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Wortel
schieten
Leuk dat je aan de slag gaat met ‘Wortel schieten.’ Kant-en-klaar materiaal voor kerkelijk
kinderwerk voor de veertigdagentijd. Het materiaal is ontstaan uit een samenwerking
tussen Tear en Timotheüs. De kinderen staan in de veertigdagentijd stil bij groeien in een
leven met Jezus: ‘Hoe doe je dat’, ‘wat betekent dat voor anderen om jou heen’ en ‘wat is
groeien in het licht van Pasen?’. Er zijn in totaal vier lessen die toewerken naar Pasen en
aansluiten bij de veertigdagenkalender van Tear. Het programma kan gebruikt worden
door zowel kinderwerkers in de onderbouw als de bovenbouw.
Het thema van de veertigdagenkalender is ‘Wortel schieten’. Als lezer van de kalender word
je uitgedaagd om krachtige wortels te ontwikkelen, waardoor je in staat bent een positieve
uitwerking te hebben op je omgeving. Opstandingskracht is daarbij nodig en helpt je. Voor
de kinderen hebben we de beeldspraak concreter gemaakt door te spreken over ‘Groei!’.
Een thema dat zeker aanwezig is in hun leven, want wie wil er niet groot worden en alles
kunnen? Groeien in een leven met Jezus gaat samen met van betekenis zijn voor de mensen
om je heen, ver weg en dichtbij. Met het kindermateriaal dagen we de kinderen uit om te
groeien in een leven met Jezus: door Hem beter te leren kennen en dichtbij Hem te zijn.
Groeien in de voetsporen van Jezus en de ander recht doen hangen met elkaar samen.
Groeien vraagt immers om keuzes maken en jouw keuze heeft gevolg voor de ander. Het
gaat ook om sámen groeien. Met Pasen vieren we dat we door de opstandingskracht (de
heilige Geest) verder mogen groeien in een leven met Jezus.
Vier zondagen en extra activiteiten

Het kinderwerkmateriaal bestaat uit vier lessen. In vier zondagen wordt het thema krachtig
neergezet zonder in herhaling te vallen. Voor de kerken en gemeenten die alle zondagen
van de veertigdagentijd met het thema aan de slag willen, staan er op pagina 26 een aantal
grotere activiteiten die zelf verder uitgewerkt kunnen worden. Het zijn activiteiten die vaak
ook gemeentebreed ingezet kunnen worden.
De kalender en het gezinsschriftje
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Het kindermateriaal sluit aan bij de weekthema’s en Bijbelstukjes van de
veertigdagenkalender van Tear. Bij iedere kalender zit een schriftje voor
gezinnen. Het gezinsschriftje is ontwikkeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
om de stukjes uit de kalender ook voor hen leuk en leerzaam te maken.
Het is zeker een pré de kalender als kinderwerker mee te lezen om je
goed voor te bereiden op de les voor de kinderen.
Spaarpotje

Bij de kalender en het gezinsschriftje zit een spaarpotje en spaarmuntjes.
De muntjes kunnen door de kinderen uitgeknipt worden en (in de kerk) geruild worden
voor echte muntjes. Die muntjes kunnen in de het spaarpotje gedaan worden. Op
40dagenkalender.nl/kinderwerk en achterin dit kinderwerkmateriaal tref je de
knutselpagina’s ‘spaarpotje’ en ‘spaarmuntjes’ voor de kinderen die de kalender of
het gezinsschriftje niet thuis meelezen. De pagina’s kunnen geprint worden
(bij voorkeur op dik papier) en aan de kinderen worden meegegeven, zodat
iedereen kan bijdragen aan de actie. Sparen jullie mee?
Dit jaar sparen we voor de organisatie ‘Paz y Esperanza’. Zij helpt kinderen in
Bolivia voor wie het onveilig is en leert hen met geweld om te gaan. Meer info
over het project vind je op 40dagenkalender.nl/kinderwerk.
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Opzet lessen

