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Aardappels stempelen
Altaar van Elia
Beloningsplaatje - bloemenvaas
Beloningsplaatje – boom
Beloningsplaatje – fruitschaal
Beloningsplaatje - hartenbloem
Beloningsplaatje - regenboog
Bemoedigingsdoosje
Bijbelse aankleedpoppen
Bijen van vingerafdrukken
Bloemenkrans
Boekenlegger – beslissing
Boekenlegger – geboden
Boekenlegger – Goede Herder
Boekenlegger – Hebt elkander hartelijk
lief
De liefde is het hoogste goed
De vlinderkaart
Droezels maken
Een beursje maken
Een cartoon maken
Een couponboekje maken
Een lantarentje maken
Een letterspel maken
Een mandje maken
Een medaille maken
Een opvouwboekje maken – 4 Fijn leven
Een sleutelhanger maken
Een voeldoos maken
Gebedskaartjes
Gedichtjes maken
Geef iemand een kanskaartendoosje
Gods liefde is groot
Grafittiemuur
Houd vrede onder elkander
Jesaja 52 – een mobiel
Ken je vijand
Wees barmhartig
Kerst – kaartjes kerstdiner
Kerst - boomversiering
Kerst - de naam Jezus
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Kerst - Vijf soorten engelen
Kinderproclamatie – Ik weet het
Kleurplaat – Jezus - raam
Kringgesprek over idolen
Maak een lantaarntje
Moederdag cirkel
Moederdag kaartjes
Mozes als baby
Memory - zending
Memory - ezels
Memory spel maken
Nebucadnessar
Over drank, drugs en roken
Over Paulus
Raamdecoratie - engel
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Sneeuwvlok
Sterven en begraven
Stop het in de lunchbox
Stuur een email naar God
Vind een ingang
Vingerpopjes
Vogeltjes
Vragen over bijgeloof
Waarom zou je zitten treuren als de
Welke dingen doorlopen de hele wereld?
Zoek je weg door de gevangenis naar buiten
Zoveel verschillende mensen op de wereld

Belonings-/presentiekaart Bloemenvaas

U kunt dit als werkje gebruiken, maar ook als beloningskaart.
De kinderen krijgen hun eigen kaart, waarop ze de vaas mogen plakken.
Wanneer ze een tekst opzeggen of een andere beloning verdienen krijgen ze een bloem, als de
kaart vol is krijgen ze een beloning.

Belonings-/presentiekaart Boom

U kunt dit als werkje gebruiken, maar ook als beloningskaart.
De kinderen krijgen hun eigen kaart, waarop ze de boom mogen plakken.
Wanneer ze een tekst opzeggen of een andere beloning verdienen krijgen ze een blaadje, als
de kaart vol is krijgen ze een beloning.

Belonings-/presentiekaart Fruitschaal

U kunt dit als werkje gebruiken, maar ook als beloningskaart.
De kinderen krijgen hun eigen kaart, waarop ze de schaal mogen plakken.
Wanneer ze een tekst opzeggen of een andere beloning verdienen krijgen ze een vrucht, als de
kaart vol is krijgen ze een beloning.

Belonings-/presentiekaart Hartenbloem

U kunt dit als werkje gebruiken, maar ook als beloningskaart.
De kinderen krijgen hun eigen kaart, waarop ze de bloem mogen plakken.
Wanneer ze een tekst opzeggen of een andere beloning verdienen krijgen ze een blaadje, als
de kaart vol is krijgen ze een beloning.

(Presentiekaart) Regenboog

Dit werkje kunt u als een gewoon werkje gebruiken voor kleinere kinderen, maar ook als
presentiekaart/beloningskaart , waarbij ze steeds een regendruppel kunnen kleuren als ze
aanwezig zijn of een tekst hebben geleerd. Natuurlijk moet de kaart eerst gemaakt worden op
stevig papier.

Bemoedigingsdoosje
Voor een zieke, een vriendje, je moeder of opa. Of misschien… voor jezelf.
Kleur de bloemetjes. Knip het doosje uit.
Vouw op de stippellijntjes. ( Evt. eerst ritsen)
Doe een lekker snoepje in het doosje.
Doe lijm op de omvouwlipjes en sluit het doosje.
Je kunt het doosje ook ophangen, dan moet je een lintje meeplakken bij de puntjes.

