 jaar 

Visioen in beeld

Hoe zag het visioen van Ezechiël eruit? De kinderen maken hun 

eigen beeld.

Wat heb je nodig?
Per kind:

- het werkblad

En verder:

- viltstiften of kleurpotloden

- scharen

- lijm

Aan de slag:
-  De kinderen knippen de twee cirkels uit.

-  Ze knippen de grijze vlakken uit. De rechthoeken zijn los van de 

cirkel gekomen.

-  De kinderen tekenen de vier dieren uit het visioen, op iedere helft 

van de rechthoeken komt één dier.

-  Op de achterkant van de rechthoeken tekenen ze dezelfde dieren.

-  De kinderen kleuren de ogen op de voorkant in.

-  Op de achterkant tekenen ze zelf ogen en kleuren die in.

-  De kinderen vouwen de stippellijnen.

-  Ze plakken het touwtje op de middenstrook.

-  Ze plakken alleen op de middenstrook de cirkels aan elkaar, zodat 

de wielen en de dieren los van elkaar blijven.

-  De kinderen vouwen het ene wiel met de twee dieren naar voren 

en het andere wiel met de twee dieren naar achteren.
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8-12 jaar 

Wielenpuzzel

Ezechiël ziet in een visioen vier wielen met ogen 

aan de randen. Als de kinderen de wielenpuzzel 

goed oplossen, lezen ze wat voor indrukwekkends 

Ezechiël nog meer ziet in het visioen.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   een pen

Aan de slag:
-  De kinderen maken de puzzel op het werkblad.

-  De oplossing luidt:

  •  Ik zag daar iets schitteren.

  •  Het leek op een troon die gemaakt was van edelstenen.

  •  Op de troon zat iemand die eruitzag als een mens.

  •  Rondom hem was een schitterend licht.

-  Praat kort met de kinderen door over de vier zinnen 

die ze hebben gevonden. Wie is volgens hen degene 

die op de troon zit?

8-12 jaar 

Kleurrijk visioen

Ezechiël ziet in een visioen de Heer, stralend en 

machtig. Hij ziet cherubs, wielen, een troon en 

prachtige kleuren. De kinderen draaien aan een wiel 

en maken zelf de mooiste kleuren.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  een vel wit papier

- een stukje karton

- een stevig touwtje van ongeveer één meter

En verder:

-  een paar schaaltjes met een  

doorsnee van  

10 centimeter

- viltstiften

- scharen

- lijm

- een stopnaald

-   prikpennen of 

prikkers

Aan de slag:
-  De kinderen zetten het schaaltje op het witte  

papier en trekken het twee keer om.

-  Ze zetten het schaaltje op het karton en trekken  

het één keer om.

-  De kinderen knippen alle drie de cirkels uit.

-  Ze kleuren de twee papieren cirkels met 

verschillende kleuren en vlakken.

-  Ze plakken de beide gekleurde cirkels tegen de 

beide zijden van de kartonnen cirkel.

-  Ze prikken in het midden van de cirkel twee gaatjes 

die iets van elkaar af staan.

-  De kinderen rijgen het touwtje erdoorheen: in het 

ene gaatje steken ze het touwtje erin, in het andere 

gaatje halen ze het touwtje er weer uit.

-  Ze leggen een knoop in het touwtje en schuiven de 

cirkel naar het midden.

-  De kinderen pakken de uiteinden van het touw vast 

en draaien het touw snel in rondjes, door het touw 

eerst strak te trekken en dan weer los te laten en 

weer strak te trekken, enzovoort.

-  Welke kleuren ontstaan er?!

Zet het schaaltje op het witte papier
en trek het twee keer om. Zet het

schaaltje op het karton en trek het
één keer om.

Knip alle drie cirkels uit.

1
Kleur de twee papieren cirkels

met verschillende kleuren
en vlakken.

2
Plak de beide gekleurde cirkels

tegen de beide zijden van de
kartonnen cirkel.

3
Prik in het midden van de cirkel twee
gaatjes die iets van elkaar af staan.
Rijg het touwtje erdoorheen: in het

ene gaatje steek je het touwtje erin...

...in het andere gaatje haal je
het touwtje er weer uit.

Leg een knoop in de uiteinden van
het touwtje en schuif de cirkel

naar het midden.

4
Pak de uiteinden van het touw vast
en draai het touw snel in rondjes.

Trek het touw strak, dan weer losser,
en daarna weer strak.

5

Wat heb je nodig?
* een vel wit papier  * een stukje karton  * een stevig touwtje van ongeveer één meter

* Een schaaltje met een doorsnee van 10 cm  * viltstiften  * scharen  * lijm  * een stopnaald  * prikpennen of prikkers

Welke kleuren
ontstaan er?

