
 
 

 
 
Pinkstervuurtje Kinderprogramma 3 
 
Korte film: De exploderende hete saus. 
Een aflevering uit de serie van Ryan Defrates 
Deze korte film is geschikt voor kinderen in de midden- en bovenbouw. 
 
Deze aflevering is beschikbaar gesteld door New Faith Network. Meer info over New Faith Network 
vind je hier. 
 
 
Vooraf 
Ryan is geheim agent. Hij werkt graag alleen. In deze aflevering gaat Ryan op missie. Hij moet oma en 
haar bijzonder gevaarlijke saus vinden voordat er nog meer ongelukken gebeuren. Samenwerken is 
in deze missie belangrijk. Maar o ja, dat is niet echt iets voor Ryan.  
 
De aflevering van Ryan Defrates bestaat uit twee delen. Het eerste deel (ruim 20 minuten) is een 
verhaal waar een missie moet worden volbracht. In het tweede deel wordt het verhaal van Ryan 
gekoppeld aan een Bijbelverhaal (Mozes die zijn staf omhooghoudt tijdens de strijd). Door deze 
koppeling krijgt de boodschap in het verhaal een praktische uitwerking. 
 
Het thema van deze aflevering van Ryan Defrates gaat over het thema samenwerken. Kinderen 
ontdekken door het verhaal heen dat wij anderen nodig hebben. Dat thema sluit aan bij de aflevering 
van Jumpkids, waar het ook gaat over anderen helpen. In Jumpkids (Kinderplein TV, digitale 
Pinksterconferenite) ontdekken de kids dat we anderen kunnen helpen, omdat God ons helpt. Hij is 
erbij met Zijn Geest.  
 
Hieronder geven wij vanuit het Kinderplein een aantal tips hoe je in combi met deze aflevering een 
volwaardige Kinderdienst kunt maken tijdens jullie Pinkstervuurtje. 
 
 
Tips voor jouw kinderdienst  
Door de aflevering in twee delen te splitsen kun je er op een eenvoudige manier een volwaardige 
kinderdienst van maken. In de break ga je met de kinderen in gesprek en vertel je het Bijbelverhaal. 
Na de aflevering kun je nog een verwerking doen die een beroep doet op samenwerken en elkaar 
helpen. Hieronder geven we je daarvoor een aantal tips die je helpen om e.e.a. zelf verder uit te 
werken. 
 
1. Bekijk met de groep deel 1 van de aflevering. 
 
2. Ga met de kinderen in gesprek n.a.v. de volgende gesprekvragen 

https://newfaithnetwork.com/


Gespreksvragen: 
Over Ryan: 
- Wat gebeurt er als Ryan alleen de missie wil volbrengen? 
- Wie hielpen hem en hoe doen ze dat? 
- Wat leerde Ryan tijdens de missie?  
 
3. Lees of vertel het verhaal van Mozes: Exodus 17: 8-13. 
 
Gespreksvragen: 
Over Mozes: 
- Wat denk jij dat er gebeurt zou zijn als Mozes, net als Ryan had gezegd: ‘ik kan het wel alleen! Die 
vijanden die ons aanvallen kan ik wel aan?’  
- Wie hielpen Mozes en hoe doen ze dat? 
- Wat kunnen wij leren uit het verhaal van Mozes? 
- Wat heeft het verhaal van Mozes met het verhaal van Ryan te maken? 
 
Over Jumpkids 
- Heb jij aflevering 2 van Jumpkids gezien (je kunt de aflevering terugkijken op het platform van de 
digitale Pinksterconferentie)? Daar ging het ook over anderen helpen. Wat ontdekten de Jumpkids 
daar? Wat heeft God ermee te maken als wij anderen helpen? 
 
Over jou 
- Herken jij dat? Heb jij een voorbeeld dat je iets alleen wilde doen, maar dat dat niet ging?  
- Hoe voelt het als anderen jou helpen?  
- Heb jij een voorbeeld waarbij jij andere hielp? 
 
4. Bekijk met de groep deel 2 van de aflevering. 
 
5. Verwerking 
Doe met de kinderen spelletjes waarin samenwerken en elkaar helpen essentieel is, zodat ze dit zelf 
kunnen ervaren. Benoem dat ook vooraf of na die tijd. Je vindt dit soort spellen volop op internet. 
Een paar voorbeelden: link 1, link 2, link 3. 
 
6. Heb je nog tijd over? Bekijk met de kinderen de tweede aflevering van Jumpkids (20 minuten). Je 
vindt deze op het platform van de digitale Pinksterconferentie. Je hebt de aflevering van zondag 23 
mei nodig, deze sluit wat thema betreft goed aan. 
 
 
 

https://dejuffrouwzegt.com/2017/09/27/samenwerkingsspelletjes/
https://www.stoppestennu.nl/les-idee-137-samenwerkingsspelen-tijdens-de-sport-met-gymlessen
https://jufanke.nl/tussendoortjes.html