Bijbelse aankleedpoppen

Ik hoor bij Jezus
Een leuk werkje over hoe speciaal we zijn.
Er is geen mens hetzelfde.
Iedereen heeft zijn eigen vingerafdruk

Nodig: bruin papier
Stiften
Gekleurd papier,
Inktblok

Maak een bijenkorf van bruin papier.
De bijen worden gemaakt van een vingerafdruk. De rest spreekt voor zichzelf.

Een bloemenkrans maken
Benodigdheden: gekleurd karton, schaar. Tijdschriften, lijm, lint.
Voorbereiding:
Maak van gekleurd karton een krans van een ronde cirkel.
Geef elk kind een krans. Laat de kinderen daar allerlei bloemen op plakken, geknipt
uit tijdschriften. Als het papier wat dun is plak je de bloemen eerst op dun karton. Een
leuk lint eraan is ook leuk. Een kaartje met een tekst en… ophangen maar.

Maak een boekenlegger voor jezelf of om weg te geven

Boekenlegger: Hebt elkander hartelijk lief

De liefde is het hoogste goed
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Maak een beursje voor je schat
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Maak eens een cartoon
Teken een cartoon van Zacheüs
1. Zacheüs probeert over een menigte heen te kijken.
2. Hij klimt in een boom.
3. Jezus staat stil bij de boom.
4. Jezus gaat hem Zacheüs mee.
5. Jezus eet met zijn discipelen aan tafel bij Zacheüs.
6. Zacheüs strooit met geld.

Doel: om de kinderen te leren iets liefs te zeggen tegen mensen om hen heen. Knip de zes delen
uit en maak ze met een nietje vast als een boekje. De kinderen kunnen de blaadjes kleuren en uit
het boekje scheuren om aan iemand te geven. Moedig ze aan om het te doen en vraag later wat
men ervan vond.

Lantarentjes
Nodig: lijm, scharen, nietmachine knutselpapier in rood wit en blauw

Hoe maak je de lantarentjes?
Knutselpapier van 10 bij 15 cm. Dubbelvouwen in de lengte. De vouw onderaan leggen.
Vouw de bovenkant even terug om de randen af te zetten. Lijm een 1,5 bij 15 cm lange
strook papier op de boven en achterbovenkant. Knip vanaf de onderkant de strook in tot
deze rand, ongeveer 1,5 cm van elkaar. Open het papier, breng de uiteinden bij elkaar om
een stukje te overlappen, Vastnieten. Niet ook een strook papier in de lantaarn bovenaan
vast om te lantaarn een handvat te geven. Lijm sterren op de lantaarn.
Met dank aan marthasteward.com

Kaartjes voor een letterspel
Dit is een variatie op het spel Pim Pam Pet, een spel in een doosje met een draaischijfje,
waarmee je door te draaien een letter tevoorschijn krijgt.
Voor de bijbelles kun je Pim Pam Pet doen met onderstaande kaartjes.
Wie het goed heeft mag het kaartje houden en aan het eind kijk je wie de meeste
kaartjes heeft.
Het kan zijn dat er met de letter die je draaide geen goed antwoord op de vraag is te
vinden. Dan mag je nog een keer draaien. Na twee keer gaat je beurt voorbij.

Een dier

Een vrouw

Een man

uit de bijbel

uit de bijbel

uit de bijbel

Een vogel

Een rivier, beek

Een koning

of zee

of priester

Iets wat bij de

Eten

Een lied

in de bijbel

voor God

Een

Iets kostbaars,
geld

tempel of de
tabernakel hoort

Een bijbelboek

Een zonde

of edelstenen

Een feest

Een boom

Een kind

in de bijbel

of bloem

uit de bijbel

muziekinstrument

uit de bijbel

Een stad of dorp

Een volk

Een kledingstuk

Een beroep

uit de bijbel

uit de bijbel

uit de bijbel

uit de bijbel

Een werktuig

Een eigenschap

Een vijand

Een discipel

in de bijbel

van God

uit de bijbel

van Jezus

Een woning

Een land

Een insect of klein

Iets wat met oorlog

in de bijbel

uit de bijbel

dier uit de bijbel

te maken had

Iets wat met de

Een vrucht

Een goede

Een

eigenschap

gebruiksvoorwerp

schepping

uit de bijbel

te maken had

van een christen

Wat heeft

Wat heeft

met liefde

met offeren

Wat moest je
meenemen
op reis?

