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Ken je elkaar wel goed?
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Liegen heeft ceel gezichten

*Interview over Vrede
Maak eens een statistiek over het Vredesgehalte van je groep/je vriendenkring/de mensen uit je
kerk/buurtbewoners.
Iedereen krijgt drie duifjes die ze ergens mogen plaatsen (onder hun eigen naam natuurlijk.)

Kijk na afloop welk idee de meeste duifjes scoorde.
Wat?

naam

naam

naam

naam

naam

naam

naam

naam

totaal

Beleefd zijn.
Tot tien tellen
als je kwaad
wordt
Sommige
dingen over je
kant laten gaan
Behulpzaam
zijn.
Iemand voor
laten gaan.
Belangstelling in
iemand tonen.
Een kerstkaart
sturen.
Iemand op jullie
kerstdiner
uitnodigen.
Met de fiets
gaan in plaats
van met de
auto.
De hond op het
uitlaatveldje
laten poepen.
Meedoen aan
de
postgiroloterij?
Een appeltje
met iemand
schillen.
Veel bidden en
naar de kerk
gaan.
Op een muur
met graffiti
Peace
schilderen?
Misschien kun je ergens stickers van duifjes krijgen en anders kunnen de een v-tje tekenen als duifje.
Je kunt deze bladzijde ook uitvergroten en op de muur plakken, dan kunnen ze het gezamenlijk invullen.
Maak er dan iets leuks van door wat kerst illustraties erop te plakken.

Laat je licht schijnen

Streep alle woorden door die een dier zijn. Streep dan alle woorden door
die een dag zijn. Streep dan alle woorden door die een kleur zijn. Streep
dan alle woorden door die een getal zijn.
De overgebleven woorden vormen een tekst in de bijbel. Welke tekst is
dat?
zondag

bruin

zeven

varken

wit

zestien

Laat
drie

Je
licht

schildpad

goud

acht

schijnen

vrijdag

voor de
mensen

paard

vier

rood

opdat ze

dinsdag

oranje

paars

jullie

woensdag

krokodil

vijf

goede
daden

vijftig

hagedis

zien

kikker

blauw

mei

maandag

twee

dertien

groen

hond

negentien

slang

zaterdag

Jullie

eekhoorn

aan

indigo

tijger

bewijzen

eer

en

lila

donderdag

geel

grijs

zwart

elf

giraffe

vijf

stokstaartje

beer

In de hemel

bruin chimpansee

Je Vader

Welke zin wordt gevormd door de overgebleven woorden? Schrijf de zin op.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Matth. 5:16

Welke les leert ons de volgende bijbelse persoon?

(Josine de Jong)
Leuk voor een gezellig avondje. Knip de onderschriften van de plaatjes af, rommel ze door elkaar en kijk of je ze weer op de juiste
plaats kunt leggen. De meeste plaatjes komen van Christart.com

David

Daniël

Als je vijand groot
is kun je hem
altijd raken

Vergeet niet drie maal Al is de put nog zo diep, Aan de vruchten
per dag te bidden
God zal je verhogen
herken je de
boom.

Na regen komt
zonneschijn

Petrus

Maria

Dorkas

Saul

Sara

We zijn nog lang
niet uitgevist.

Onthoud de grote
dingen die God in je
leven doet

Op de markt zijn de
lapjes het goedkoopst

Luister naar praise Ook zonder
muziek als je een antirimpel crème
rotbui krijgt
kun je op hoge
leeftijd mooi
blijven

Simson

Ruth

Nebucadnessar

Samuel

Izebel

Pas op voor je
haar, mannen

Open je hart voor
asielzoekers

Hoogmoed komt voor
de val

Kinderen, luister
goed, want God
roept ook jullie

Met veel make up
op gooien ze je
toch uit het raam.

Zacheus

Jona

Paulus

Marta

Pilatus

Het oude is
voorbijgegaan, het
nieuwe is gekomen

Laat de boel de
boel, mensen en
leer van Jezus

Altijd handen
wassen als je iets
gemeens heb
gedaan

Voor Jezus kun je Als je overboord
je niet verbergen springt altijd je neus
dichtknijpen

Jozef

Eva

Noach

Een baby is zo belangrijk. Het kind kan later de wereld beïnvloeden
Zet het cijfer van de vraag bij het juiste plaatje.

Billy Graham

Annie M.G.
Schmidt

Florence
Nightingale

Reinhard Bonnke

Beethoven

Anne Frank

Alexander
Fleming

Mary Jones

Henry Dunant

Je moeder

Luther

Columbus

Amy Carmichael

Livingstone

Mary Slessor

Robert Schuller

Anne van der Bijl

William Booth

Rembrandt

Walt Disney

1. Als dit meisje niet was geboren, zouden duizenden soldaten op het slagveld niet verzorgd
geworden zijn.
2. Als deze baby was geaborteerd, hadden we nooit zijn wereldberoemde muziek gehoord.
3. Als deze baby niet geboren zou zijn waren er geen leuke tekenfilms.
4. Als deze man niet geboren was zou Amerika veel later ontdekt zijn.
5. Als deze man niet was gaan prediken in een drive-in bioscoop zouden miljoenen mensen het
evangelie niet gehoord hebben.
6. Als dit kindje niet geboren was zouden er veel tweelingkinderen in Afrika gestorven zijn.
7. Als deze jongen niet geboren was hadden miljoenen mensen in Afrika nooit van Jezus
gehoord en waren duizenden nooit genezen van hun ziekten en kwalen.
8. Als deze vrouw niet was geboren was jij er niet geweest.
9. Als deze baby niet geboren was, had Nederland geen Nachtwacht gehad.
10. Als deze baby niet geboren was waren alle Christenen Katholiek.
11. Als dit meisje niet geboren was, was het Bijbelgenootschap niet opgericht.
12. Als deze man niet was geboren, was Afrika niet ontdekt.
13. Als dit meisje niet geboren was, hadden we geen dagboek van haar gehad.
14. Als deze man niet was geboren was de penicilline niet uitgevonden.
15. Als deze baby niet was geboren was er nu geen Rode Kruis geweest.
16. Als deze man niet was geboren had Open Doors niet bestaan.
17. Als deze baby niet was geboren had de wereld een grote evangelist gemist.
18. Als dit kindje nooit geboren was hadden minstens duizend kinderen in India geen
pleegmoeder gehad.
19. Als dit meisje nooit geboren was was er nooit een boekje over Jip en Janneke geweest.
20. Als deze baby niet was geboren hadden we geen Leger des Heils gehad.

Beroemd zijn – een boekje maken

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.

Al onze zonden zijn vergeven

boosheid

uitschelden

vloeken

hebzucht

Haat

Geniepig zijn

Grote bek geven

ordeloosheid

liefdeloosheid

Valsheid

respectloosheid

de waarheid

chagrijnigheid

Bedrog

doden

bluffen

Egoïsme

Sluw

ontrouw

liegen

Pesten

worden gered

stelen

hardheid

Gierig zijn

Brutaal

Vuile praatjes

domheid

Jaloersheid

leren kennen

Dierenmishandeling

luiheid

en

Roddelen

Natuur vernielen

hoogmoed

dwaasheid

alle mensen

verachten

afbeulen

onverantwoordelijkheid

afkatten

dat

magie

toverij

mishandelen

afgoderij

dubbelzinnigheid

opstandigheid

negativiteit

martelen

bijgeloof

trots

koppig

wil

God

Wat voor zin vormen de overgebleven woorden?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

1 Tim 2:4

Interview elkaar over kerkdienst
Vragen:
1.Vind je dat een kerkzaal het huis van God is?
2.Speel je tijdens de kerkdienst wel eens met je gsm?
3.Gooi je je snoeppapiertjes gewoon op de grond?
4.Zit je tijdens de dienst uitgebreid te kletsen met je vrienden?
5.Vind je de kerkdienst saai?
6.Ga je tijdens de preek naar het toilet om met andere jongelui te kletsen?
7.Blijf je tijdens de zegen gewoon zitten?
8.Draag je sexy kleren met veel bloot in de kerk?
9. Stel dat je op audiëntie mag bij de koningin. Zou je je dan net zo gedragen als in de
kerk?
10.Waaruit blijkt je respect voor God?

Wees niet bang!

Streep alle vijanden door, streep daarna alle wapens door en dan ook
nog alle koningen. Zie je nog scheldwoorden? Die moeten ook weg. Wat
er dan overblijft is een tekst die je erg kan helpen als je het moeilijk
hebt.

inbreker
Herodes
waardeloze
nul
bent u nabij

Altijd
zeurpiet
Josia

zwaard
als ik
dief

mes
Darius
Nebucadnessar bermbom
mietje
roep

raket

U zegt

geweer

David
idioot

duivel
wees

stommeling mij
kluns
Saul

loser
overvaller

speer

niksnut

ziekte

mislukkeling

niet bang

viezerik

De tekst staat in Klaagliederen 3:57 NBV
Welke zin wordt gevormd door de overgebleven woorden? Schrijf de zin op.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Een keuze maken heeft gevolgen voor later

Zet een rood cirkeltje om jouw keuze. Bespreek het samen.

Welke keuze wil je Welke leuke
Wie zouden dat
voor de grap
dingen verwacht je erg leuk vinden?
*God
uitproberen?
daarvan?

Wat zouden de
gevolgen op de
lange duur zijn?

*Een alcoholisch drankje
drinken
* Stelen
*Een beter cijfer halen in
taal
*gezellig babbelen met
een vriend/in
*iemand pesten
*roken en blowen

*Ik word alcoholist
*Ik begrijp mensen goed
*Ik kom in de gevangenis
*Ik krijg een goed betaalde
baan
*Ik raak mijn vrede met
God kwijt.
*Ik kan niet meer goed
onthouden

*lol
*daar word ik mooier van
*daar word ik slimmer van
*daar wordt ik een betere
volgeling van Jezus van
*dan krijg ik veel aandacht
in mijn groep
*gewoon, ik heb er zin in
en dan doe ik het.

Wanneer kom je
Wat is het
het gemakkelijkste kostbaarste wat je
van een slechte
bezit?
*je lichaam
gewoonte af?
*als ik het nog niet vaak
heb gedaan
*Als ik vergeving vraag
aan God en mensen en
het echt meen
*als ik volwassen ben.

*je humor
*je vrienden
*respect van de andere
mensen
*je slimheid

*mijn broers en zusjes
*mijn ouders
*mezelf
*mijn vrienden
*de duivel

Hoe kun je jezelf
onbesmet
bewaren en toch
genieten van je
leven?
*met Jezus praten en zijn
woord doen.
*veel zingen
*goeie vrienden kiezen die
net zo denken als ik
*sporten

Als iedereen het
doet, wat doe jij
dan?
*dan praat ik er met mijn
ouders over.
*dan doe ik ook maar mee.
*Ik blijf bij mijn keuze om
Jezus te volgen.
*dan is het niet zo erg.

Statistiek maken over idolen

Aan de rechterkant zie je namen staan en een paar blanco regels.
Vul daarop een idool in, maak niet uit wie.
Onderaan zie je wat iemand voor je kan doen.
Als iemand aan je verdient, of een van de andere dingen zijn van toepassing,
dan maak je op zijn regel het betreffende hokje rood.
Jezus
….
Je dokter
….
….
Vader/moeder
….
….
Vriend/vriendin
….
Verdient Altijd
aan je
bij je
en
kent je
naam

Geeft
zijn
leven
voor je

Zorgt
voor
eten en
drinken

Is sterk

Liegt
Maakt
nooit
je beter
tegen je als je
ziek
bent

Kun je
om
lachen

Is een
goed
voorbeeld
voor je

Maakt je
erg
populair

Laat ons spreken altijd vriendelijk zijn.
Leg een stuk of tien steentjes neer en tien stukjes brood. Deze bladzijde kun je uitprinten
en op tafel leggen, of je leest de zinnen voor en dan laat je de steentjes en de stukjes
brood op twee schoteltjes leggen, een schoteltje voor de mooie dingen en een schoteltje
voor de lelijke dingen.
Hier zijn een paar zinnen. Ze zijn brood of ze zijn een steen.
Leg om de beurt een stukje brood of een steentje op het papier, of leg ze op een of ander
schoteltje.Waarvan zijn er meer?
Kun je ‘Ja hoor, dat geloof ik!’ vriendelijk zeggen, maar ook onaardig? Laat eens horen…
Kun je ‘Sorry!’ zowel vriendelijk als hard zeggen? Laat eens horen…
Kom maar, dan Jij hebt altijd
Jij wordt later
Zullen we een
zal ik je even
een chagrijnige putjesschepper. potje
helpen.
smoel.
Je kan niks.
voetballen?

