Verwerkingen
Puzzelblad Jezus luistert alleen naar God
Jezus luistert alleen maar naar God en naar Gods woorden. Hij kiest voor zijn Vader. Soms moeten wij ook
moeilijke keuzes maken. Wat kies je dan? God wil je helpen om te kiezen.
Eigenlijk is het net als onderweg op straat: de verkeersborden helpen je om de goede weg te kiezen.
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een kopie van werkblad 1
- Voor elk kind een potlood
- Voorbeelden van twee verkeersborden voor eenrichtingsverkeer (gebruik de
eerste twee van https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenrichtingsverkeer)
- Eventueel kleurpotloden in de kleuren rood en blauw

Werkwijze:

Laat de twee verkeersborden voor eenrichtingsverkeer zien. Praat met de
kinderen over de betekenis ervan.
Geef elk kind een kopie van het puzzelblad en laat hen het doolhof volgen door
de verkeersborden te volgen.
Laat hen eventueel de borden op de juiste manier inkleuren.
Praat ondertussen over de relatie tussen de route met de verkeersborden en het
leven met God.

Tijdsduur:

10 min.

Stoplicht
Een stoplicht is er om je te helpen bij het veilig oversteken. Je kunt het vergelijken met de manier waarop
God ons in zijn Woord wil laten zien hoe we goed kunnen leven. Ben je gehoorzaam? Of loop je ook wel
eens door rood?
Je hebt nodig:

-

Voorbereiding:

Snijd of knip de eierdoosjes doormidden, zodat je twee keer een rij van drie
hebt. Werk de zijkanten eventueel bij.

Werkwijze:

Praat met de kinderen over verkeerlichten. Hoe zien die eruit? Wat betekenen
de kleuren? Waarom bestaan verkeerslichten eigenlijk? Wat kan gebeuren als je
door rood loopt?
Maak de vergelijking met de Bijbel: waarom staat daar eigenlijk in wat God van
ons vraagt? Waarom zouden we gehoorzaam zijn? Wat gebeurt er als we
ongehoorzaam zijn? Vertel: God geeft allerlei regels en aanwijzingen, zodat we
een goed leven kunnen hebben, een leven zoals God het bedoeld heeft.
Daarna gaan de kinderen aan de slag: Verf het bovenste vakje rood, de
middelste oranje en de onderste groen.
Maak er vervolgens samen een ‘echt’ stoplicht van, door aan de onderkant een
plankje vast te spijkeren.

Tijdsduur:

15 min.
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Per twee kinderen een eierdoosje voor 6 eieren
Verf in de kleuren rood, oranje en groen
Kwasten
Potjes water
Eventueel beschermende materialen
Voor elk kind een plankje van ca. 15 x 5 cm.
Spijkers
Hamer
Een werkbankje of iets dergelijks, waarbij het niet erg is als er misgeslagen
wordt, of een spijker te ver doorschiet

Over het touw
Soms gebeuren dingen in je leven waardoor het wat moeilijker wordt. Maar God wil je altijd helpen en op de
goede weg houden.
Je hebt nodig:

Een aantal meters touw, liefst zo lang en zo dik mogelijk, of meerdere touwen

Voorbereiding:

Maak in de zaal een parcours door het touw neer te leggen. Kruis het touw ook
een aantal keren, ga onder een stoel of tafel door of er juist overheen, leg op
een punt een aantal jassen of kleden over het touw zodat het niet meer
zichtbaar is.

Speelwijze:

In de inleiding van het verhaal ging het over een evenwichtsbalk. Die hebben we
hier niet, maar het touw is net zoiets. Je gaat een route lopen op het touw en
je mag er niet vanaf vallen. Wat doe je als je hindernissen tegenkomt? Of als
iemand van de andere kant op je afkomt? Wat doe je als je het touw niet goed
kunt zien? Hoe moeilijk is het om dan de route te volgen?
Leg daarna de link met het verhaal: je moet steeds kiezen. Soms kies je de
goede en gemakkelijk weg, soms is het juist heel moeilijk en lukt het bijna niet.
Soms sta je te wankelen en val je bijna. Maar de Here God wil je altijd helpen en
op de goede weg houden.

Tijdsduur:

10 min.

Puzzelblad Volhouden in je geloof
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.
Oplossingen:

- Punten verbinden: een hand die een stopgebaar maakt
- Stippen inkleuren: Jezus zegt 3x nee tegen het kwaad
- Woorden kiezen: Vraag God om je te helpen. Hij zal je wijsheid geven / Kies
voor het goede, want op die manier eer je God.

Tijdsduur:

15 min.

Medaillon
Je hebt nodig:

-

Voor elk kind een bierviltje
Gekleurd papier, in ieder geval voldoende rood papier
Schrijf- en kleurmaterialen
Scharen
Lijm
Voor elk kind een stuk lint
Voor elk kind een aantal mooie grote kralen

Werkwijze:

Beplak het bierviltje aan de ene zijde met rood papier, hierop schrijf je de dingen
die niet goed waren/zijn in je leven en of de dingen die beter kunnen.
Aan de andere zijde beplak je het viltje met een kleur naar keuze en teken je het
kruis van Jezus, eventueel met de tekst ‘Jezus geeft je houvast’.
Versier het viltje naar eigen inzicht en maak er een mooi lint aan met kralen
zodat je het op kan hangen.

Tijdsduur:

10 min.
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Wat kies jij?
Je hebt nodig:

- Een lijst met stellingen
- Een lege zaal, in vakken verdeeld

Voorbereiding:

Verdeel de zaal in vier vakken.
- Vak 1 is het verzamelvak,
- Vak 2 is ‘eens’,
- Vak 3 is ‘oneens’,
- Vak 4 is ‘weet ik niet’.
		 Hang of leg de betekenis bij elk vak.
Speelwijze:

Ga allemaal in het verzamelvak staan. Leg het spel uit. Vertel ook, dat er geen
goed of fout antwoord is, dat ze gewoon eerlijk mogen antwoorden.
Geef een stelling en laat de kinderen kiezen in welk vak ze gaan staan. Geef
een paar kinderen de gelegenheid om hun keuze toe te lichten als ze dit willen.

Mogelijke vragen:

-

Ik vertel aan anderen dat ik in de Here Jezus geloof
Als mijn vrienden iets doen wat niet mag of kan, dan doe ik met hen mee
God geeft mij antwoord op mijn vragen door de Bijbel
Geloven is simpel
Mijn vrienden weten dat ik op zondag naar de kerk ga
Bij het maken van keuzes denk ik aan de Here Jezus
Ik durf ‘nee’ te zeggen als mij gevraagd wordt om iets te doen dat eigenlijk niet
kan of mag
- Ik heb wel eens een verkeerde keus gemaakt
Sluit af met een gebed, waarin je Gods hulp vraagt om de juiste keuzes te
maken.

Tijdsduur:

10 min.

Kopieerblad Volhouden in je geloof
Jezus werd op drie manieren op de proef gesteld. Op dit vel worden deze drie dingen uitgebeeld.
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een kopie van werkblad 3
- Schrijfmaterialen

Werkwijze:

Leg uit wat de bedoeling is van het kopieerblad:
- Het brood staat voor de verleiding van jezelf te goed doen aan eten en mooie
spullen.
- Macht staat voor de verleiding van aanzien en bewondering van anderen.
- Geloof; op welke momenten ervaar je beproeving op het gebied van je geloof?
		 Schrijf bij elke kolom deze dingen op en praat er daarna met elkaar over.
Tijdsduur:

4 juli 2021 | Copyright VHM

15 min.

1
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