Bidden is…

te maken?

te maken?

Hoop is…

Iets ergs?

Een ding

Een tekst

uit de bijbel

uit de bijbel

Mandje van papieren bordjes
Een leuk werkje voor moederdag, of om iemand te verrassen.
Nodig:









2 papieren bordjes
Knutselpapier
Markers
Scharen
Lijm
Nietmachine

Perforator
Lintje

Hoe te maken:
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Knip een bordje doormidden.
Schrijf op een van de helften: Fijne moederdag o.i.d.
Niet het hele en het halve bordje op elkaar vast, zoals aangegeven.
Maak twee gaatjes in het midden van het hele bordje. (zie foto)
Haal een stukje lint door de gaatjes om het mandje te kunnen ophangen.

6.

6.

Knip bloemen en blaadjes van knutselpapier. Lijm ze in het mandje.

Een held die verlost

De koningin deelt soms lintjes uit voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan.
We kunnen de kinderen ook een lintje opspelden. Een soort medaille, net als bij
de avondvierdaagse.
Maak van stevig papier een soort stervorm, daarop een cirkel. In die cirkel de
woorden: DE ORDE VAN DE LEEUW VAN JUDA, een langwerpig driekleurig
strookje papier erboven om de ster aan op te hangen en een veiligheidsspeld.

Marjon schrijft:
Ik was bij de voorbede en wat gebeurt? Iemand die vandaag de leiding van de dienst had las een tekst uit
de Bijbel: “De Heer uw God is in uw midden een held die verlost.” Ik dacht: “Mooi zeg. Die nadruk op God
zelf had ik niet zozeer in mijn gedachten, maar meer van kinderen/mensen die helden zijn voor God.” En
door het horen van deze tekst dacht ik .... : “ja Gideon had het nooit gewonnen van de Midianieten met maar
300 mannen en zonder wapens, als God niet een wonder had gedaan. Het enige wat nodig was, was het volste
vertrouwen op God. Dat maakt je een held.”

Het praten met de kinderen over helden, het verhaal en de uitwerking... het was allemaal heerlijk om te
doen. De kinderen luisterden aandachtig met de mondjes open en er was interactie als we iets vroegen. Een
kleintje van 4 zei: “Ik heb een heldenpak.” Een grote van 12 vond zichzelf een held dat hij een keer had
gedrumd in de dienst, want hij had het heel eng gevonden. Hij wil vaker voor God gaan drummen. Mijn eigen
zoon van 6 vond het werkje erg leuk. Hij wilde nog veel meer lintjes maken en opspelden. Een grote jongen
vroeg nog waarom Jezus de leeuw van Juda genoemd wordt en waarom niet de leeuw van Benjamin of zo. Wij
hebben uitgelegd dat Jezus afstamt van de stam van Juda.

Een opvouwboekje
Vouw de bladzijde in achten. Knip de zwarte lijn in het midden in.
Je kunt het boekje nu ook laten staan door: de lange vouw in het midden wordt de bovenkant. De
middelste twee panelen links en rechts van het midden worden als een dropje naar voren en naar
achteren gevouwen, een punt naar voren en een punt naar achteren. Dit is het bovenaanzien.

Sleutelhanger maken
Je kunt op de markt noten kopen.
Daar kun je leuke sleutelhangers van maken. Je hebt ook sleutelhangerringetjes nodig. In een doe-het-zelfzaak
kun je die kopen. En je hebt dun lint nodig. Liefst vijf heel dunne lintjes voor elk kind ongeveer twintig centimeter,
in de kleuren rood (bloed van Jezus), zwart (zonde), wit, (rein hart), goud of geel (de hemel) en groen (groeien in
het geloof)
Maak de noot open. Eet het binnenste op. Haal de lintjes door het ringetje. Dan samen in de noot leggen met de
ring erbuiten. Laat de lintjes van onderen uitsteken een kwastje en lijm de noot weer dicht.