Kom je even
een bakkie
koffie drinken?

We hebben
alles voor je
over.
Na regen komt
zonneschijn.

Gezellig, hè?

Mag ik een
eindje met je
meelopen?

Ze moesten al
die
buitenlanders
het land
uitzetten.
Ja hoor, dat
geloof ik.

Heb je al
gehoord dat
Hans z’n vader
altijd dronken
is?
Morgen komt er Zal ik er een
weer een dag. pleister op
doen?

Ik sta echt
achter je.

Eigen schuld,
dikke bult.

Ja, dat had ik je
ook wel kunnen
zeggen.

Wie zijn gat
Daar zijn
brandt moet op vrienden voor.
de blaren
zitten.
Met z’n allen
Ik zegen jou.
staan we sterk.

Welkom.

Ik zal de hond
op je afsturen.

Maak dat je
wegkomt, stuk
ongeluk.

Sorry.

Goed van vertrouwen
Hoe goed van vertrouwen ben jij? Vul deze enquête in en zie wat jij bent: GOEDGELOVIG,
WANTROUWEND OF VOL ZELFVERTROUWEN.
Tel je A-tjes op en je B-tjes en je C-tjes. Schrijf ze in het onderste vakje en kijk daarna wat je bent.
Vraag

A Vertrouw je hem
wel

B Vertrouw je hem
niet

C Heb je
zelfvertrouwen?

Er lopen jongens op het ijs. Eén
jongen roept: Kom ook. Het ijs is dik
genoeg
Je staat op een muurtje en je vader
zegt: ‘Spring maar, dan vang ik je op.’

Je gaat meteen het ijs
op

Je zegt: Ja, ik ben
niet gek

Je bekijkt het nog
even…

Je springt meteen

In een reclamespot op de tv hebben
ze het over een lekker geurtje
waardoor alle jongens verliefd op je
worden.
Een paar meiden hebben lipsticks
gepikt bij de Hema. Het is een koud
kunstje en je wordt gevraagd mee te
doen, dan mag je ook bij hun geheime
club horen
Je bent in een pretpark en er is een
enorm rad, waarin je ondersteboven
hangt op een grote hoogte. Je hebt
geld om een ritje te maken. Wat doe
je?

Je gaat het meteen
kopen van je zakgeld

Je denkt: Hij heeft me
al eens eerder laten
vallen.
Je denkt: Geloof ik
niks van.

Je denkt: Het risico is
groot, maar mijn vader
is sterk.
Je begrijpt meteen dat
de firma die het geurtje
maakt aan jou wil
verdienen.
Je vind het maar
domme meiden en
lacht ze gewoon uit.

6

Je vriendje zegt dat je best een jointje
kan roken. Daar krijg je niks van.

7

Ze zeggen: Meisjes hoeven niet
verder te leren, ze gaan toch trouwen
en een gezin stichten.

Je voelt je al een hele
tiener en steekt er dus
één op.
Je denkt: Ik ben een
meisje en dan ben je
niks waard.

8

Je bent in het buitenland op vakantie
en er zit een blinde man aan de kant
van de weg te bedelen.

Je gooit wat munten in
de pet die voor hem
ligt

9

Je gaat met je broers naar een
klimwand en ze zeggen dat je goed
verzekerd zit en naar boven kunt
klimmen
De meester zegt dat je makkelijk die
taaltoets kan maken

Je gelooft ze meteen

Je durft toch niet

Je gaat dus niet meer
oefenen

Je gelooft hem niet
en kan er niet van
slapen.

Je denkt: Ik denk dat
de man voor het geld
drank gaat kopen.
Daar ga ik niet aan
meehelpen.
Je denkt even zelf nog
controleren. Ze
kunnen zich ook
vergissen
Je zorgt dat je lekker
fit bent en kijkt nog
even de woordjes na.

Optellen

… maal A

… maal B

… maal C

1
2
3

4

5

10

Je vindt het niet leuk
om een buitenbeetje te
zijn en je besluit het
voor één keer te doen.

Je doet het niet, bang
om opgepakt te
worden

Je rent meteen naar
de kassa.

Je denkt aan dat
krantenbericht waarin
gemeld werd, dat een
jongen twee uur op
zijn kop hing voordat
hij bevrijd kon worden
en doet het niet.
Je verzint een smoes
en gaat naar huis.
Ik wil geen
aanhangsel van mijn
man worden. Ik wil
ook iets bereiken.
Je gelooft niet dat hij
blind is.

Je denkt: Het gaat
meer goed dan fout,
maar kan ik voor dat
geld niet iets leuks
kopen wat ik mee naar
huis kan nemen?
Je denkt: Jij begint nu
al je verstand te
verliezen, ajuparaplu!
Je denkt na over wat
je wil worden en je
studeert hard.

Wat ben je?
Goed van vertrouwen…. Van 6 - 10 A-tjes
Wantrouwend…….
Van 6 - 10 B-tjes
Vol zelfvertrouwen:
Van 6 - 10 C-tjes
Heb je minder dan 6 van eenzelfde soort, dan ben je een twijfelaartje, gemakkelijk over te halen. Probeer er
iets aan te doen.

Inlevingsvermogen
dat is iets wat Jezus ons geeft. Het is heel kostbaar.
Dat betekent dat je kunt voelen wat een ander doormaakt. Je kunt niet alles oplossen.
Test je inlevingsvermogen.

probleem

Wat denk je dat Wat denk je dat Kun jij er wat
zo iemand
hij/zij nodig
aan doen?
voelt?
heeft?

Kees wordt erg
gepest op
school, om de
kleren die hij
draagt.
Niams’ ouders
gaan scheiden.
Carol-Ann heeft
kanker
Ferdy kan niet
goed leren
Sinie is vaak
alleen thuis en
ze is bang in
het donker
Bij Mark thuis is
er ingebroken.

Heb je inlevingsvermogen nodig als je een boek schrijft?
Als je een gedichtje maakt?
Als je een lied componeert?
Als je dokter bent?
Als je rechter bent?
Als je vader/moeder bent?
Als je meester bent?
Welke mensen kunnen zonder inlevingsvermogen?

Kun je er
samen met
anderen wat
aan doen?

Licht of donker

Doel: Onderscheiden wat goed en kwaad is.
Spel: Neem voor elk kind vijf dropjes en vijf pepermuntjes. Leg het snoep in twee schalen. De pepermuntjes
bij elkaar en de dropjes bij elkaar. Lees tien uitspraken voor. Ze mogen kiezen of dit bij licht of duisternis
hoort. Als hij bij licht hoort neem je een pepermuntje en bij duisternis een dropje. Na afloop even kijken of
het aantal klopt met de antwoorden.
Uitspraken:
1. Mijn vader helpt bij de voedselbank.
2. De boze jongen gaf zijn klasgenoot een dreun tegen zijn kop.
3. Anneloes had tien euro gespaard om naar de zending te sturen.
4. Mijn broer en ik zijn op bezoek geweest bij oma in het bejaardentehuis.
5. Elk kind pikt wel eens wat bij een warenhuis weg.
6. Heb je zin om samen een potje te darten?
7. Die vluchtelingen moeten niet in ons land wonen, laten ze eerst onze taal maar eens spreken.
8. We hebben zo gelachen, op dat feestje hebben we allemaal flink wat bier gedronken.
9. Het is zo leuk om Machmed te pesten, hij zit in een rolstoel en kan toch niks terug doen.
10. Zal ik je even helpen met boodschappen doen, mam?

Mensen uit de Bijbel die gezondigd hadden en vergeving ontvingen
Zoek de juiste namen bij de zonden die ze begingen. Weet je er zelf nog twee te
bedenken?

Pleegde overspel en moord
Vervolgde de gemeente
Verloochende Jezus driemaal
Deed wat God had verboden.
Had misdaden gepleegd.
Had een Egyptenaar gedood
Heeft zijn vader en broer bedrogen.
Had zijn eigen volk afgeperst.
Was dronken geweest
Wilde niet doen wat God zei.
Moeten we dus maar blijven zondigen? Nee, natuurlijk niet. Belijd je zonden, aanvaard de vergeving, vergeef
jezelf en ga verder met God. Als wij mensen volmaakt zouden kunnen leven was Jezus voor niks gestorven.
We hebben hem hard nodig.

Waarmee vergelijk je vergeving?

Neem een aantal voorwerpen om vergeving mee duidelijk te maken.
Een bal, een deken, een stukje zeep, een potje stroop, een hamer, een stufje (gummetje),
een pleister.
Laat de kinderen in groepjes met een papiertje overleggen en opschrijven met welk
voorwerp je het beste vergeving kunt duidelijk maken.
Een bal, die kaats je terug.
Een deken, die bedekt.
Een stukje zeep, dat wast het vuil weg
Een potje stroop, daarmee geef je de ander een zoet hapje in plaats van het bittere.
Een hamer, daarmee timmer je de ander op zijn kop.
Een stufje, daarmee veeg je alles uit.
Een pleister, daarmee troost je.
Lijm, daarmee maak je weer heel.
Schepje, daarmee gooi je er zand overheen.
Kleurtjes, daarmee maak je er iets moois van.
Snoepje, daarmee slik je iets van een ander
Cadeautje, daarmee verzoen je.

Wat voor karakter heb jij?
Jezus zei dat het Koninkrijk van God net is als een sleepnet, dat allerlei soorten vis
bijeenbrengt.
Wat voor soort vis ben jij?
Vul onderstaand vragenlijstje in en kijk aan het eind wat voor soort vis je bent.
Misschien herken je je in meer dan één beschrijving. Kies dan de beschrijving die
het meest bij je past.

1 Vraag
Ja
1 Sta je graag voor de
spiegel? Word je graag
bewonderd om wie je bent
of wat je kunt? Hou je van
glamour en rijkdom?

nee

soms

2 Je bent een:
goudvis

2 Hou je van avontuur en
speel je graag buiten?
Houd je van grapjes en
sport?

dolfijn

3 Wil je graag anders zijn
dan de anderen? Ben je
op jezelf en speel je het
liefst op je kamertje? Ben
je iemand die van kunst
houdt?

zeepaardje

4 Ben je graag in een
groep? Ben je sociaal,
heb je veel vrienden en
vriendinnen? Wil je graag
net zo zijn als de
anderen? Ga je met de
mode mee?

haring

5 Je hebt je geheimpjes
die niemand hoeft te
weten? Als iemand echt
close wil zijn met je ga je
stoer doen. Je bent goed
in het ertussenuit knijpen.

inktvis

6 Vind je het leuk om
anderen bang te maken?
Kun je goed grote bekken
geven? Is dat een manier
om respect van anderen
te krijgen?

haai

7 Wil je het liefst vrienden
zijn met iedereen, koste
wat het kost? Zit je graag
bij iemand op schoot? Ben
je klefferig? Krijg je graag
cadeautjes?

Zoenvisje

8 Ben je slim en weet je je
goed overal tussen uit te
praten? Lieg je
gemakkelijk om je uit
moeilijke situaties te
redden? Je wilt niet
opvallen?

paling

9 Je doet niet mee met de
massa? Je sluit je
gemakkelijk af en hebt
maar één vriend of
vriendin waar je alles aan
vertelt?

oester

10 Je ben gauw boos als
ze iets tegen je zeggen?
Je bent kattig en vertrouwt
de anderen niet? Je voelt
je vaak klein en
onmachtig?