Tip
In plaats van zelf 

de cirkels te kleuren, 
kunnen de kinderen 

ook vrolijk inpakpapier 
gebruiken.
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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/Leontine Gaasenbeek

Werkbladen 4-6/8-12 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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Ik zag daar iets schitteren. Het leek op een troon 
die gemaakt was van edelstenen. Op de troon 
zat iemand die eruitzag als een mens. Aan de 

bovenkant glansde zijn lichaam als goud, aan de 
onderkant gloeide het als vuur. Rondom hem was 

een schitterend licht.

EZECHIEL 1:26-27
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Zet het schaaltje op het witte papier
en trek het twee keer om. Zet het

schaaltje op het karton en trek het
één keer om.

Knip alle drie cirkels uit.

1
Kleur de twee papieren cirkels

met verschillende kleuren
en vlakken.

2
Plak de beide gekleurde cirkels

tegen de beide zijden van de
kartonnen cirkel.

3
Prik in het midden van de cirkel twee
gaatjes die iets van elkaar af staan.
Rijg het touwtje erdoorheen: in het

ene gaatje steek je het touwtje erin...

...in het andere gaatje haal je
het touwtje er weer uit.

Leg een knoop in de uiteinden van
het touwtje en schuif de cirkel

naar het midden.

4
Pak de uiteinden van het touw vast
en draai het touw snel in rondjes.

Trek het touw strak, dan weer losser,
en daarna weer strak.

5

Wat heb je nodig?
* een vel wit papier  * een stukje karton  * een stevig touwtje van ongeveer één meter

* Een schaaltje met een doorsnee van 10 cm  * viltstiften  * scharen  * lijm  * een stopnaald  * prikpennen of prikkers

Welke kleuren
ontstaan er?

STERK ALS EEN MUUR

Dit proefje verbeeldt hoe 

Jeremia in de put wordt 

gelaten door vier mannen 

die Jeremia willen doden, 

maar door hulp van Ebed-

Melech wordt bevrijd.

Ik zag daar iets schitteren. 
Het leek op een troon die 

gemaakt was van edelstenen. 
Op de troon zat iemand die 
eruitzag als een mens. Aan 
de bovenkant glansde zijn 
lichaam als goud, aan de 
onderkant gloeide het als 

vuur. Rondom hem was een 
schitterend licht.

Ezechiël 1:26-27

EZECHIEL

Ezechiël komt uit een familie van Joodse priesters. 

Hij woont in Babylonië, samen met andere mensen 

uit Juda. Deze mensen waren door koning 

Nebukadnessar naar Babylonië weggevoerd. Hun 

eigen land, Juda, was door de Babyloniërs verwoest. 

Ezechiël vertelt zijn volksgenoten dat dat een straf is 

van God, omdat ze andere goden hebben vereerd. 

Maar hij geeft ook een hoopvolle belofte door: God 

zal ervoor zorgen dat de mensen uit Juda later weer 

naar hun eigen land mogen terugkeren.

CHERUBS

In het bijbelgedeelte worden geheimzinnige 

hemelse wezens beschreven. Ze zien eruit als 

een mengeling van mensen en dieren en ze 

hebben maar liefst vier gezichten en vier vleugels. 

Deze hemelse wezens worden in Ezechiël 10 

‘cherubs’ genoemd. Ze dragen de troon van God. 

Cherubs komen vaker voor in de Bijbel. Hun taak 

is steeds om iets te bewaken. Cherubs bewaken 

bijvoorbeeld de tuin van Eden (Genesis 3:24) en 

ze staan rondom de troon van God (Jesaja 37:16).
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WIELENPUZZEL

Ezechiël ziet in een visioen vier 

wielen met ogen aan de randen. Los 

deze wielenpuzzel door de letters q, f, 

x, en y door te strepen en lees wat voor 

indrukwekkends Ezechiël nog meer ziet in 

het visioen. 

OPLOSSING:

1

2

3

4

 Iq
fx

yk
q

fx
yz

q
fx

ya
qf

xy
gqfxydqfxyaqfxyaqfxyrqfxyiqfx     yeq

fxytq
fxysq

fxysq
fxychq    fx    yiqfxyttqfxyeqfxyrqfxyeqf   

  q

fx
xq

xq
fx

xy
n

.

H
q

fx
e
q
fx

tq
fx

lq
fx

eeqfxkqfxoqfxpqfxeeqfxntqfxrqfxoqfxoqfxnqfxdqfxie
q

fxg
q

fxe
q

fxm
q

fxa
a

q
fxkq

fxtqfxw
qfx      aqfxsqfxqfxvqfxaqfxnqfxeqfxdqfxe
    

  q

fx
lq

fx
sq

fx
tq

fx
e

q
fx

n
q

fx
e

q
fx

n
.

Oqfxypqfxydqfxyeqfxytqfxyrqfxyoqfxyoqfx
yn

qf
xy

zq
fx

ya
q

fx
yt

q
fx

yi
e

q
fx

ym
q

fx
ya

q
fx

yn
qf

xy
dq

fx
yd

qfxyieqfxyeqfxyrqfxyuiqfxytzqfxyaqfxygqfxya       qfxylq
fxysq

fxye
e

q
fxyn

m
q

fxye
q

fxynqfx       ys.
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