Een voeldoos maken
Voorbereiding:
Neem een schoenendoos. Beplak hem leuk. Maak een gat in de zijkant, zodat je hand erdoor kan.
Plak achter dat gat een afgeknipte sok. Doe allerlei dingen in de doos.
Gebruik:
Om de beurt mogen de kinderen een ding voelen en zeggen wat het is. Als het goed is mag het eruit
gehaald worden. Ze moeten vertellen wat dat ding met de boodschap te maken heeft.
Dingen om in de voeldoos voor kerst te doen:
Beeldje van een engeltje.
Een snoepwandelstokje (herder)
Schaapje (Playmobiel)
Kribbetje
Kruisje
Slang (de duivel is verslagen)
Appel (De mens zondigde, maar Jezus kwam om de zonde te betalen)
Duifje (vrede)
Geldstuk (het is gratis)
Kroontje (Jezus is koning)
Trompetje (aan iedereen vertellen)
Zakdoek (tranen drogen)
Maantje (nacht)
Zaklantaarn (licht) enz.
De voeldoos kun je bij meer verhalen gebruiken. Ook voor Pasen.
Enige suggesties voor dingen om in de voeldoos voor Pasen te doen:
geld, zakdoek, spijker kruisje, zwaard (van playmobiel), helm (playmobiel) soldaat (playmobiel)
kroontje, verband, handboeien, takje van de Christusdoorn. enz.

Gebedskaartjes

Knip uit en doe in een doosje. Neem er elke dag een gebedje uit en bid het.
Heer Jezus, U weet
precies hoe u mijn hart
moet raken.
Wilt u van mij uw tempel
maken.

Jezus, u bent de
vredekoning,
Heel mijn hart is voor u
een woning

Alles wat ik doe of denk
Geef ik u als een
geschenk

Er is veel verdriet en pijn.
Mag ik voor u een lichtje
zijn.

Samen met de hele kerk
vormen wij een tempel en
dat is uw werk.

‘k Hou van spelen en van
lachen, ‘k hou van ijsjes
en van prik,
laat het leven toch een
feest zijn,
eerst de ander dan pas
ik.

Contact met vrienden en
vriendinnen geef mij
steeds een lieve lach.
Dan zal iedereen het
weten, dit is weer een
goede dag.

Heer, geef vrede,
in ons land en overal
Dat uw koninkrijk gaat
komen en uw wil
geschieden zal.

‘k Hoef mijzelf niet op te
poetsen, als ik tot u
komen wil, u kent elk van
mijn gedachten, daarom
luister ik heel stil.

Leer ons anderen
vergeven, die ons kwaad
hebben gedaan,
Dat is moeilijk en pas
mogelijk als we in uw
voetspoor gaan.

Gedichtjes maken over vriendschap door Josine de Jong
Kies uit de volgende ideeën:

Het was in de maand mei
We hadden een dagje vrij.
Ik zat me te vervelen.
Niemand om mee te spelen….

Het valt me van me tegen, ik dacht dat je me mocht
De wind woei en de regen
Sloeg tegen het raam en fluisterde je naam
Terwijl ik tegen mijn tranen vocht…

Met tranen in mijn ogen zwaai ik je na
Ik zal je nog vaak bellen,
als het mag van mijn pappa,
Ook zal ik je wel schrijven
Een kaart zo nu en dan
Of sms’en en hyven,
Maar ‘k wou liever dat je zou blijven.
Ik word er misselijk van…

Iedereen heeft vrienden,
iedereen, behalve ik
Ze vinden me suf en sloom
Dus je begrijpt wel wat ik droom.
Ik wil een vriendje, een kameraadje,
iemand die niet zegt: Wat zeggie?
As je valt dan leggie.’
Maar die mij leuk vindt en erg interessant…

Samen lachen, samen delen
Samen onze geheimpjes met elkaar delen
Vijf letters vormen het woordje samen
Maar het is van nu tot amen
Forever leef je in mijn hart…