Stekelbaarsje

Wat zou jij doen?

Echt gebeurd
Janick uit de achterhoek had net een nieuwe voetbal gewonnen met een prijsvraag. Zo één met een
handtekening erop van een bekende voetballer.
Hij ging er bij zijn oma mee voetballen, buiten op een veldje in de grote stad Rotterdam.
Een paar Marokaantjes pakten de bal af en wilden hem niet teruggeven.
Janick was zijn bal kwijt. Wat gebeurde er?
1. Janick rende naar het huis van oma en begon vreselijk te huilen.
2. Zijn zus die een jaartje ouder is riep: Ik sla ze op hun gezicht! En ze rende naar buiten.
3. Zijn vader ging naar buiten om tegen de jongens te schreeuwen en één van hen heel stevig vast
te pakken.
4. Zijn neef van veertien belde de politie, die dichtbij was want het was net de dag van de
marathon in Rotterdam en de lopers liepen langs het veldje.
5. Zijn stiefbroertje rende achter de jochies aan.
6. Zijn oma zei dat Janick moest stoppen met huilen en actie ondernemen.
7. Oma ging bidden dat Janick zijn bal terug zou krijgen.
8. Opa ging gewoon door met computeren.
9. De politie was er meteen bij.
10 De jongens gaven eindelijk de bal weer terug.

Belangrijk nieuws!!
De Heer Jezus scheidt ons als bokken en schapen. Lees Mat. 25:32.

Ik had honger. Jij hebt me gevoed
Ik had dorst. Jij gaf me te drinken
Ik was een vreemdeling. Jij gaf me
onderdak
Ik was naakt. Jij hebt me gekleed
Ik was ziek. Jij hebt mij bezocht
Ik was in de gevangenis. Jij bent naar
me toe gekomen
KOM, BEËRF HET KONINKRIJK!

Jij hebt me niet gevoed
Jij gaf me geen drinken
Je gaf me geen huisvesting
Je hebt me niet bekleed
Je hebt me niet bezocht
Je bent me niet op komen zoeken
GAAT WEG VAN MIJ NAAR HET
EEUWIGE VUUR, DAT VOOR DE
DUIVEL IS KLAARGEMAAKT

De Heer Jezus neemt hier een voorbeeld, dat iedereen in zijn tijd in Israël snapte.
Rammen rammen en stoten. Bokken zijn bokkig. Paarden, stieren en ezels kunnen ook bokken. Dan
schoppen ze met hun achterpoten.
Schapen zijn volgzaam, maar beslist niet altijd gemakkelijk.
Met dit bijbelgedeelte bedoelt de Heer Jezus mensen. Zorgzame mensen en agressieve mensen.
Er staan hier zes werken van barmhartigheid vermeld. DIT IS HEEL ERG BELANGRIJK!
Het is belangrijk dat je ze kent. Hang ze boven je bed, schrijf ze in je agenda, want eenmaal zal Jezus je
beoordelen op deze punten. Door dat examen moet je heen komen. Vraag aan Jezus om genade. Hij maakt
je een nieuwe schepping. Hij was ons lam van God. Dan zul je naar het eeuwige leven gaan en niet naar de
eeuwige straf.
Nou moet je niet denken dat als je een keer agressief geweest bent, dat je dan verloren gaat. WELNEE! Het
gaat om je WIL. Wil je graag pesten en interesseert het je niet als een ander lijdt of doe je het gewoon een
keertje fout. Heb je er spijt van of niet. Een klein kind moet leren lopen en wij leren om te wandelen in geloof.
Met vallen en opstaan en God houdt veel van jou, want je bent zijn kind.

Zoek de vijf zonden
Hieronder staan goede dingen en slechte.
Teken een vlammend zwaard boven/door een zonde. Het moeten er vijf zijn.

Hoe groot is je kans op geluk?
Hieronder staan een paar voorbeelden van mensen die een kans hebben op geluk. Zet je pionnetje in op degene die
volgens jou de meeste kans maakt. Als iedereen klaar is kijk dan onderaan deze bladzijde naar het antwoord en
bespreek het waarom.
Naam:

Verhaal:

Ik ben Natan, als ik met deze gokmachine driemaal hetzelfde plaatje
krijg, win ik de pot. Duim voor me dat ik win. De jongen voor me
heeft ook net gewonnen.

1.

1.
Ik ben Ageeth, mijn man is zeeman. Hij heeft me gemaild dat zijn
schip onderweg is naar huis. Denk je dat de kans dat hij vandaag
naar mij zal komen groot is?

2.

3.

2.

3.

Ik ben Andrea, ik heb vorig jaar een medaille gewonnen voor de
avondvierdaagse. Nu ga ik meedoen voor de Europese
kampioenschappen hardlopen op de 300 meter. Denk je dat ik een
grote kans maak?

Ik ben Tadic, ik ben op weg om een lot te kopen voor de
staatsloterij. Ik heb tien euro, daar kan ik drie loten voor kopen.
Denk je dat ik een kans maak te winnen?

4.

5.

4.

5.

Ik ben Yolanda, Ik ga vandaag naar een supermarkt, waar ze deze
maand de tienduizendste klant verwachten. Ik hoop dat ik het ben,
want dan krijg ik voor duizend euro aan boodschappen! Denk je dat
ik een kans maak?

(Het antwoord is Ageeth, want iemand die veel van haar houdt heeft haar iets beloofd.)

Grote kans/
niet zo’n grote
kans/ kleine
kans.

Briefjes sorteren
Geef twee groepen elk een
doosje/potje/schaaltje met briefjes.
Zet op twee tafeltjes (één voor elke
groep) vijf doosjes neer met daarop de
volgende tekst:
 Wat leert een tijger?
 Wat leert een voetballer?
 Wat leer je van Ester?
 Wat leer je van de tv
 Wat leer je van de bijbel?

Gezamenlijk starten en welke groep is het
eerst klaar en heeft de meeste
antwoorden goed.

Wat leer je van een
voetballer?
balbeheersing
doorzetten bij pijn
goals maken
rennen
verliezen
dribbelen
teamwork
vallen
spelregels
naar de coach luisteren

Wat leert een tijger?
jagen
aflikken
sluipen
vlees eten
genieten van de zon
voor je jonkies zorgen
vacht schoonhouden
een prooi vangen
brullen
luisteren en kijken

Wat leer je van Ester?
Moed hebben
Dat meisjes belangrijk zijn
God gehoorzamen
Bidden
Dat je een volk kunt redden
Dat mooi zijn en gelovig samen kan gaan
Dat ze haar opvoeder gehoorzaam is
Dat ze niet wegloopt voor problemen
Dat ieder mens een taak heeft in het leven
Dat ze de dader durft aan te wijzen.

Wat leer je van tv
uitzendingen?
Hoe je een overval moet plegen.
Hoe je iemand kunt pesten.
Hoe je kunt roddelen van een ander.
Hoe de dieren leven.
Dat meisjes mooi en slank moeten zijn.
Dat er overal in de wereld oorlog is.
Dat de arme mensen geen onderdak en
geen eten hebben.
Dat je in de politiek een ander moet afkatten.
Dat de politie veel fouten maakt..
Dat het normaal is als vaders en moeders
gaan scheiden.
Dat vaders ook schoonheidsmiddelen
moeten gebruiken.

Wat leer je van de bijbel?
De Tien Geboden
Vergeving vragen
Alles voor je vrienden over hebben.
Dat Jezus ons gered heeft door zijn sterven en
opstanding.
Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
komt, waarop alles eerlijk er aan toe gaat.
Dat wij allemaal Gods geliefde kinderen zijn.
Dat we vreemdelingen moeten helpen.
Dat we hongerigen moeten voeden.
Dat we eenzamen en zieken moeten bezoeken.
Dat we dagelijks moeten bidden tot onze Vader
in de hemel.

Meten
Er zijn allerlei dingen waarmee je iets kunt meten. ‘Meten is weten’ zegt men wel eens.
Laat de kinderen vijf minuten van alles meten. Hoe lang is je neus, hoe dik is je pols of je middel, hoe groot
zijn je oren en je voeten?.
Dit is een gedichtje over Jezus die van zijn vader leerde meten. GD11 Dan moeten ze vijf dingen opschrijven
die niet te meten zijn, bijv. haat, liefde, boosheid, macht, zonde…Zijn er grote en kleine zonden? Wie bepaalt
dat?
Kijk eens naar deze zes mensen, en beoordeel wat ze zeggen. Hoe weet je of jouw oordeel goed is? Elk
mens heeft een geweten. Dat kan ook afgestompt raken.
Onze meetlat is de Tien Geboden. (Les 21 cursus.) Laat de Tien Geboden op je vingers zien. (Je moet
ze telkens in je les betrekken, tot ze ze uit hun hoofd kennen en lang daarna) belijd je zonden aan
God, dan kan hij je veranderen.

Waardoor word je een ander mens? (Dit kun je ook uitspelen)

1.Een hele nieuwe
outlook, nieuwe
kleren, andere make
up, kosten
vijfhonderd euro en
veel shoppen.

6. Je haarstijl
veranderen. Verf je
haar eens in een
lekkere opvallende
kleur. Durf eens
stekeltjes te laten
knippen of doe van
die beregoeie gel in
je haar. (die van de
reclame, weet je
wel?) Koop meteen
ook wat opvallend
grote sieraden.
Kosten 25 euro als je
het zelf doet, anders
ben je wel een
honderdje kwijt.

3.Een dagboek
bijhouden.
Elke dag
2.Total makeover,
opschrijven.
Wat je 4.Naar een sportschool
neuscorrectie,
gaan. Neem een
fout doet links en
ooglidcorrectie,
jaarabonnement
en ga
borstcorrectie, kosten wat je goed gedaan
minstens
twee
keer
per
8000 euro en dat is erg hebt rechts. Kosten
week
goed
aan
5 euro voor een
goedkoop. Laat vooral
workout doen. Je zult
dagboek
en een
die pukkel weghalen
zien dat je dan een
pen. En veel tijd
naast je neus!
goedgevormd
lijf krijgt.
natuurlijk. O ja, koop
Kosten
300
euro
plus
een dagboek met
geld
voor
wat
leuke
een slot, want je
sportkleren. En niet te
broertje is nogal
vergeten ZWEET!
nieuwsgierig.

7. Spiegel. Neem de
tijd om elke dag een
half uur voor de
spiegel te staan. Kijk
naar je zelf. Neem wat
grappige poses aan of
kijk heel kwaad. Wat je
niet aanstaat verander
je door te oefenen. Kijk
ook naar je
totaalplaatje. Sta je wel
goed rechtop, neem
eens een sexy houding
aan.
Kosten twintig euro
voor een grote
passpiegel, geen
lachspiegel natuurlijk.

Eén antwoord is maar goed.

8. Boeken lezen.
HET advies van
oma’s. Wil je echt
een ander mens
worden, verplaats je
dan in het leven van
een ander. Je leeft
als het ware
meerdere levens en
je kunt je inleven in
de hoofdpersoon.
Hiervan krijg je
mensenkennis en
wijsheid. Kosten
abonnement op de
bieb is gratis en dan
nog vijftig cent voor
een bedankje aan je
oma.

5.Andere vrienden
nemen. Kosten niks,
maar wel tijd besteden
aan het zoeken naar
goeie vrienden. Als je
ze niet kunt vinden kun
je altijd nog gaan
chatten.