Alle lessen hebben dezelfde opbouw. De lessen duren ongeveer 60 minuten. In het
onderdeel ‘Vooraf’ lees je waar het accent in de les op ligt. In de les hebben we geprobeerd
om een verbinding te leggen tussen het verhaal van God en het leven van het kind. Welke
betekenis heeft het voor hem of haar en hoe doe je dat dan? De vragen bij ‘In gesprek’
helpen om daar met elkaar over na te denken. Ook maken we het concreet door te doen.
Als we het hebben over groeien in een leven met Jezus, gaan we dat ook echt doen door
verschillende gebedsvormen in te zetten (les één). Als kinderwerker ben jij deel van dit
proces. We dagen je uit om ook zelf te groeien en hierover te vertellen aan de kinderen.
Er zijn suggesties voor de onderbouw (groep 1-4) en voor de bovenbouw (groep 5-8). Voel je
vrij om creatief om te gaan met de aangeboden handreikingen. Niet één groep is hetzelfde
en zeker ook niet iedere kinderwerker. Maak er een les van die past bij jullie situatie.
Toelichting bij de onderdelen
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Over Tear

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via
lokale organisaties en kerken. We bouwen aan weerbare gemeenschappen en waar nodig
vullen wij aan. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en
moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken. Mensen zelf verantwoordelijkheid
geven: het werkt, en het is typisch Tear. Wij zijn Tear, doe je mee? Meer weten? Of in actie
komen? Ga naar tear.nl.

Over Timotheüs

Timotheüs heeft de volgende generatie op het oog en wil daarom de geloofsopvoeding in
kerk en gezin ondersteunen. Daarin komt Timotheüs graag langszij. Dat doen zij door het
uitgeven van diverse materialen, door een ruim trainingsaanbod voor diverse doelgroepen
en door begeleiding en advies afgestemd op de kerkelijke situatie. Tevens zijn er diverse
conferenties die zij organiseren voor kinderen, ouders en kerken. Zij organiseren op de
Pinksterconferentie het kinderprogramma en zijn actief betrokken bij de conferentie
Rondom Het Kind. Timotheüs is een onderdeel van Opwekking. Geloofsopvoeding is voor
Opwekking één van de drie pijlers in hun visie. Voor meer info zie www.timotheus.nl of neem
contact op met info@timotheus.nl.

03

Timotheüs is onderdeel van

Opwekking

Timotheüs heeft de volgende generatie op het oog
Timotheüs richt zich op de geloofsopvoeding in kerk en gezin. Wij willen de
volgende generatie bereiken met het evangelie van Jezus Christus, omdat
wij geloven dat wij als mens bedoeld zijn om in relatie met Hem te leven.

Timotheüs ondersteunt
de geloofsopvoeding in kerk en
gezin door middel van trainingen,
begeleiding en advies op maat.

Timotheüs organiseert
het spetterende kinderprogramma
tijdens de Pinksterconferentie
van Opwekking.

Timotheüs inspireert
tot eigentijds en relevant kinderwerk
door middel van materialen en
methodes.

Voor meer informatie over onze organisatie, het trainingsaanbod of onze
materialen kun je terecht op www.timotheus.nl.

les

les 1 groei

Groei!
Kerntekst: Matteüs 14:13-33

Vooraf
We starten deze lessenserie met een les over ‘Groei!’. Een onderwerp dicht bij kinderen: wie wil
er niet groter worden als hij klein is? Kinderen zijn zich ervan bewust dat ze groeien en willen dat
vaak ook heel graag. Bij jonge kinderen is groeien vooral gericht op lichamelijk groeien. Oudere
kinderen weten dat je op heel veel fronten kunt groeien. Zo kun je ook groeien in een leven samen
met Jezus. Ze leren Jezus beter kennen, Hem meer ruimte te geven in hun leven en Hem te
vertrouwen. In deze les willen we daar vooral bij stilstaan en bekijken wat dat betekent voor je
doen en laten in je dagelijks leven.
We kijken naar twee verhalen uit het evangelie verteld door Matteüs (vijf broden en twee vissen
en Petrus loopt op het water). Twee bekende verhalen die vaak los van elkaar worden verteld,
maar die vlak na elkaar plaatsvinden. De discipelen trekken dag in dag uit met Jezus op. Ze zien
wat Hij doet, horen wat Hij zegt en worden door Jezus gevraagd om mee te doen. Jezus vraagt
om 5000 mensen te eten te geven, maar ze zeggen eenvoudigweg, althans zo lijkt dat, dat dit niet
kan. Jezus laat hen zien dat het wèl kan. Later die avond loopt Jezus naar hen toe over het water.
Ook dan lijken ze het eerst niet te (kunnen) geloven. Totdat Jezus bij hen in de boot stapt. Ze zien
opeens wie Hij is. Ze roepen het uit: ‘Hij is écht de Zoon van God’. Wat een groei! Door met Jezus
te leven en met hem op te trekken, groeien ze in hun leven met Hem en groeit hun vertrouwen
in Hem.
In deze les ligt de nadruk voor de onderbouw (OB) op groeien in het steeds beter leren kennen
van Jezus. Voor de bovenbouw (BB) ligt de nadruk vooral op groeien door dicht bij Jezus te leven.
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Opzet programma en benodigdhedenlijst