’t Is feest, ik ben jarig. Zeg kom je ook?
Het wordt een party van jewelste
Met confetti en gekleurde rook.
Ik wil heel graag dat je erbij bent,
je bent mijn beste vriend.
Ik zal je echt verwennen, dat heb je wel verdiend…

Waarom heb je onze vriendschap verbroken?
Waarom heb je mij voor gek gezet
Ik had er veel energie in gestoken,
Nu lig ik te huilen in mijn bed…

Vrienden voor het leven
Die zijn de moeite waard
Ik had je een cadeau gegeven
en jij hebt het bewaard…

Het spijt me dat ik je niet bezocht heb
toen jij het nodig had.
Ik wist niet wat te zeggen. Nu spijt me dat.
‘k Was met de zaak verlegen,
Ik kon het echt niet aan
Maar achteraf bekeken
heb ik je laten staan…

Ik zag je blauwe ogen,
ik hoorde je leuke lach.
Je haren in een kuiffie,
Ik ging helemaal overstag.
Ik dacht meteen: Geweldig.
Zou hij mij wel zien staan?
En nu is het al drie weken dat we samen gaan....

Geef iemand eens een Kanskaartendoosje.
Ik koop een leuk kartonnen doosje en daar doe ik zelfgemaakte kanskaarten in.
Je weet wel van die kaarten die je ook bij Monopolie hebt.
Mijn uitleg daarbij is dat God jou iedere dag nieuwe kansen geeft om er iets moois
van te maken.
Dus er staat bijvoorbeeld op:
Zoek vandaag een vriend of vriendin op en daaronder staat dan in het kort een
bijbeltekst over vriendschap.
Of ga eens lekker wandelen in de natuur, met een bijbeltekst over de schepping.
Of doe eens iets voor weduwe of wees met bijbeltekst daarover.
Of ga eens lekker uitrusten, of iets wat met je ouders te maken heeft.
Er is zoveel te bedenken.
Je zoekt gewoon waarheden uit de bijbel en maakt er een praktische uitwerking bij.

Gods liefde is groot
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Houd vrede onder elkander

Geef de stukjes allerlei kleuren, want we zijn allemaal verschillend. Toch horen we bij
elkaar. Je kunt dit werkje ook achter een plaat of kaart plakken en uitknippen als een
puzzel. Zelfs een leuk doosje erbij maken is mogelijk.

www.bijbelverhalen.nl

Jesaja 52:7
Helpt kinderen de tekst te onthouden.
Nodig: stevig papier, scharen viltstiften, draad
Elk plaatje heeft betrekking op de tekst.

Mobiel

Ken je vijand
De duivel wil je verleiden magie te doen, wat God heeft verboden. Ken jij zijn sluwe wegen?
Kijk welke zaken aan de linkerkant bij welke zaken aan de rechterkant horen.

Wordt gebruikt bij glaasje draaien, oproepen
van dode geesten
Tarotkaarten
Dit bindt je aan een toekomstvoorspelling door
middel van sterrenbeelden
Voodoopopje
Die doen net alsof je geluk hebt als je ze bij je
draagt.

Een glas, een tafel en letters
Bestaan niet, maar men beweert dat het
engelen zijn die je kunnen gidsen.

Amulet
Bijgeloof

Sterrenbeeldketting
Toekomstvoorspelling door sterrenbeeld

Armband tegen ziekte
Een soort ketting, of ding voor bescherming
tegen ongelukken.
Magische edelstenen
Hiermee voorspelt een waarzegster de
toekomst

Horoscoop

Een soort uitspraak, gedicht of woordenreeks
zonder betekenis, die je op magische wijze
helpt. Een soort magisch gebed.
Knoflook
Brengt ongeluk zeggen ze, een voorteken.

Elfjes
Een popje dat iemand voorstelt, die men
kwaad wil doen of doden
Een zwarte kat op je pad
Men beweert dat het de boze geesten
wegjaagt

Mantra

WEES BLIJ DAT JEZUS JE VRIJMAAKT VAN ELKE
GEBONDENHEID!!