9. Je echt radikaal en
10. Een poosje in de
helemaal overgeven
gevangenis zitten. Man
aan Jezus. Laat hem
daar knap je echt van
binnen in je hart en leef op. Ze begeleiden je en
volgens zijn principes je hebt zat tijd om na te
die in het Nieuwe
denken. Soms krijg je
Testament staan. Als
nog post ook.
je ouwe mens weer de
kop opsteekt verklaar
Kosten: vijf euro om
je hem voor dood.
een steeksleutel op de
Deze makeover gaat
markt te kopen en een
van binnen naar
nachtje slaap om de
buiten, ook al heb je
kraak te zetten. That is
een grote neus, het
all!
valt niet meer zo op
door je stralende lach!
Kosten nop. Je hebt
toch al een bijbel.

Controleer hier je antwoord:

1.

1. Stel je voor dat het over een pinda gaat. Als de buitenkant van de pinda wordt opgeleukt, veranderen dan
de nootjes? Nee hè?
2. 2. Zie antwoord 1. Niet dus. Je voelt je misschien prettig, maar als je iemand was die gauw boos werd,
veranderde dat niet door een neuscorrectie.
3. 3. Dagboek. Zoiets helpt ook niet. Stel je voor dat je bij de dokter komt met een probleem. Hij schrijft dan op
wat je allemaal voor klachten hebt. Dat heet ‘een diagnose stellen’ maar daar moet nog wel een behandeling op
volgen. Je krijgt natuurlijk wel een goed inzicht in je leven, maar kun jij beoordelen of je ergens goed of fout
deed? Misschien gaf je een bedelaar geen geld en deed je daar juist goed aan, omdat hij dat geld zou uitgeven
aan alcohol.
4. 4. Prima idee, maar om een diepe verandering van binnen te krijgen moet je je geestelijke spierballen
oefenen. Niet met gewichten van 100 kg maar met: ‘liefde, blijdschap, goedheid, vriendelijkheid,
zelfbeheersing…’ Daar heb je een coach bij nodig, zijn naam begint met een J.
5. 5. Als je verkeerde vrienden hebt, ga je gauw met hen meedoen. Goeie vrienden zijn heel kostbaar. Wees er
zuinig op en wees zelf ook een vriend voor een ander. Zoek je een perfecte vriend? Zijn naam begint alvast met
een J.
6. 1. Ja, dat wil de reclame je laten geloven. Dan verdienen ze lekker aan je.
7. 2. Net als bij alle voorgaande mogelijkheden zit hier veel waars in. Een spiegel vertelt je veel over je uiterlijk,
maar als je in de spiegel van de Tien Geboden kijkt, ontdek je wie je van binnen bent in Gods ogen. Een
zondaar die Jezus hard nodig heeft om te worden wat hij/zij optimaal kan worden!
8. 3. Altijd doen wat oma zegt (Grapje natuurlijk). Je kunt veel leren van andermans fouten uit een boek, dan
hoef je ze zelf niet te maken. Zoals: geloof niet elke jongen op zijn mooie blauwe ogen, zoals in het boek
Afblijven van Carrie Slee beschreven staat.
9. 4. Dit antwoord is het helemaal. Er zijn duizenden verhalen van mensen die door Jezus veranderd zijn. Denk
maar aan Paulus, eerst een moordenaar toen een evangelieprediker. Ze werden van een leeuw een lam, van
een dronken niksnut een goeie man en vader. Van een menseneter een mensenvriend. Als je alle verhalen in
een boek zou kunnen opschrijven, dan was de wereld te klein om al die boeken te bevatten. Jezus heb je nodig,
heel je leven en Hij maakt ook nog eens een plaatsje voor je klaar in de hemel.
10. 5. Zonde van je leven.

Geschreven door Josine de Jong – plaatjes van www.christart.com

Nood leert bidden.
Verhaal: Mozes in het biezen mandje.

Begin met brainstormen.
"Wat doen jullie als je bang bent?" vraag je de groep. "Roep het maar hardop, dan schrijf ik
het op het bord."
De kinderen roepen dingen als: "Een mes pakken, moeder roepen, een alarm af laten gaan,
de politie bellen, in je broek plassen, wegrennen, enz."
"Nu zijn jullie één ding vergeten, dat ik het allereerste doe.
Namelijk BIDDEN."
Schrijf dit bovenaan het bord. Dan begint u met de vertelling van de geboorte van een
jongetje in het huis van Amram en Jochebed. "Wat konden deze ouders doen?
Laten we nog eens naar ons bord kijken. Geen van de dingen die jullie geroepen hebben kon
hen helpen. Wat blijft er dus over? Juist: bidden."
Nu laat je het spreekwoord zien, dat er al die tijd bedekt had gehangen. Nood leert bidden.
Je spreekt er even over.
Dan vervolg je je verhaal en legt uit dat alleen God nog kon ingrijpen en Hij deed het. Voor
kinderen die niet van huis uit gewend zijn om te bidden is dit verhelderend.

Vrienden Warmtemeter
Naam van je
vriend/in
1. Je weet van
elkaar waar je
woont.

11. Je praat samen
wel eens over
geloof.

2. Je kent elkaars
ouders?

12. Hij/zij kan goed
luisteren naar jouw
verhaal.

3. Je deelt je
geheimen met
elkaar

13. Je bent het niet
altijd met hem/haar
eens, maar dat
vindt hij/zij niet erg.
14. Je kunt samen
lachen

4. Je stuurt elkaar
wel eens een
berichtje/sms-je?
5. Je ziet een
goede
eigenschap in de
ander
6. Hij/zij heeft je
wel eens
bedrogen?
7. Je weet van
elkaar wat je later
wil worden.
8. Je weet welk
spel hij/zij leuk
vindt.
9. Je gaat
dagelijks met
elkaar om.
10. Je weet van
elkaar welk tv
programma je
leuk vindt.

15.Je kunt samen
huilen

… drie
hartjes
gaan eraf

16. Die
vriend/vriendin
denkt ook aan wat
jij graag zou willen.
17.Welke handeling
van hem/haar zou
je niet willen
overnemen?

Goed zo! Je
bent ook kritisch,
daarom

18. Je kent elkaars
smaak voor kleren
19. De liefde komt
van één kant.

Twee hartjes
eraf.

20. Je kunt elkaar
vergeven

Score: 30 de thermometer van jullie vriendschap staat op rood: Toppie! Wees zuinig op die vriendschap. Die komt
zelden voor.
Score van 29 tot 26 Vriendschapskleur Oranje
Score van 25 tot 22 Vriendschapskleur Geel
Score van 22 tot 19 Vriendschapskleur Groen
Score van 19 tot 16 Vriendschapskleur blauw
Score van 16 tot 13 Vriendschapskleur indigo
Score van 13 tot 10 Vriendschapskleur violet.
Score van 10 tot 0 Koele kikker vriendschap.
Alle kleuren van de regenboog. Je kunt ook aan de hand van bovenstaande lijst werken aan je vriendschap.
Welk puntje kan beter? Doe de test later nog eens. Je kunt ook voor meerdere vriendin/vriendinnen een score bepalen.
Zo werk je aan een leuke vriendenkring. Dat is waardevol voor je eigen geluk
Opmerking: Kun je ook nagaan welke score Jezus en zijn vrienden hadden?

Je toekomstdroom!
Schrijf je droom in een wolk met mooie letters. Beplak die wolk rondom met watten, knip uit en plak op een
mooie gekleurd karton. Welke dingen helpen je om een goede toekomst te krijgen:
Knip de belangrijkste uit en plak die onder je droom. Hang je droomwolk boven je bed.

Goed je best
doen op school

Sigaretten roken

Softdrugs
gebruiken

Sporten

Tv kijken

Gamen

Gezond eten

Naar disco’s gaan

Bijbelteksten uit je
hoofd leren

Met Jezus praten
over je droom.

Lekker genieten
in je jeugd

Weten dat je
eenmaal
verantwoording moet
afleggen aan God

Weten dat God
wonderen kan
doen

Boeken lezen

Leuke muziek
luisteren

Mooie kleren

Zoveel mogelijk
verkering zien te
krijgen

Seks bewaren
voor degene met
wie je samen
kinderen wil

Veel internetten
en chatten

Zelfbeheersing

Stille tijd houden

Een mooi uiterlijk

Je aan de Tien
Geboden houden

Geld/ rijke ouders

Op tijd naar bed
gaan

Dankbaar zijn
voor goed
onderwijs

Positieve vrienden

Leren
onderscheiden
wat belangrijk is

Weten dat Jezus
terug zal komen

Naar de kerk of
de gemeente
gaan

Bijbeldetective
Dit is iemand van de geheime dienst.
Er wordt gepraat over een Koninkrijk van God en daar wil de
staatsveiligheidsdienst alles van weten.
Ze weten niet goed hoe het koninkrijk eruit zal zien en wat het
inhoudt.
Ze willen de onderste steen boven hebben.
Help mee en ga op zoek in de bijbel.

Het koninkrijk is als … dat
alle andere koninkrijken
verplettert

Dan. 2:34

Het koninkrijk is als een….
Het heeft groeikracht

Mat. 13:31

Het is als …dat alles
doordringt

Mat. 13:33

Het lijkt op een … in een
akker waar je alles voor
over hebt om die te krijgen

Mat. 13:44

Wie is de grootste in dat
koninkrijk?

Mat. 18:4

Wie kan er moeilijk een
paspoort voor krijgen?

Mat. 19:23

Wat moet je in dat
koninkrijk?

Mat. 25:1

Waar is dat koninkrijk?

Lucas 17:21

Hoe kom je er binnen?

Joh.18:36

Wat is er nodig om in God koninkrijk te komen?
Of je populair
bent of dat
niemand jou
ziet zitten

Of je een
eigen kind
bent, een
pleegkind, een
adoptiekind, of
een dakloze

Of je vader
werkeloos is of
een goeie
baan heeft

Of je handen
aan je lijf hebt
of een slome
duikelaar bent.

Hoe rijk je
ouders zijn

Of je wel of niet
naar de kerk
gaat

Of je in een
achterbuurt
woont of in
een villa

Of je een
stuudje bent of
niet mee kan
komen

Of je gedoopt
bent of niet

Of je Jezus
hebt
aangenomen

Of je veel in de
bijbel leest en
bidt

Of je veel foute
dingen hebt
gedaan of niet

Of je blond,
bruin of zwart
bent

Of je
merkkleding
draagt of niet

Van welke
soort muziek je
houdt

Of je sportief
bent of een
stijve hark

Of je chagrijnig
bent of vrolijk

Of je dun bent
of dik

Uit welk land je Of je van lezen
afkomstig bent
houdt of van
computeren

Er is maar één antwoord goed.

Zoek de tien verschillen

Wat zegt moeder?

Wat zegt Sienna?

HET IS EVEN STIL!!!
Dan zegt Sienna

En moeder antwoordt

Plaatjes met dank aan www.Christart.com

Wat zegt de bijbel over vrienden
Ex 33:11
Over Mozes die heel vertrouwelijk met God praatte, zoals vrienden dat doen
Aan de hand van platen het verloop van Mozes leven laten zien. Zie bijlage.
Boodschap is: God kent je, kiest jou uit, is zo machtig (praten over zonde, licht, wind) maar wil ook zo
persoonlijk je vriend zijn.
Evt. werkje: met verf handen afdrukken op papier. “Jezus is mijn vriend”er bij schrijven
Jozua 9:15
Over vrienden maken. Maar waren die mensen eigenlijk wel eerlijk?
Tip: extra verhaaltje “Opa Krentenbol, slechte vrienden”.
Tip: verstop kaartjes. Laat de kinderen zoeken en zinnen maken
Spreuken 14:20 en Spreuken 17:17
De vrienden van de rijke zijn vele.
Een echte vriend blijft ook een vriend als het niet goed met je gaat. Je kunt hierbij het verhaal vertellen van
de verloren zoon, die had nogal wat “vrienden” toen hij nog geld had.
Matt. 11:19
Een vriend van tollenaars en zondaars.
(Je kunt hierbij het verhaal vertellen van Zacheus of Maria Magdalena)
Waarom gaat Jezus met zulke mensen om?
Tip: een kruikje kleien.
Matt. 26:50
Jezus, noemde Judas ”vriend”, terwijl deze hem verraadde. Hoe is het mogelijk!!?
Luc. 11:5
Gelijkenis van een vriend in de nacht.
Ook al ben je z’n vriend, soms moet je moed hebben om te blijven vragen wat je nodig hebt.
Luc. 14:12
Wil je op Jezus lijken? Nodig dan ook eens mensen uit die meestal aan de kant gezet worden of die de
mensen niet eens zien staan.
Luc. 15:6 en/of 15:29
Blijdschap mag je met je vrienden delen
Tip: 3 verhaaltjes vertellen. Kinderen mogen kiezen welke ze de mooiste vinden.
Strekking: er is iets/iemand terug. Dit wordt gevierd met vrienden. In de hemel is er feest als er een zondaar
terug is bij God.
Feestje vieren met kinderchampagne, cake met slagroom, slingers, ballonnen, zingen, dansen.
Tip: maak een vriendenslinger.
Joh.11:11
Jezus maakte zijn vriend Lazarus weer levend
Tip: verhaal “Lazarus leeft weer”.
Tip: spel: elkaar zo goedmogelijk inwikkelen in wc-papier.
Tip: knutsel een broche “Jezus is mijn vriend”.