Starter

Tijd

Benodigdheden

15 min.

Onderbouw
- kleding: van babykleding tot volwassen maten
- meetlint/meetlat. Eventueel zelf op papier te maken
en op te hangen in het lokaal
Bovenbouw
- 2 glazen
- bakpoeder
- afwasmiddel
- azijn

Gods verhaal

10 min.

Onderbouw
- stoelen

les 1 groei

Bovenbouw
- laptop, computer en/of beamer
In gesprek

10 min.

Aan de slag

20 min.

Onderbouw
- tijdschriften, kranten e.d.
- lijm
- scharen
- individueel: A3 papier met profiel van een mens
- samen: rol behang
Bovenbouw
- waxinelichtjes, kaars, strookjes papier en lijm
- scrabble
- verf, kwasten, papier

Spaarproject en afronding

5 min.

Onderbouw en bovenbouw
- voor alle kinderen een print van pagina 27, bij voorkeur
op stevig papier
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Starter

les 1 groei

Bedenk steeds waarom
je een programmaonderOnderbouw
deel doet. Wat zegt het
• Neem een stapel kleren in verschillende maten mee.
over groeien en Jezus
Van baby- tot volwassenkleding.
leren kennen?
• Bekijk met elkaar de stapel kleren en maak twee stapels.
Eén met te kleine en één met te grote kleding.
• Vraag hoe het komt dat ze sommige kleding niet meer
passen en sommige kleding nog niet? Hoe komt het dat je
groeit? Wat kan je zelf doen en wat gaat vanzelf?
• Pak het meetlint/de meetlat erbij.
• Vraag kinderen aan te geven hoe groot ze willen groeien.
Wat kun je en mag je allemaal als je groot bent?
• Benoem het verlangen om te willen groeien.
• Vertel dat niet alleen je lichaam groeit, maar dat je ook
kunt groeien door meer te weten en te leren over wie Jezus is.
Dan leer je Hem steeds beter kennen. Praat daar met elkaar over door.
Bovenbouw
• Vraag wie er tevreden is met hoe groot hij/zij is. Wie zou er nog wel wat willen groeien?
Waarom? Kun je uitgegroeid zijn, maar toch nog willen groeien?
• Noem met elkaar gebieden waar je nog kunt groeien. Denk aan kennis, diepere
vriendschappen, beter worden in sport, je verzameling AH-plaatjes compleet maken,
maar ook groeien in je leven met Jezus.
• Doe het proefje zoals beschreven op de site van proefjes.nl (google op ‘schuimend glas
proefjes.nl’ of zie de link op 40dagenkalender.nl/kinderwerk). Het bakpoeder groeit
niet vanzelf. Pas als het dichtbij het azijn-wasmiddelmengsel is, groeit er iets.
• Vraag de kinderen wat ze zien. Hoe ontstaat groei? Jij gaat uit jezelf ook niet groeien.
Groter worden vraagt om gezond eten, meer weten vraagt om leren, beter sporten vraagt
om trainen. Groeien in een leven met Jezus gaat ook niet vanzelf.
Zingen
Kijk voor een linkje van de liedjes naar Youtube op 40dagenkalender.nl/kinderwerk.
Onderbouw: Groter Groeien (Elly en Rikkert, cd Groter Groeien)
Bovenbouw: Ik wil meer en meer op Jezus gaan lijken (Marcel en Lydia Zimmer)

Gods verhaal
De vertelling voor de onderbouw is uitgewerkt.
Voor de bovenbouw tref je een aantal vertelsuggesties aan.
Matteüs 14:13-33 (Bijbel in Gewone Taal)

Toen Jezus hoorde wat er gebeurd was, vertrok hij. Hij ging
met de boot naar een stille plek om alleen te zijn. Maar de
mensen hoorden waar hij heen ging. Ze kwamen uit hun
steden en liepen over het land mee met de boot. Toen Jezus
uit de boot stapte, zag hij al die mensen staan. Hij kreeg
medelijden met hen, en hij maakte alle zieken beter.

