
Tempel – Les 5  
 

Lezen uit de bijbel      Romeinen 6:8-14 

 
  
  
Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat 
Jezus, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over Hem. Hij is gestorven 
om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; …  
Zo moet je ook jezelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet 
heersen over je sterfelijke bestaan, geef niet toe aan je begeerten. Stel jezelf niet langer in dienst van de 
zonde…., maar stel jezelf in dienst van God.  
Denk aan jezelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel jezelf in dienst van God…. De zonde mag niet 
langer over u heersen, … 

  

Verklaring: 

Er zijn een paar korte stukjes weggelaten, om het duidelijk te maken voor kinderen! 
  
*Wanneer wij met Christus zijn gestorven:  
Wie in Jezus gelooft is een nieuw mens geworden. Het oude is voorbij. In je oude leven zondigde je, maar dat 
WIL je niet meer. Als iemand wordt gedoopt kun je dat ook zien. Hij gaat kopje onder, dat wil zeggen: Hij is dood 
en dan staat hij weer op. Hij WIL graag het goede doen. Dat lukt niet altijd. Je bent het aan het leren. 
*De dood: de dood is hier hetzelfde als de zonde.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

Kringgesprek     
   

Heb je wel eens een volwassene zien dopen? Hoe ging dat? Waarom doen ze dat? 

Of ben je als kind soms opgedragen? 

Heb je een zegen gekregen in de gemeente? Hecht je daar veel waarde aan? 

   

  

Ben je zelf gedoopt? Als baby misschien? Betekent dat wat voor je? Waarom hebben je ouders dat 

gedaan?  

Droeg je een doopjurk? Heb je daar nog een doopkaart van? 

  

  

  

Dopen wil zeggen: het oude leven is zondig en wordt begraven in het water, voortaan leven we uit genade door Jezus en 

dienen Hem. Het plaatje is van Filippus die de Schatbewaarder uit Ethiopië doopt.  

  



VERHAAL 

 

 Schoon tempeltje 

  
Wie zingt daar zo hard met de cassetterecorder mee? Dat is Japie. Het klinkt een ietsepietsie vals, want 
hij kan niet zo goed wijshouden.  
'Weet je wel, weet je wel, je bent een tempel...'  
Japie is altijd vrolijk. Ook 's morgens als de anderen wel eens met sombere gezichten rondlopen. Sinds hij 
op de club zit en de Heer Jezus is zijn hartje woont, zet hij 's morgens een bandje met kinderliedjes op en 
zingt naar hartelust mee. Zo ook vandaag. Ondertussen trekt hij z'n vuile sokken van gisteren aan... 
Asjemenou! Een gat... Nou ja, gewoon een beetje opschuiven met z'n teen. Vlug z'n broek aantrekken... 
Als hij zich omdraait, staren hem plots twee hardblauwe pientere ogen aan van een smerig ventje, de 
haren recht overeind als de stekels van een egel. Oei! Dat istie zelf. Het spiegelbeeld lacht hem grijnzend 
toe met ongepoetste tanden. Veel tijd om er over na te denken is er niet, want de blonde krullenbol van 
Elsie, z'n zusje, komt om de hoek van de deur steken.  
'Japie, moeder vraagt of je komt eten.'  
Elsie, die schat, krijgt van hem een dikke zoen en een dropje uit zijn geheime potje. Met een mond vol 
zoete zwartigheid vraagt ze: 'Wat is dat, een tempel, Japie?'  
'Wat bedoel je?'  
'Nou van dat liedje dat je zonet zong.'  
'O, dat.'  
Hij neemt Elsie op schoot en zegt grote-mensenachtig: 'Een tempel, Elsie, dat is een groot mooi gebouw. 
Wacht even, ik heb er een plaatje van.'  
Ergens uit een laatje wordt het plaatje opgediept, dat hij op school kreeg voor zijn verjaardag.  
'Kijk, een wit gebouw met een gouden deur. Daarin woonde God, in het allerheiligste. Er waren blauwe 
gordijnen met engeltjes en een gouden lamp enne ... alles was mooi, mooi! En Elsie, nou zijn wij ook 
tempeltjes. De Heer Jezus wil in ons hart wonen. Wil Elsie dat wel graag?'  
Ze knikt met haar mond vol en glijdt van zijn schoot, want de pop moet nog in bad.  
Japie moet alleen z'n schoenen nog aan.  
'Knap!' de veter kapot. Ook dat nog. Met een heel klein stukje kan er nog net een knoopje gelegd worden. 
Klaar!  
Juist wil hij de kamer verlaten, als er een vraag in z'n gedachten komt.  
'Ben jij wel een schoon tempeltje, Japie?'  
Met een schok staat hij stil, kijkt eens naar zijn vuile handen en naar zijn kapotte veter...  
'Japie!' klinkt moeders stem ongeduldig. 'Kom je nog?'  
'Begin maar vast, mam!' roept Japie.  
  
Hoor je hem in de badkamer galmen? De tandpasta spettert tegen de spiegel. Vijf minuutjes later zit er 
een echt schoon tempeltje aan tafel. 

 
 
 

 

 

 

 



 

Gebed   

  

    Heer, als we zeggen dat 

we van u houden is dat 

met lichaam, ziel en geest.      