Joh. 15:13
Wie zijn leven voor zijn vrienden over heeft, heeft de grootste liefde. (Jezus is daar zelf het grootste
voorbeeld van.)
Joh. 15:15
Vrienden vertellen elkaar alles. In ieder geval heeft Jezus zijn discipelen alles verteld van wat hij van z’n
Vader gehoord had.
Tip: zie bijlage vrije vertaling van Joh 15:15
Tip: het spel Ren je rot. Zie bijlage voor de vragen.

Hand. 10:24
Cornelius nodigde zijn beste vrienden uit om te luisteren naar wat God, d.m.v. Petrus te zeggen had.
Marc. 2:3
Genezing van een verlamde
Een vriend zijn. Niet alleen met woorden maar ook met daden.
Tip: Vertel het in de vorm van een toneelstukje.
Tip: objectles. Een grote brandende kaars (Jezus) steekt kleine kaarsen (mensen) aan.
Tip: met lego maakt iedereen een huisje. Met een lapje stof met touwtje kan het verhaal nagespeeld worden.
Hand. 2:23
God noemde Abraham zelfs zijn vriend omdat hij in God geloofde én omdat hij deed wat God van hem
vroeg.
Jac. 4
Als je vriendschap wilt met God moet je daar wel naar handelen. Niet op 2 gedachten hinken.
Tip het vrije verhaal van Joanne (iets vereenvoudigen gelang de leeftijd)
Tip: spelletje op 2 benen hinken. Leider vraagt bijv.: koekje of snoepje. Koekje linker been. Snoepje rechter
been. Of: voetbal of zwemmen. Kinderen gaan dan bewust een keuze maken, want als je het allebei wilt, val
je om.
Tip: het spel met de 2 wegen. Betreft een parcours. Kinderen staan dan of op het linkerpapiertje of op het
rechterpapiertje. Gaat er om dat kinderen leren nadenken over de principes van God. Haal de principes uit
Jacobus 4. Je kunt evt. plaatjes opplakken (zie bijlage) Eind van het parcours een vel “Vriend van God”.
Tip: liedjes: “Geef me de vijf” en “Ik geloof gewoon”.
3 Joh.: 15
De groeten van de vrienden hier en doe de groeten aan de vrienden daar.
Uit Spreuken: slechte vrienden bederven goede zeden. (van het boekje “Tommie de Pad”)
Zie bijlage de vorm van Tommie de kikker. Knip uit, trek over op dubbelgevouwen groen karton. Knip uit op
zodanige manier dat de rug van kikker de vouw is van een kaart. Het verhaal in een lange strook maken. Dit
aan de binnenkant van de kaart plakken.
Uit Koningen: David en Jonathan
Uit Ruth: het verhaal van Ruth en Naomi. Vriendschap met een schoonmoeder. Je moet wel veel van
iemand houden om mee te gaan naar een ander land.
Tip: maak een boekje in de vorm van een hartje.
Op de eerste bladzijde mogen ze andere letters maken (laat voorbeelden zien van Chinese letters of
e
Arabische. Op de 2 bladzijde mogen ze plaatjes plakken van kleren uit een ander land.
e
e
Op de 3 bladzijde schrijf je een liedje in het Engels en zing dat met elkaar. Bijv. Read your bible”, Op de 4
bladzijde plaatjes plakken van eten uit het buitenland.
Algemeen: God gaf zijn zoon. Wat zouden wij overhebben voor onze beste vriend?
Tip: liedje “Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt”.
Tip: maak een voederstok voor de vogels
Gelijkenis van de zaaier ~goede aarde. Geldt ook voor vriendschap ~goed luisteren, tijd nemen.
Tip: vertel het verhaal m.b.v. 4 potjes. 1 zonder aarde, 1 met aarde en stenen, 1 met aarde en een cactus en
1 met aarde.
Tip: maak een tekening van de zaaier en laat de kinderen het afmaken en beplakken met zaadjes.

Gedenken
Gedenken is belangrijk. Het helpt je niet te vergeten. Je kunt ook foto’s bekijken om niet te vergeten.
Heb je als club of zondagsschool ook foto’s als herinnering? Laat ze eens zien en spreek erover.
Heb je ook je eigen fotoboek? (Let op, er kunnen pleegkinderen bij zijn die dat niet hebben. Pijnlijk.)
Wat gedenk je op de volgende dagen? Schrijf op de stipjes de juiste dag.
……………….

Dat God ons rust gunt van ons
werken.

………………..

Dat een moeder kostbaar is.

………………..

Dat er soldaten hun leven hebben
gewaagd voor ons.

……………….

Dat Jezus is opgestaan uit de dood.

…………………

Dat Jezus werd geboren

…………………

Dat Jezus aan het kruis stierf.

…………………

Dat dieren belangrijk zijn

…………………

Dat de heilige Geest werd uitgestort.

…………………

Dat je werd geboren.

…………………

Dat bomen belangrijk zijn.

…………………

Dat de koningin jarig is.

………………….

Dat Israël werd bevrijd uit Egypte.

Veteranendag, Pesachfeest, Boomplantdag, Moederdag, Koninginnedag, Verjaardag, Pasen,
Pinksteren,Kerstfeest, Zondag, Dierendag, Goede Vrijdag.

Hoe kostbaar ben ik?
Deze weegschaal klopt niet. Het geld weegt zwaarder dan het
hartje. Hieronder staan dingen waarvan mensen denken dat ze je
belangrijk maken. Toch is er maar één ding, dat jou echt waardevol
maakt.
Kun jij ontdekken wat dat is? Waardoor zal jouw hartje zwaarder
wegen dan alle andere dingen bij elkaar? Zeg dat maar eens tegen
je spiegelbeeld.

Je bent knap om te zien.

Je bent op de tv geweest.

Je hebt nog nooit
gestolen.

Je hebt het juiste geloof.

God gaf je talent om te
computeren.

Je hebt een goed figuur.

Veel mooie spullen.

Je hebt veel zakgeld.

Veel macht.

Jezus betaalde voor jou
met zijn eigen leven.

Je ouders zijn niet
gescheiden.
Je bent het beste in sport.

Je woont in een leuk huis.

Rijke ouders

Veel vrienden.

Je bent allochtoon.

Je hebt leuke
broers/zussen.

Je bent muzikaal en speelt
in de kerk.

Beroemde ouders

Een goed verstand en
mooie cijfers.

Veel mooie kleren.

Ik ben heel bijzonder, want…….

Soorten gebeden
Er zijn verschillende vormen van bidden. (We beperking ons tot de protestantse gewoontes)
A. Smeekbeden, B. voorbeden, C. dankgebeden, D. lofzeggingen, E. aanbidding, F.
tafelgebeden, G. schietgebedje, H. belijdend gebed, I. het Onze Vader, J. kringgebed, K.
voorgeschreven gebeden, L. vrije gebeden.
Hieronder staan een aantal gebeden. Kun jij zien wat voor gebed het is?
Zet de juiste letter bij het juiste nummer. (Je kunt deze opdracht ook klassikaal doen of in groepen.)
Ik houd van u en wil u dienen met heel mijn hart. Ik geef mij over aan uw wil.
Help, Jezus, help alstublieft. Er loopt een rare man achter mij aan.
Wat fijn dat we allemaal gewoon met u mogen praten. De één heeft dit gebed
en de ander een ander, maar u kent het hart van iedereen en u weet wat we
bedoelen.
Ik lees dit gebed voor uit een boekje, Heer Jezus. De woorden zijn van
iemand anders, maar ik vind ze zo mooi.
Het spijt me, Vader, dat ik zo heb gelogen. Vergeef mij alstublieft.
We zitten in een kring en bidden om de beurt, Vader, want we horen bij elkaar
als uw kerk.
Ik bid u voor oma, die in het ziekenhuis ligt. Geeft u haar kracht en genees
haar.
Heer, zegen het voedsel wat voor ons staat.
Onze Vader in de hemel, uw naam moet worden geheiligd.
U bent God, de allerhoogste. Er is niemand zoals u.
Vader, wij smeken u in Jezus’ naam om een oplossing voor dit probleem.
Voor gezondheid en vrede danken wij u. Voor alle goede dingen.

Mogelijkheid 2.
Geef elk kind een regel, die het om de beurt moet voorlezen voor de klas.
Laten de anderen een letter leggen op hun blaadje bij het juiste antwoord. Later controleren.

Over hoogmoed
Wat is nederig, hoogmoedig of heeft er niet mee te maken.
Maak onderstaand lijstje.

Nummer Stelling
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

Hoogmoed/nederigheid/geen
van beiden. H/N/G

Piet staat op een hoge ladder. Jan zit op een
krukje.
Niemand wil de wc schoonmaken. Antoine
offert zich op.
Jaimie vertelt aan iedereen dat hij de beste
voetballer van zijn club is.
Nebucadnessar liet een beeld voor zichzelf
oprichten
De bergbeklimmer stond op de top van de
berg en keek neer op de mensen in het dal.
Als ik mijn avondgebedje doe ga ik knielen
voor mijn bed.
‘Ik alleen ben de koning,’ zei Herodus. Hij gaf
de soldaten bevel om het kindje Jezus in
Betlehem te doden.
Ik sta op nummer vier van de scorelijst en jij?
Kan ik wat voor u doen, oma?
Er moet in de kerk propjes geraapt worden. Ik
doe dat wel.
De wielrenner wilde de bergetappe per se
winnen

Schrijf nu zo kort mogelijk op wat volgens jou nederigheid is.

Over vertrouwen
Kun je het woord vinden dat bij deze omschrijving past?

Ik ga van de ene kant naar de andere kant. Je kunt over mij lopen.
Vertrouw er maar op dat ik je draag.
Met mij ga je over bergen en door dalen. Al gil je het uit van angst
ik breng je weer veilig terug bij het begin.
Je kunt mij veilig drinken al zit ik niet in een flesje. Je zult niet ziek
worden als je mij drinkt.
Al is het verkeer nog zo druk, als je over mij loopt zal je niets
gebeuren.
Ik til zes mensen en hun bagage met gemak 13 verdiepingen
hoog op. Dat kan ik jaren achtereen doen, tientallen keren per
dag.
Ik ben van plastic, slechts een gulden waard, toch reken ik al je
boodschappen voor je af.
Ben je ziek? Ik snijd je buik open, haal de zieke plek eruit en naai
je buik ook weer dicht. Dan zul je beter worden.
Ik zorg ervoor dat je op dit moment in Zuid Afrika te zien bent.
Ik ben een ijzeren vogel en breng je hoog boven de wolken.
Ik draag een mooie strik. Als je mij openmaakt wacht je een lieve
verrassing.