Blad 1 van 2
Dit is een werkje voor de zes werken van barmhartigheid. In de kerkelijke traditie zijn het
zeven werken. Er is er later één aan toegevoegd, dat was De Doden Begraven, maar volgens
de uitspraken van Jezus zijn het er zes. Hiermee worden alle volken getoetst, volgens Matteüs
25. Het is ook logisch dat het er zes zijn, want zes heeft met werken te maken en zeven met
rust. Denk aan de zesde scheppingsdag en de zevende dag was er rust. Dit werkje is erg mooi
in kleur.
De kinderen kunnen het boven hun bed hangen en zich steeds afvragen heb ik vandaag…
Benodigdheden: splitpennetje, schaar.

Blad 2 van 2 werkje voor de zes werken van barmhartigheid

Kaartjes voor bij de kerstmaaltijd

Kerstboomversiering

Naam van Jezus

Vijf soorten engelen

Een engel die een boodschap brengt
Een engel die God aanbidt
Een engel met een vlammend zwaard
Een engel die er uit ziet als een mens
Een beschermengel.
Knip deze figuurtjes uit. Plak ze één voor één op een gouden cirkeltje, rijg er een rood koord
door en hang ze in de kerstboom of ergens anders. Je kunt er ook een stokje achter plakken en
ze tussen een kerststukje zetten of bij je bord op het kerstdiner in een rood potje met wat
takjes.

Bontjas of badjas

Zet hier je handtekening………

Van wie zou je graag een handtekening hebben?

Waarom is deze persoon zo goed of geweldig?

In wat voor soort huis woont deze persoon, denk je?

In wat voor auto rijdt deze persoon, denk je?
Heeft hij of zij gewone kleren aan of bijzondere?

Zoek op in de bijbel: Fil.2 :5b-8
Vul het ontbrekende woord in
Ook al leek ……. een gewoon mens,
hij was een ……., Gods zoon.

Waarom kwam Jezus als een gewoon mens?

Toch is Jezus koning, teken een kroon

Maak van deze bladzijde een boekje met een nietje door alle strookjes.
Je kunt dit boekje gebruiken bij een kringgesprek als denkstarter voor het onderwerp over
idolen.

Kaartjes voor moederdag

Memoryspel Jesaja (Twee maal afdrukken en op kartonnetjes plakken van dezelfde grootte)
De foto’s zijn van Gospel for Asia en St. Antwoord.
Steun deze zendingsorganisaties.

Breng het evangelie

Geef de armen te eten

Jezus is een kindervriend

Ik wil meer van God
weten

Zeg je tekst op voor de
microfoon

Dit is mijn enige boek
en er staan plaatjes in
over God

Ik maak een werkje over
het bijbelverhaal

Ook in koude streken
wordt de
ontdekkingsbijbel;
uitgedeeld

Wat mooi, een bijbel in
mijn eigen taal

Jezus heeft ons
bevolen: Bezoek de
gevangenen

Jezus houdt van iedereen

Een kerk heeft niet
altijd een toren

Een kinderkamp is zo fijn

Ook Nederlandse
kinderen houden van
Jezus

De gevangenen bezoeken

Bijbellectuur verspreiden

Ik word zo blij als ik over
Jezus hoor

Leer me meer over de
Heer

Kijk, dit schrijft God in
zijn woord

We maakten erge
dingen mee, maar
Jezus geeft ons hoop

Ezelmemory

Memoryspel Little Pilgrim (Twee maal afdrukken en op kartonnetjes plakken van dezelfde grootte)
De plaatjes zijn van Richard Gunther van Christart.com

Little Pilgrim vindt de spiegel

Little Pilgrim gaat op weg

Little Pilgrim bij het kruis

Little Pilgrim’s zonden worden
vergeven

Little Pilgrim kiest de smalle weg

Bemoediging helpt Little Pilgrim uit
de ellende

Het boek wast Little Pilgrim schoon

Ze eten van het boek

Mooie tijden

Het donkere dal

Vriendjes

Little Pilgrim dwaalt van de weg af

Meneertje zonde heeft Little Pilgrim
te pakken

Little denkt weer aan het boek

In het boek zit een sleutel

Little Pilgrim is weer vrij

Vrij, dankzij het boek

De hamer slaat Meneertje Zonde
op zijn kop!