    

   .  

 Dan willen we het 

ook tonen in onze 

daden en hoe we 

met ons lichaam 

omgaan.  

 

  

Help ons om te 

onderscheiden wat goed 

en wat verkeerd is. 

  

    Danku dat we gezond zijn 

en dank u voor ons 

lichaam. Amen.   

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Opdracht     

  

Maak eens een reclameposter 

Teken met elkaar op een groot vel papier een strip van een man die bier in zijn auto doet in 

plaats van benzine.  

In vier delen. 

1. Leuk gek autootje, (met een soort gezichtje) dat stopt omdat het geen benzine heeft. 

2. Een dom mannetje met een blikje bier achter het stuur die denkt: Hé, benzine op? Ik heb geen geld. Weet je 

wat???  

3. Hij giet zijn blikje leeg in de tank.  

4. Teken het autootje, dat door zijn wielen is gezakt, met een grappig gezichtje en burp, een boer latend. In een 

praatwolkje zegt de man: Vreemd, hij is kapot!! Hoe kan dat nou?  

  

Schrijf eronder: Je bent niet gemaakt voor drank, drugs en roken. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

Tekst    

Ps. 90:12 Leer ons zo onze dagen te tellen, dat wijsheid ons hart vervult. 

  

We zeggen de tekst een keer op. 

De leidster zegt: Ik ben… jaar. 

We zeggen weer onze tekst op. 

Het eerste kind zegt. Ik ben… jaar en dat is samen…. jaar. 

We zeggen weer de tekst op. 

Her volgende kind telt weer haar jaren erbij… Enzovoorts.  

Hoeveel jaren zijn we samen?  

  

  

Tenslotte hebben we de tekst goed geleerd. 

Wil je het extra leuk maken dan kun je het aantal jaren dat je telt laten tikken op een pannendeksel of met een 

tamboerijn laten slaan, of boe, boe, boe roepen, zo vaak je jaren telt.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Activiteit   
  

  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a     j u n k f o o d 

b                     

c     d               

d     r               

e r   u               

f o   g p             

g k   s o             

h e     r   d r a n k 

i n     n             

j       o             

  

*Vang de vijanden! 

Je krijgt allemaal een blaadje met honderd vakjes. 

De leidster heeft de volgende woorden horizontaal of verticaal verstopt: 

Roken, drugs, porno, drank, junkfood. 

Om de beurt mag je een willekeurig hokje vragen. Bij voorbeeld: Wat staat er op A5? De leidster zegt dan wat 

voor letter er in staat of dat het leeg is. Dat vul je op je blaadje in.  

Wie het eerst een vijand heeft gevangen, mag zijn hand opsteken. Bijv. je ziet staan ro… en je denkt: Dat is vast 

en zeker roken. Dan mag je je hand opsteken. De eerste krijgt een punt en we gaan weer verder tot alle vijanden 

gevonden zijn.  

  

 

 

 

 

 

 



 

Hier is een leeg blaadje: 

  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a                     

b                     

c                     

d                     

e                     

f                     

g                     

h                     

i                     

j                     

  

*of: pandverbeuren. 

Als je aan de drugs bent, verlies je vaak al je spullen en je wordt nog lelijk ook.  

De kinderen zitten in de kring en in het midden ligt een doek. Elk kind legt iets van zichzelf eronder. Dan vraagt 

de leider wat de opdracht is (bv noem drie bekende Nederlanders). Als er afspraken zijn over de opdracht pakt de 

leider iets zonder kijken onder de doek uit en vraagt: 'Pand, pand, van wie is dit pand?' De eigenaar roept: ‘Van 

mij meneer,’ 

De leider antwoordt: ‘Ik ben geen meneer ik ben de man, die alles doen en laten kan.’ 

‘Wat moet ik doen om mijn pand terug te krijgen?’ 

Als de opdracht goed is uitgevoerd krijgt het kind zijn pand terug. Anders krijgt hij nog een kans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quiz    

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Vul de antwoorden in en zie de oplossing onderaan deze pagina.   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Maak dit spreekwoord af : Een gewaarschuwd 

mens...  

1 Nee, je bent verslaafd. 

2 Wat is je lichaam van God ? 2 Het vernedert je lichaam  

3 Wat kun jij er aan doen om gezond te blijven ? 3 Nee zeggen en weggaan. 

4 Als je drugs gebruikt, dan word je… 4 Niet zelf ook gaan roken. 

5 Wat moet je doen als je wordt verleid of 

uitgedaagd? 

5 tempel 

6 Is het gemakkelijk om van roken af te komen? 6 Je oude leven wordt begraven en je begint opnieuw 

met Jezus 

7 Als je ouders roken wat moet je dan zelf doen? 7 Lelijk. Soms vallen je tanden uit je mond. 

8 Wat betekent de doop? 8 Niet roken, niet drinken 

9 Wie heeft Jezus gedoopt? 9 Johannes de doper 

10 Waarom is Porno slecht? 10 telt voor twee 

  

Antwoorden:               1-        2-       3-      4-      5-      6-      7-      8-      9-     10- 

  

Oplossing:                  1-10    2-5    3-8    4-7     5-3    6-1    7-4     8-6     9-9    10-2 

  

  

 
 