Zijn de dingen die hier vermeld staan altijd te vertrouwen?

ABC over waarzeggerij
Prik erdoorheen
Neem een speld, veiligheidsspeld of ander prikding en prik door de letter die wordt besproken.

A

afhankelijk

B
C

bang
contact

D

dwingen

E
F

evangelie
Fantasie

G

Geluksarmbandjes

H

horoscopen

I
J

inslapen
Jezus

K

kaartleggen

L

liegen

M

maan

N
O

na-apen
offeren

P

Pinksteren

Q

IQ

R
S

regenboog
seance

T

talisman

U

ufo

V

vallende ster

W

wierook

X
Y

de grote
onbekende
ijdel

Z

zonde

Als je je laat leiden door waarzeggerij word je
afhankelijk
Als je je inlaat met geesten word je bang
Saul vroeg of de waarzegster contact wilde zoeken met
Samuël.
De duivel dwingt, maar Jezus maakt vrij, je hebt een
vrije keus.
Het blijde evangelie geeft ons vrede.
Kun je onderscheiden tussen werkelijkheid en fantasie?
Veel spelletjes op internet zijn fantasie.
Die zijn nep, daar verdienen leugenaars veel geld mee.
Geluk komt van Jezus dienen.
Wat staat er te gebeuren? Horoscopen zijn al zo oud als
de wereld. In de bijbel staat er al over geschreven. Laat
je niet gek maken.
Als je dicht bij Jezus bent kun je rustig gaan slapen.
Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Daarvoor
wijken alle geesten.
Dat is hetzelfde als waarzeggen. Een kaart is een
bedrukt stuk papier dat onze toekomst niet bepaalt.
De duivel wordt leugenaar genoemd. Hij wil je van God
weglokken.
De maan is een hemellichaam. Hij bepaalt niet ons
leven.
De duivel is de aap van God.
Men offert aan beelden, blaadjes goud, bloemen, dieren
en soms zelfs kinderen of mensen. Men hoopt zo de
gunst van de goden te krijgen. Maar onze Jezus gaf óns
een offer. Zijn leven!
Het feest van de uitstorting van de heilige Geest. Die
leidt ons in alle waarheid.
Dat is de intelligentie die wordt gemeten. Je bent het
slimste als je de bijbel kent.
Alle mooie kleuren op een rij. Gods belofte aan jou.
Dat is een bijeenkomst waar geesten van doden worden
opgeroepen. Ga er niet heen.
Dat is een ding dat jou geluk zou brengen. Geloof er niet
in.
Een vliegend voorwerp dat men niet kan thuisbrengen.
Als je er maar vaak genoeg over hoort praten denk je
echt dat er buitenaardse wezens zijn.
Ze zeggen dat je dan een wens mag doen. Dat is maar
een grapje.
In de bijbel gebruikt bij de eredienst, ook in sommige
kerken. Maar ga geen andere goden bewieroken.
God wil zich door jou laten kennen.
Afgoden worden ook wel idols genoemd. Het zijn
nietsen.
Als je spijt hebt van je zonden mag je vergeving
ontvangen van God en op nieuw beginnen.

Veel woningen
(tekeningen van (wijlen) Leen de Mik)

Zet de juiste letter naast het juiste plaatje.
A. Een stille kamer waar je kan bidden en bijbellezen.
B. Als je je levenshuisje op Jezus bouwt zul je standhouden in moeilijke omstandigheden.
C. Als het niet linksom kan dan rechtsom. Vier mannen braken het dak open om hun vriend bij
Jezus te brengen.
D. Jezus belooft ons: In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Ik ga heen om voor jullie
een plaatsje te maken en als ik heen gegaan ben en een plaatsje klaar gemaakt heb kom ik
terug en zal je tot mij nemen en dan mag jij zijn waar ik ben.
E. In een bijenkorf werken alle bijen samen net als in een gemeente.
F. Een kerk is niet alleen een gebouw van steen, maar voornamelijk een groep gelovigen.

Weet je in welk huisje Jezus graag woont?
Je kunt het vinden in de volgende tekst: Op. 3:20
Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik
binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.

Welke les leert ons het volgende plaatje?

(Josine de Jong)
Leuk voor een gezellig avondje. Knip de onderschriften van de plaatjes af, rommel ze door elkaar en kijk of je ze weer op de juiste
plaats kunt leggen. De meeste plaatjes komen van Christart.com

Bidden is niet
saai.

De bijbel is een licht
op je pad.

De Bijbelverhalen
zijn heel gaaf.

De Heer Jezus houdt
veel van kinderen.

We mogen
schuilen bij God.

De heilige Geest
woont in ons hart.

Jezus is de brug naar Jezus wil ons een blij
God.
leven geven.

Slaap rustig. God
zorgt voor je.

Spreek vriendelijk
tegen elkaar.

Zing een nieuw
lied voor de Heer.

God heeft ons geen
marionet gemaakt.
We mogen zelf
kiezen.

Het koninkrijk van God
is een parel van grote
waarde.

Wat je zaait zul je
ook oogsten.

Vertel je zorgen
aan Jezus.

God ziet alles wat
je doet.

Viezigheid moet
buiten blijven.

De bijbel werd vroeger
op boekrollen
geschreven.

Het Oude
Tien geboden om
Testament werd in te doen. Voor elke
het hebreeuws
vinger één.
geschreven.

Nadenkertjes over groepsgedrag.

Maak drie kaartjes en laat die na elkaar voorlezen en beantwoorden.
Stel je voor: Je moeder heeft je verboden om met de buurkinderen om te gaan, omdat ze zo asociaal
zijn. Maar jij ziet onderweg naar huis een van die kinderen op straat liggen met een verzwikte enkel.
Wat doe je?
1.
Breng je haar thuis, al hinkend en steunend op je schouder?
2.
Doe je wat je moeder zegt?
3.
Vraag je je iemand anders om te helpen.
Stel je voor: Je vrienden gaan ’s nachts bij mensen inbreken. Jij bent een keertje meegegaan, zonder
dat je ouders het wisten. Je vrienden laten je zweren dat je niets aan je ouders vertelt. Wat doe je?
1. Je vertelt het toch?
2. Je zwijgt en draagt het geheim met je mee, maar voelt je er niet happy mee?
3. Omdat ze je bedreigen ga je nog maar een keertje mee.
Stel je voor: Je bent met een groepje vrienden op het plein. Ze rotzooien wat bij de klimrekken en
gaan tenslotte op de bankjes zitten. Een begint er te vloeken. Van het een komt het ander, ze spotten
met Jezus en de christenen.
Wat doe jij dan?
1. Je zegt: Hallo, Jezus is toevallig wel mijn beste vriend, hoor! Effe dimme.
2. Je gaat naar huis. Ze bekijken het maar.
3. Je zoekt de ergste spotter uit, noemt zijn naam en zegt: Zeg, …. Hoe kun je nou denken dat
God niet bestaat. Weet je dat zelfs jouw naam in de bijbel staat? (Hij gelooft het niet. Jij zegt:)
echt waar. Psalm 14:1 (NBG-vertaling) De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God.
4. Je lacht wat oenig en zwijgt.

Toneelstukje/samenspraak over een slaaf en een koning.

Dit is een verhaaltje van vroeger, toen koningen nog de baas waren en slaven hadden, maar het leert
ons bovenal iets over God en ons.
Laat twee kinderen de volgende samenspraak voorlezen:
De een is een slaafje dat MET heet en de ander is koning.
Slaafje: Wat kan ik voor u doen, majesteit?
Koning: Poets mijn schoenen en ga dan boodschappen halen op de markt.
Slaafje: Ja majesteit. Ik wil graag wat voor u doen, majesteit.
Koning: Wacht, MET, kom eens bij me. Ik loop er al een tijdje over na te denken, maar vandaag weet ik het zeker. Ik ga
je een aanbod doen, een prachtig aanbod.
Slaafje: Meester, word ik soms uw huisslaaf? Dat zou veel eer zijn. Daar droom ik al een tijdje van.
Koning: Meer dan huisslaaf.
Slaafje: Uw …. Ik durf het bijna niet te zeggen. Het zou het allermooiste zijn wat me overkomen kon, uw Kamerdienaar?
Koning: Meer dan kamerdienaar.
Slaafje: Meer dan kamerdienaar??? Maar dat kan toch niet?
Koning: MET, ik heb je nu een tijdje in mijn paleis, maar ik mag je graag. Ik weet dat je een weeskind bent en uit een
familie van dieven komt. Je vader was een dief en ook je moeder… en jijzelf hebt ook vaak geld van me gestolen als je
een boodschap moest doen, maar toch mag ik je. Zelf hebben we geen kinderen. Maar, als de koningin en ik jou zien,
worden we gelukkig. Ik weet niet hoe het komt, maar we willen je graag om ons heen hebben.
Slaafje: Maar, majesteit, vergeef me van dat stelen. Ik heb er al lang spijt van. Ik wil alles terugbe…
Koning: Laat maar zitten. We hebben een geweldig plan met je. MET, nu je ouders dood zijn en je geen thuis meer
hebt, wil jij wel bij ons in het paleis komen wonen? We hebben een kamer voor je klaargemaakt. Vlak naast onze kamer.
Wil je onze zoon worden? We willen je wettig adopteren, niet omdat je het verdiend hebt, maar uit genade.
Slaafje: Geadopteerd, majesteit, versta ik dat goed?
Koning: Jazeker, als je het goedvindt maak ik je tot mijn zoon. Ik zal je naar school sturen en een goede opvoeding
geven. Later word je dan mijn kroonprins en opvolger… Wil je dat MET?
Slaafje: (valt op zijn knieën en huilt) Ik kan het niet geloven, majesteit. Het is zo’n grote eer.
Koning: Stil maar, je oude leven is voorbij. Je bent niet langer een straatkind, maar een prins. Weet je wat… ik geef je
ook een nieuwe naam. Voortaan heet je geen MET, dat betekent dood, maar Ahmet, dat betekent WAARHEID. Prins
Waarheid. Mooi toch?
Slaafje: Majesteit, ik zal u altijd dienen tot mijn dood.
Koning: Nee, we zullen altijd samen zijn, Ahmet, en veel met elkaar praten. Als Vader en zoon. Kom kind, vandaag
maak ik alle papieren in orde.
Slaafje: Ja eh… majest… Vader Koning!!
Koning: (Klapt in zijn handen en roept: )Huismeester, ik wil even wat dingen met je bespreken….

Wat betekenen deze spreekwoorden?

Trek een lijntje naar het goede antwoord.
1

Een vuurtje aanwakkeren.

a

Vertrouw de mooie praatjes en de
cadeaus van de jongens/meisjes
niet direct.
Als je met veel jongens/meisjes
zoent ben je niet meer erg
waardevol in hun ogen.
Als je flirt, dan lok je de ander uit om
verder te gaan.

2

Gooi geen parels voor de zwijnen.

b

3

Wie wisselt wordt snel kleingeld

c

4

Speel niet met vuur.

d

Niet luisteren naar een goed raad.

5

Kijk eerst de kat uit de boom.

e

6.

Jezelf duur verkopen

f

Als een jongen/meisje je ophemelt
en je cadeaus geeft, pas dan op
voor loverboys/girls.
Bewaar seks voor de man/vrouw
van je leven.

7

De kat op het spek binden.

g

Doe geen seksueel getinte
spelletjes.

8

Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen.

h

Ga niet kussen met jongens/meisjes
die niet netjes zijn.

9

Een goede raad in de wind slaan.

i

In een huis/kamer alleen met een
jongen/meisje zijn.

Bescherming
Hieronder staan een aantal voorbeelden van bescherming.
Welk voorbeeld spreekt je het meeste aan als je denkt dat God ons beschermt?
Zet een v-tje in het vakje en schrijf hieronder waarom.

