VRIENDSCHAP

Door Marjon de Jong

Over deze les ben ik erg enthousiast.
Het is zo'n les, die verder gaat dan alleen een bijbelverhaal en knutsel.
Dit had ik als subthema bedacht: als je vriendschap wilt met God moet je niet op 2 benen
hinken.
Uit Jacobus.
We deden het zo:
Eerst praatje met de kids over vriendschap
Daarna het verhaal verteld van Joanne, VV021. Niet voorgelezen, want dat was te pittig voor 5 t/m
7 jarigen,
maar lekker uit het blote hoofd, met iets andere bewoording soms. Ze luisterden ademloos.
Toen zei ik: en nu mogen jullie allemaal eens op 2 benen gaan staan. En doe mij maar na:
kies ik voor een oliebol dan ga ik op m'n linker been staan, kies ik voor een patatje,
dan op m'n rechterbeen. En zo nog een paar voorbeelden.
De basis was gelegd voor je-kunt-dus-kiezen en ik vertelde daarbij dat als je niet kunt kiezen
je nooit meer uit een winkel komt (ha,ha).
Vervolgens mochten ze gaan zitten en vertelde ik dat er in de bijbel ook brieven zitten.
Eén daarvan is van Jacobus. En hij schreef een brief aan een heleboel gemeenten.
Ik legde uit dat er in ons land ook meerdere gemeenten zijn.
Jacobus was een leraar (meester) van het christelijke geloof (over de dingen van God).
Hij vond dat alle christenen wel moeten laten zien dat ze Jezus volgen.
Een lampje doe je ook niet onder je dekbed aan.
Als mensen het moeilijk vinden om dat te laten zien, wil hij ze moed inpraten en de mensen
die niet echt gekozen hebben, daar zegt hij tegen dat ze niet op 2 benen moeten hinken.
Of je bent een vriend van God of je bent zijn vijand.
Gelijk een aantal kids die riepen: "vriend van God!!!"
Toen zijn we naar de gang gegaan waar een parcours lag van papieren met tekst en plaatjes,
twee rijen naast elkaar.
De kinderen gingen in de rij staan en gingen één voor één hinken op de papieren.
Kozen ze voor het linker papiertje of kozen ze voor het rechterpapier. En toen een stap verder.
Dit waren de keuzes (vrij vertaald uit het boek Jacobus):

Als ik iets wil gebeurt het

Als God iets wil gebeurt het

Ik buig voor de Here

Ik ben eigenwijs

Ik roddel

Ik bid voor mensen

Ik ben jaloers

Ik ben blij voor anderen

Ik geef ook mensen die
er niet mooi uitzien het beste

Ik geef mooie mensen de beste plaats

Ik zeg tegen een arme
"zorg goed voor jezelf"

Ik geef arme mensen eten en kleren

Ik wil alles hebben

Ik heb genoeg en wil uitdelen

Ik denk na voordat ik iets zeg

Ik zeg gewoon alles

Ik word zo moe van haar

Ik blijf geduldig

ik luister en ga het ook doen

Ik luister

Als ik vrolijk ben
ga ik een loflied zingen

Als ik vrolijk ben ga ik iemand pesten

Als ik ziek ben ga ik treuren

Als ik ziek ben vraag ik de mensen van de
gemeente of ze voor me willen bidden
en mij zalven met olie

Als ik het moeilijk heb
ga ik mopperen

Als ik het moeilijk heb ga ik bidden

Ik geloof in God

Ik geloof in God én doe wat Hij zegt

Heb je het goed gedaan? Dan kun je zeggen dat je een vriend van God bent.
Daarna hebben we nog gezongen en zijn we geëindigd.