Een memory spel maken: 2x afdrukken-op stevig karton plakken-alle stukjes
uitknippen-en spelen maar (zie ook de video’s op www.bijbelverhalen.nl)

Voorbereiding:
Vergroot deze foto tot de helft van een Aviertje. Knip uit en plak hem op een stevige
ondergrond.
Koop ribbelkarton in een bijpassende kleur.
Maak hiervan een omlijsting.

De foto van Nebucadnessar wordt vergroot tot de binnenmaat van de lijst. Afdrukken en
verstevigen met een dun kartonnetje.
Knip deze foto in zes stukken. (Laat het beeld heel)
Toepassing:
Klassikaal.Geef elk kind een setje. Het wordt voor hen
gelegd als een complete puzzel.
Stel een van de zes vragen. Als de vraag besproken is
mag er een stukje weggehaald worden. Tenslotte zien
ze de wolken zien met de tekst. Geef een conclusie.

Over drank, drugs en roken

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.

Paulus
Schrijf de juiste zinnen onder de plaatjes (of nummers)
1. Paulus studeert veel in de bijbel boekrollen.
2. Paulus past op de jassen terwijl Stefanus wordt gekruisigd.
3. Paulus neemt mannen, vrouwen en kinderen gevangen te Jeruzalem.
4. Paulus is blind.
5. Paulus wordt weer ziende.
6. Paulus reisde heel wat af.
7. Paulus probeert de mensen in Athene te overtuigen.
8. Een eigenwijze Athener die Paulus uitlacht.
9. Paulus wordt gevangen genomen.
10. Paulus is aangespoeld na een schipbreuk.
11. Paulus wordt in de gevangenis gesmeten.
12. Paulus schrijft brieven.

De plaatjes zijn uit het Paulusspel: (in het duits) www.ekd.de/interaktiv

Sneeuwvlok
Vouw onderstaand blaadje in vieren. Knip het grijze gedeelte uit. Vouw open en je hebt een mooie
sneeuwvlok.
Van allerlei kleuren gemaakt en besprenkeld met glitter zijn ze leuk om de kerstboom of het raam mee
te versieren.

Sterven en begraven

Vroeger waren er ook allerlei ziektes. Men was nog niet op de hoogte van bacteriën
en virussen. Je handen wassen en je lijf, schone lakens, haren kammen, dat ging
echt niet als bij ons. Wij kennen aspirines en hoestdrankjes.
De dokters uit Jezus’ tijd waren meer kwakzalvers. Ze gebruikten de gekste
geneesmiddelen.
Verbrande schedels van leeuwenwelpen,

van krabben,

hersenen van uilen,

muizenkoppen,

ogen

addervet, sprinkhanen

en vleermuizen.
Had een patiënt een wond, dan werd die belegd met slangenhuid,

of een afkooksel van bokkenhorens.

de neus van een muilezel

berevet

Wie verkouden was moest….

kussen.

Gekookte slakken
waren goed tegen maagpijn, maar dan wel een even
aantal, anders hielp het niet.
Een grappig middel tegen kiespijn was: twee vingers van de rechterhand stijf tegen
elkaar binden.
Schrijf jij eens een recept voor een ziek kind:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dokter….
Voor het kind ….
Adres:….
Adres:…….
Datum:….
Ik schrijf voor…………………………..
…………………….
…………………….
…………………….
Overlijden:
Zelfs de knapste dokter kan de dood niet tegenhouden. In Jezus’ tijd werd het
lichaam gewikkeld in linnen doeken. Het hoofd in een aparte doek. Denk maar aan
Lazarus en Jezus.
Mensen werden in de grond begraven, of in een graf dat was uitgehakt in de rotsen.
Dan was je rijk. De graven werden na de regentijd wit gepleisterd om ze te

herkennen. Weet je wel wat Jezus tegen de schriftgeleerden zei? Zoek maar op in
Mat. 23:27.
Van buiten….
Maar van binnen…..
De kleren van de nabestaanden werden gescheurd, het borstsplit, een zoom of de
zijnaad. Dat kon je later weer dichtnaaien. Men trok ook wel de haren uit het hoofd
en er konden klaagvrouwen ingehuurd worden. Denk aan het verhaal van het
dochtertje van Jaïrus.
Soms droeg men een zak op het hoofd en strooide er as op. Weet je nog van
Mordechai, de neef van Ester?
Ken je een Nederlands spreekwoord dat daarover gaat?
In … en … zitten.