Een paraplu

Een politieagent

Een dak boven
je hoofd

Een sterk leger

Dijken om het
water tegen te
houden.

Een
veiligheidsbril

Een grote broer

Twee warme
armen om je
heen

Een veiligheidsriem in
een auto

Een ongeboren
kindje in
moeders buik

?
Een helm

Een
reddingsvest

Oordopjes

Vader of moeder

Vriend of
vriendin

Het woordje beschermen is in het hebreeuws ‘rechem’ en dat heeft met baarmoeder te
maken. God is dus baarmoederlijk voor je. Ps. 103:13 Hier zie je duidelijk dat God een
vader en moeder tegelijk voor je is.

Emotie-Verkeersborden
Soms hebben we emoties, die in goede banen geleid moeten worden. Kun jij aangeven
welk verkeersbord er bij welke emotie hoort?
1. Ik haat die sigarettenlucht.
2. Ik ga eerst aan mijzelf denken.
3. Ik draai in een kringetje rond met mijn gedachten
4. Niet gelijk reageren
5. Ik heb zo’n hoofdpijn. Laat iedereen alsjeblieft stil zijn.
6. Ik mag ook nooit wat.
7. Ik ga eerst even bidden
8. Ik ben zo blij dat ik leef.
9. Ik moet een eind maken aan die ruzie tussen mijn vriendinnen.
10. Ik voel me heerlijk en kan alles overzien. Het lijkt wel of ik gedragen wordt.
11. Hier bereik ik niks mee. Het is een doodlopende weg.
12. Ik moet teruggaan en sorry zeggen.

In mijn huis zal geen bedrieger wonen

Maak twee of meer groepen.
Geef elke groep een doosje, dat stelt hun huis voor. In dat doosje heb je stroken papier gedaan, waarop
goede of slechte dingen staan. De groepen moeten de goede in de doosjes houden en de slechte dingen in
de prullenbak gooien.
Stroken:
Met je beste vriend/in ga je een vervelend kind in
de klas pesten
Een keertje meedoen met glaasje draaien is niet
zo erg
Iedereen vloekt als hij op zijn duim slaat
Moet je horen wat de buurman heeft gedaan…
Heerlijk uitslapen op zondag!
In je jeugd moet je met alles experimenteren
Ik sta voor gek als ik de enige ben die niet rookt
Als ze het allemaal doen dan is het niet zo erg
Mijn ouders zijn zo ouderwets
Bij voetballen hoort nu eenmaal spugen stompen
slaan, schreeuwen en zuipen
Mijn spuitbussen hebben ik netjes opgeborgen in
de kast op mijn kamertje. Vanavond gaan we
weer met een stel opstap, kijken waar we kunnen
spuiten
Dat stomme mens kon niet oversteken en wij
hebben gelachen, niet te geloven!
Ik kon nog net bij Hamid afkijken anders had ik
een onvoldoende gekregen.
Als ze me durven aanraken schop ik ze gewoon
voor hun schenen.
Het staat hartstikke stoer om een grote bek te
hebben

Met een vervelend kind uit je klas ga je je beste
vriend/in opzoeken
Een keertje meehelpen met de afwas moet
kunnen
Iedereen wordt boos als hij iets gemeens ziet
gebeuren
Moet je horen wat ik eens meemaakte…
Heerlijk uitslapen op zaterdag!
Mijn jeugd is belangrijk, ik kan beter zuinig zijn op
mijn lichaam, dan heb ik er later plezier van.
Gaaf zeg, als ik niet rook dan ruik ik lekker fris.
Beter alleen op het voetpad dan met twintig op
de rijweg
Ik kan echt fijn praten met mijn moeder
Voetballen is een leuk spel met goeie spelregels
Op school mochten we op grote houten panelen
onze eigen tags maken

We gingen samen skaten en we hebben nog
nooit zo gelachen.
De juf dacht dat ik had afgekeken en daarom
kreeg ik een onvoldoende.
Die agressievelingen ga ik liever uit de weg
Wat zei mijn oma ook al weer? Uw
vriendelijkheid zij alle mensen bekend.

Ken je elkaar wel goed?

Vul allemaal het volgende blaadje in, maar zet niet je naam erop. Doe alle blaadjes in een doos en husselen
maar.
De leidster trekt er één blaadje uit en leest het hardop voor. Kunnen de anderen raden over wie dit blaadje
gaat?
Je kunt het met de hele groep doen, maar ook met groepjes of zelfs individueel. Laat de kinderen dan
opschrijven wie ze denken dat er bedoeld wordt op het voorgelezen blaadje. Later even checken. En punten
tellen!

Mijn moeder heet:

Mijn beste
vriend/in is:

Welk eten ik lekker De kleur die ik het
vind:
mooiste vind is:

Het leukste boek
vind ik:

Mijn vader heet:

Mijn hobby is:

Mijn lievelingssport Het leukst vind ik
is:
het om met
vakantie te gaan
naar:

Wat ik op de
computer doe is:

De beste film vind
ik:

Ik haat:

Wat ik heel vies
vind is:

Wat ik nooit zal
doen is:

Met mijn moeder
heb ik conflicten
over:

Maak een samenvatting

Het Woord van God kan zoveel veranderen in een mens.
Hieronder staan een aantal korte stukjes over wat de bijbel uitwerkt in mensenlevens. Schrijf in één van de
lege vakjes een samenvatting in je eigen woorden van vijf zinnetjes. Lees je samenvatting later in de kring
aan de anderen voor.
onderwerp
De Bijbel
verandert
karakters

De bijbel is
als een
spiegel.

De bijbel
leert dat
liefde sterker
is dan haat.

Verhaal
Een sterretje voor Jezus.
In het jaar 1899 woonde er in de stad Ongekroonde Koning in Zuid-India een meisje dat
Sterretje heette. Zij was erg ongelukkig en zat vol vragen. Een van die vragen was:
"Wie is er nou eigenlijk de allerhoogste god?"
Sterretje was namelijk een Hindoemeisje en in die godsdienst zijn er heel veel goden en
godinnen. Ze bad tot de aapgod en de slangengod, de koegod en de olifantengod. Weet je
waarom ze wilde weten wie de allerhoogste God is? Ze wilde namelijk zo heel erg graag
van haar driftbuien afkomen. Zowat elke dag kreeg ze zo'n aanval. Dan wilde ze schoppen,
slaan, gillen en krabbelen. Je begrijpt wel, dat er dus niemand met haar wilde omgaan. Ze
wilde niet driftig worden, maar ze kon het gewoon niet laten.
Op een keertje hoorde ze op het Mooie Veld bij het meer een groep mensen zingen.
Nieuwsgierig als ze was, ging ze staan luisteren. Een van de mannen, een Christen,
vertelde wat de levende God voor hem had gedaan.
"Vroeger was ik een leeuw," zei hij, "maar nu ben ik een lam."
Sterretjes hart sprong op van blijdschap. Er was dus toch een God die haar helpen kon.
De volgende dag ging ze naar de Christenen toe en stelde heel veel vragen. Er was
ook een witte vrouw, Amy Carmichael genaamd. Die vertelde haar van Jezus. Ze
toonde haar een plaat van Jezus aan het kruis. Met tranen in de ogen keek Sterretje
ernaar. Was deze God zo lief, dat hij om haar een ander karakter te geven, aan het
kruis was gegaan? Het was net of het licht werd in haar duistere hartje toen ze vroeg of
Jezus haar zonden wilde vergeven.
Kijk eens in de spiegel
Een aap, een hond en een poes stonden eens voor een lachspiegel. De aap had in de
spiegel een heel grote snuit en een klein lijf. De hond had een zeer hoog voorhoofd, alsof
hij een professor was met piepkleine pootjes. De poes had een vreselijk grote bek. Het
drietal maakte een tijdlang plezier tot het tijd was om naar huis te gaan. Onderweg moesten
ze een groot bouwterrein oversteken. Zo ongeveer halverwege gekomen, begon het erg te
onweren. Ze zochten een plekje om te schuilen. Gelukkig lagen er wat grote rioolbuizen. De
aap stond op het punt om erin te kruipen, toen hij zich ineens herinnerde hoe hij er in de
spiegel uitzag.
'Och,' zei hij, 'Wat jammer nou! Mijn snuit is veel te groot voor deze buis.'
'Ach,' zuchtte de hond, 'mijn hoofd is te hoog.'
De poes miauwde klagelijk: 'Wat erg, mijn bek is veel te breed.'
Rillend van ellende en kou zaten ze een tijdlang naast de buizen.
'Hé,' riep de poes ineens, 'zei jij dat je kop te hoog was, hond?'
De hond knikte treurig.
'Maar .... dat is helemaal niet waar!'
De dieren ontdekten, dat de spiegel niet deugde. Ze gingen gauw naar binnen en zaten
veilig en droog tot het onweer voorbij was. Gods woord is ook een spiegel, maar dan
wel een goeie. Door er in te lezen komen we erachter wie we zijn. Door te doen wat erin
staat zullen we veilig kunnen schuilen tegen de stormen van het leven.
Liefde is sterker dan haat
Ergens in midden Afrika woonde een man, die Tomas heette. Met zijn vrouw en tien
kinderen leefde hij in een ronde hut met een rieten dak. Tomas hield veel van de Heer
Jezus en hij was altijd bereid iemand te helpen. Daarom haatte zijn overbuurman hem zo.
Op een nacht stak hij met een brandende fakkel het strooien dak van Tomas' hut in brand.
Gelukkig merkte Tomas het op tijd. De brand werd geblust en er gebeurde niks. Nog twee
keer probeerde die boze buurman het. De laatste keer stond er echter een harde wind. De
vonken sloegen over naar zijn eigen hut.
'Kijk uit!' schreeuwde Tomas hem toe.
Maar het was al te laat. De droge dakbedekking vatte vlam en stond al gauw in lichter laaie.
'Vrouw!' schreeuwde Tomas, 'Ga jij door met het blussen van ons dak, dan ga ik de
buurman helpen.'

Mijn samenvatting

En ja, binnen de kortste keren waren ze de brand meester.
'Tomas,' zeiden de andere buren, 'Nu moet je toch heus naar het stamhoofd gaan en alles
vertellen. Dan kan hij je vijand in de gevangenis stoppen.'
Tomas wilde liever zijn vijand liefhebben, zoals Jezus ons leerde. Hij knielde neer en
bad of God hem wilde veranderen in een vriend. Toch kwam het stamhoofd alles te
weten. De buurman werd opgepakt en in de gevangenis geworpen. Daar zat hij tussen
zware misdadigers. Op een dag kwam Corrie ten Boom er prediken. Ze vertelde, dat
God mensenlevens kan veranderen. De buurman begon te huilen. Hij beleed zijn
zonden. Zodra zijn straftijd om was, ging hij vergeving vragen aan Tomas. Die twee
werden de beste vrienden. Samen gingen ze in de omliggende dorpen van de Heiland
vertellen. Zo zie je, dat liefde sterker is dan haat.
De bijbel
geeft hoop
aan
hopelozen.

De bijbel
leert ons om
te kiezen

Het ziekenhuisraam
Twee mannen, beide ernstig ziek, lagen in dezelfde kamer in het ziekenhuis. Eén van
de twee mocht elke middag een uurtje rechtop zitten. Zijn bed stond vlak naast het
raam. De ander moest plat op zijn rug blijven liggen. De twee raakten met elkaar in
gesprek. Ze vertelden elkaar al hun hartsgeheimen. Het ging over hun vrouw en hun
kinderen, hun thuis, hun baan, hun vakanties en hun opvattingen in het leven.
Elke middag, als de man bij het raam wat mocht opzitten, beschreef hij aan zijn maat
wat hij buiten zag. De man in het andere bed leefde er helemaal van op. De vriend bij
het raam vertelde, dat het raam uitzag op een park en een schitterend meer. Eenden en
zwanen zwommen in het water en kinderen aan de kant lieten hun zelfgemaakte
bootjes te water. Een verliefd stelletje wandelde arm in arm tussen de veelkleurige
bloembedden en de mooie skyline van de stad begrensde de horizon. Bij deze
beschrijvingen deed hij meestal zijn ogen dicht en maakte zich er een voorstelling van.
Op een warme namiddag beschreef de zittende vriend zelfs een voorbijgaande parade.
Hoewel de band niet te horen was, kon hij zich er wel een goeie voorstelling van
maken.
Dagen en weken gingen voorbij. Maar op een ochtend vonden ze de man bij het raam
dood in bed. Hij was vredig ingeslapen.
De andere man miste zijn vriend en vooral het uurtje met de prachtige beschrijvingen
van wat er buiten te zien was. Zou hij durven vragen of hij misschien bij het raam mocht
liggen? Misschien, dat hij dan soms eventjes, zich op kon richten om een glimpje op te
vangen van het heerlijke uitzicht.
En ja het mocht. Vol verwachting richtte de man zich, zodra de verpleegkundige weg
was, op zijn ellebogen op en wat zag hij? ... Een lelijke muur met een schreeuwende
reclameposters en een vieze binnenplaats.
Zijn vriend, die hem zo bemoedigd had, was namelijk... blind geweest.
Eskimo’s
Er was eens een zendeling die ging werken onder de Eskimo's. Hij wilde hun zo graag de
Bijbel uitleggen, maar dat viel echt niet mee. Dat koude land van sneeuw en ijs was zo
totaal anders dan het land van de Bijbel. Hoe kon je hen uitleggen wat een herder is en
schapen? Van palmbomen en wijnstokken hadden ze nog nooit gehoord. De zendeling bad
ervoor en keek goed hoe de Eskimo's leefden. Ze sliepen in iglo's en reisden met sleden en
sledehonden. Ze leefden van vis. Moest hij hen vertellen dat de Heer Jezus zei: 'In de iglo
van mijn vader kunnen veel mensen wonen?' Opeens kreeg hij een idee.
'Kijk,' zei hij tegen ze, 'In ons hart zijn twee honden aan het vechten, een witte en een
zwarte. De witte is erg lief, maar de zwarte is heel gemeen.'
'En wie wint er?' vroegen de Eskimo's heel nieuwsgierig.
De zendeling keek hen stuk voor stuk aan en zei ernstig: 'Wie er wint? ...'
Het werd doodstil, iedereen wilde het antwoord weten.
'De hond die jij eten geeft, wint!' zei de zendeling raadselachtig.
De Eskimo's snapten het drommels goed. En jij?

Stoppen met roken

* Uittekenen als stripverhaal
Ik zat in de eerste van de Havo. Al mijn
vrienden rookten, maar ik niet. Ik had het wel
geprobeerd, maar ik vond het hartstikke vies.
Toen zeiden ze dat ik een mietje was en ze
gaven me steeds sigaretten. Om er bij te horen
heb ik toch een paar keer meegerookt en zo
werd ik verslaafd aan roken. Eigenlijk ben ik nu
kwaad op mijn vrienden van toen en ook op
mezelf omdat ik zo stom was om mee te doen.
Ik heb al een paar keer geprobeerd om te
stoppen, maar het lukt me gewoon niet. Als jij
slim bent, maak je niet dezelfde stomme fout
als ik!
Bas Verhagen

Toen ik twaalf was, werd ik
verliefd op Margreet uit de
tweede klas. Omdat ze ouder
was dan ik ging ik proberen
om ouder te lijken. Toen ging
ik ook roken. Na een week of
twee zag ik haar staan
zoenen met een jongen uit de
vierde en op het schoolfeest
noemde ze mij een kneus
toen ik haar vroeg om te
dansen. Nou... geen verkering
dus, maar wel verslaafd aan
roken. Begin dit jaar ben ik
eindelijk gestopt. Dat viel niet
mee, maar ik houd het nog
steeds vol en het gaat steeds
beter. Gelukkig maar. Op
voetbal hebben ze me
gevraagd voor het eerste. Het
valt zeker op dat ik meer
conditie heb.
Max

Mijn ouders rookten allebei. Mijn
vader gaf me gewoon een sigaret op
verjaardagen, en ik ben eigenlijk
vanzelf gaan roken. Nu is mijn vader
overleden aan kanker en mijn
moeder en ik proberen samen te
stoppen. Dat is moeilijk, maar met
z'n tweetjes lukt het wel. Toch
jammer dat ik er ooit aan begonnen
ben.
Anoniem

Wat hoort er bij elkaar?

Maak kaartjes in drie kleuren. Gooi de kaartjes van elke rij door elkaar. Uit elke rij kiezen wat bij elkaar hoort.
(Kan ook in het groot op de grond of in het klein voor groepjes.) Kan ook als wedstrijdje.

De Hogepriester

was de leider

van de priesters

Zacheus

vroeg te veel geld

van de mensen

Herodus

was een broer

van Jakobus

Maria

liet iemand onthoofden

Dat was Johannes

Egypte

liet iemand vrij

Dat was Barabbas

Nazaret,

was getrouwd met

Jozef

Betlehem
Pilatus

daarheen vluchtten
Maria, Jozef en het kindje
daar wilde men iemand van de Het was Jezus
rots afduwen
waar de herders luisterden naar van de engelen
het lied

Andreas

Wat voor talent heb je?
Wat voor talenten heb je van God gekregen? Het ene talent is niet meer dan het andere. We hebben alle
talenten nodig. Misschien heb je meerdere talenten. Neem een blaadje, zet bovenaan je naam en de datum.
Plak daaronder vier talenten die je hebt. De belangrijkste bovenaan en het talent waar je iets minder van
hebt eronder. (Er zijn nog veel meer mogelijkheden. Staat jouw talent er niet bij, dan schrijf je die zelf maar
op.) Sommige talenten kun je nog best ontwikkelen. Schrijf er dan onder wat je liefste toekomstverwachting
is. Houd je doel in de gaten. Met Gods hulp kom je heel ver.
Tekentalent

Muzikaliteit

Organisatietalent

Wiskundeknobbel

Technische
aanleg

Hulpvaardigheid

Vredestichter

Vrienden maken

Koken

Sporttalent

Teamleider

Knutselen

Schaken

Nieuwe ideeën
bedenken

Dansen

Verzorging

Troosten

Slim
onderhandelen

Geld verdienen

Studeren

Onthouden, lezen

Luisteren

Zingen

Zelfdiscipline

Planten verzorgen

Schoonmaken

Bouwen

Vissen

Voetballen

Praten

Kijk eens welke gevangenen er onschuldig zijn?
Ik had een bijbelwinkel
in Gaza.
Ze hebben mij
vermoord. Mijn vrouw
en drie kinderen zijn
gevlucht naar
Bethlehem.
Ik heb een vrachtwagen
overvallen en spullen
gestolen.

Ik ben voorganger van een
evangelische gemeente in
Eritrea. Ik zit al vijf jaar in een
container opgesloten, omdat
mijn kerk verboden is.

Ik ben schooljuffrouw.
De kinderen uit mijn
klas hadden een knuffel
meegenomen en we
hebben een naam
bedacht. De klas koos
de naam Mohamed. Ik
ben veroordeeld tot de
doodstraf
Ik heb een meisje
verkracht op een avond
in november

Ik had een wietplantage in
Polen en nu zit ik in de
gevangenis.

Mijn vader, is geslagen
door een groep jonge
mannen, omdat hij in de
Here Jezus gelooft. Hij
moest naar het
ziekenhuis. (India)

Onze moeder zit in de
gevangenis. Ze was leidster
op een zondagsschool. Hier
kwamen moslimkinderen.

Ik heb mensen geld afgeperst
en iemand laten vermoorden
door een huurmoordenaar.

Ik heb anderen van Jezus
verteld en dat is in Noord
Korea verboden. Nu zit ik in
een streng strafkamp.

Welke jongen/welk meisje vind jij aantrekkelijk?

Huidskleur
Bruin/blank/maakt
niet uit

Haarkleur
Blond/donker/rood/ma
akt niet uit

Mollig/mager/maa Gelovig/ongelovig/and Lacht
kt niet uit
er geloof
graag/kijkt
grappig

Is verlegen/een baas

Doet altijd stoer/is
onhandig

Is altijd met
zijn/haar uiterlijk
bezig

Rijkdom
Goedgeefs/gieri
Heeft veel geld op
g
zak/geeft niet om geld

Zacht karakter/pittig
karakter

Vechtjas/iemand die
geen ruzie maakt

Houdt van dure,
mooie kleren

Houdt van
dieren/maakt bomen
en struiken kapot
Leest graag/kijkt
graag tv

Geeft altijd
cadeautjes

Kan goed
luisteren/kan goed
schreeuwen

Heeft het altijd
over
zichzelf/vraagt
naar jouw
mening

Zegt sorry als hij/zij
iets fout heeft gedaan

Is gevoelig/hard

Spreekt kwaad over
Wil je bij je familie
anderen/ziet de leuke vandaan houden/eert
dingen in de ander.
je ouders en
opvoeders
Kleur ogen:
Kan goed leren/wil niks
bruine/blauw/groen/gr leren
ijs

Flirt ook met andere
meisjes/jongens

Houdt van dingen te
vernielen

Sportief/
muzikaal

Kan zijn/haar
handen uit de
mouwen
steken/doet nooit
iets voor zijn/haar
moeder
Wil Jezus volgen

Gaat naar de
kerk/houdt van
uitslapen

Wat wordt er van ons verwacht?

Doel: Om hen te laten beseffen dat er wat van hen wordt verwacht tot de wederkomst van Jezus.
Voorbereiding:
1. Geef de kinderen per groep een in vier stukken geknipte kleurplaat en een vel gekleurd papier, lijm.
2. Bindt een kind met wat lappen op een stoel.
3. Zet een teiltje water neer, wat schoteltjes en een theedoek.
4. Blinddoek klaarleggen.
5. Glas water per groep klaarzetten.
Eigenlijk moet de leidster even het lokaal uit. Ze belooft de kinderen dat ze iets lekkers krijgen als ze bij
terugkomst de volgende opdrachten hebben gedaan.
1. De kleurplaat moeten ze op een gekleurd stuk papier plakken, zodat hij weer heel is. Want het is onze
opdracht, terwijl Jezus in de hemel is om anderen van Hem te vertellen.
2. Ze moeten een dorstige een glas water te drinken geven.
3. Ze moeten een gevangene bevrijden.
4. Ze moeten een geblinddoekt kind door de ruimte leiden waar stoelen en dergelijke staan.
5. Ze moeten een stapel schoteltjes afgewassen hebben.
Beloon ze en vraag wat deze dingen te betekenen hebben. Eventueel lezen Jesaja 58. 6-9

Liegen heeft veel gezichten

Kijk eens of je de juiste woorden achter de volgende zinnen kunt zetten.
Liegen, roddelen, overdrijven, fantaseren, reclame, bedriegen, slijmen, ontkennen, opscheppen, niet de hele
waarheid vertellen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9.
10

Zeg, weet je dat Karim zijn cijfer voor taal stiekem heeft
veranderd?
Als je deze crème gebruikt verdwijnen al je rimpels. Je wordt
tien jaar jonger.
Misschien is mijn opa wel een zeekapitein geweest, een piraat,
met zo’n lapje voor zijn oog.
Toen de politie Jim betrapte op het stelen van een fiets, zei hij
dat hij het niet had gedaan.
Eh… ja, ik was er wel bij, maar ik heb niet meegedaan, hoor!
Ik zit gewoon drie uur per dag op msn en soms nog wel meer.
Piet vertelt aan iedereen die het maar horen wil, dat zijn tante
de lotto heeft gewonnen, hoewel het niet waar is.
Ik kan beter schaken dan wie ook
Christa dacht dat haar vriend moest overwerken, maar hij had
gewoon een ander
Ik vind jou veel knapper dan de anderen in de klas.