Stuur een e-mail naar God en bedank Hem voor drie dingen die Hij voor je heeft gedaan.
Hang het boven je bed, zodat je er elke dag aan herinnerd wordt. Maak zo af en toe eens een
nieuw blad.

Vragen over bijgeloof
Er is een beroemde voetballer die voor een wedstrijd vijftig keer met zijn auto om het stadion rijdt. Hij
denkt dat zijn club daardoor wint. Dat noem je nou bijgeloof.
Bestudeer onderstaande voorbeelden. En zoek het antwoord in de bijbel.

Vraag

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Een kind uit je klas is jarig. Jij bent ook uitgenodigd.
Ze doen leuke spelletjes, maar ook het spel:
Glaasje draaien. Ze maken contact met geesten. Zit
hier een duiveltje achter of word je er wijzer van.
Je leest een leuk kinderblad en op de laatste bladzij
staat je horoscoop. Je vriendinnen hebben het vaak
over hun horoscoop en vragen wat voor
sterrenbeeld jij bent. Is dit een truc van de duivel of
vindt God het goed.
Het is lekker weer. Jullie zitten met een heel stel
mensen in de tuin. Het wordt langzamerhand
donker en een aardige oom leert je waar de
sterrenbeelden de Grote Beer en de Kleine Beer
staan. Mag je dat wel leren?
Als je bij je oma op bezoek komt gaat de zwarte kat
altijd op je schoot zitten. Dat vertel je aan een
buurmeisje. Die zegt dat een zwarte kat ongeluk
brengt. Ze zegt ook, dat slangenleer je beschermt
tegen ongelukken. Moet je dat geloven? Is dit van
God of van de duivel.
Als je in de problemen zit bid je het Onze Vader. Is
dat magisch of is dat goed.
Je hebt in een boek gelezen dat engelen je
beschermen en dat je tot engelen kunt bidden. Is dit
van God of van de duivel.

7.

Je hebt een boek geleend uit de bieb dat heet: “De
vloek van de Rozenbergschool.” Mag je dat lezen?
Is dat magisch of niet.

8.

Als je je les niet goed geleerd hebt, en je hebt de
volgende dag een overhoring, leg je je bijbel onder
je kussen. Vindt God dat fijn, of is dat bijgeloof
De meester op school gelooft dat we na de dood
weer terugkeren als vogeltje of als een ander mens.
Is dit goed of niet volgens de bijbel.

9.

10. Klopgeesten bestaan echt, want ik heb het in een
film gezien. Waarzeggerij is heel natuurlijk. Je wordt
er mee geboren. Zijn deze uitspraken waar of niet
waar.
Of: Trek een lijntje naar het juiste antwoord

Van
God

Demonisch Antwoord (niet op
de juiste volgorde)

Jezus leerde het
gebed aan zijn
leerlingen
Koning Saul liet
geesten oproepen
en het werd zijn
ondergang.
Een heel oude truc
van de duivel, in
Babylon deden ze
dat. God haat het.
God maakte de
sterren en kent ze
alle bij name.

Dat is toveren met
de bijbel. Bijgeloof.
Het is bijgeloof.
Geluk of ongeluk zit
niet in dingen, maar
of je Jezus als je
verlosser hebt
aangenomen.
Hoeft niet magisch
te zijn, behalve als
het boek je leert hoe
je zelf vloeken op
een ander kan
leggen.
Nee, we leven maar
eens en daarna de
hemel (of de hel)
Ga je niet verdiepen
in waarzeggerij of
klopgeesten. God
wil niet dat je bang
wordt. Alleen God
weet de toekomst.
Je mag tot niemand
anders bidden dan
tot God, in Jezus’
naam.

Zoveel verschillende mensen op de wereld
Knip uit een tijdschrift plaatjes van verschillende mensen, oud, jong, bruin, wit, enz. en plak
die op de fotolijstjes. Je kunt ook zelf mensen tekenen.