In de Jezus’ tijd stond
de zee voor de vijanden
van de mens: angst,
dood e.d.
Jezus loopt dus niet
zomaar op het water.
Hij laat hier zien dat Hij
macht heeft over onze
vijand(en).

Toen het avond werd, zeiden de leerlingen tegen Jezus: ‘
U moet al die mensen wegsturen. Want het is al laat, en
hier is geen eten te krijgen.
Ze kunnen beter eten gaan kopen in de dorpen in de buurt.’ Maar Jezus zei tegen hen:
‘De mensen hoeven niet weg te gaan. Jullie kunnen wel voor eten zorgen.’ De leerlingen
zeiden: ‘Maar we hebben hier alleen maar vijf broden en twee vissen!’ Jezus zei: ‘Breng
die bij mij.’ Jezus zei tegen de mensen dat ze in het gras moesten gaan zitten. Toen pakte
hij het brood en de vis. Hij keek omhoog naar de hemel en dankte God voor het voedsel.
Daarna brak hij het brood in stukken. Hij gaf het aan de leerlingen, en zij deelden het uit
aan de mensen.
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Alle mensen konden eten zo veel als ze wilden. De leerlingen haalden het eten op dat
overgebleven was. Het waren twaalf manden vol. Er hadden ongeveer vijfduizend mannen
gegeten van het brood en de vis. En ook nog veel vrouwen en kinderen.
Jezus zei tegen de leerlingen dat ze naar de boot moesten gaan. Ze moesten alvast naar
de overkant varen. Jezus zou later komen, hij wilde eerst de mensen naar huis sturen.
Toen iedereen weg was, ging hij een berg op om te bidden. Hij was daar alleen.
Het werd nacht. De leerlingen waren al een heel stuk het meer op gevaren. Ze hadden
tegenwind. De golven sloegen hard tegen de boot. Aan het eind van de nacht liep Jezus over
het water naar de boot. Toen de leerlingen hem over het water zagen lopen, schrokken ze
vreselijk. Ze schreeuwden het uit van angst en riepen: ‘Een geest!’ Maar Jezus zei: ‘Rustig
maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn.’ Toen zei Petrus: ‘Heer, as u het echt bent,
zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Jezus zei tegen hem: ‘Kom naar mij toe.’

les 1 groei

Petrus stapte uit de boot. Hij liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe
hard het waaide, werd hij bang. Hij zakte weg in het water en schreeuwde: ‘Heer, red mij!’
Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast. Hij zei: ‘Waarom twijfel je? Is je geloof
dan zo klein?’ Toen ze in de boot stapten, stopte het met waaien. De leerlingen in de boot
knielden voor Jezus. Ze zeiden: ‘U bent echt de Zoon van God!’
Vertelling voor de Onderbouw
Maak met elkaar een boot. Zet de stoelen van de kinderen in een soort treinopstelling met
voor- en achteraan nog één stoel, als boeg en achtersteven. Zet de kinderen op hun
stoelen en ga zelf voorin “de boot” staan. Eventueel kun je met karton de boot afbakenen.
Tijdens het vertellen van het verhaal kun je de kinderen mee laten doen in de boot.
Geef hen opdrachten:
• roeien tijdens het eerste deel van het verhaal
• schrikken, met een hand voor de mond en buiten de boot wijzen
Zelf kun je tijdens het vertellen door de boot lopen en net als Petrus uit de boot stappen.
De leerlingen van Jezus zaten ook ooit eens in een boot. Voor ze wegvoeren hadden ze een
bijzondere maaltijd beleefd. Jezus vroeg zijn leerlingen 5.000 mensen te eten te geven en er
waren maar vijf broden en twee vissen. De leerlingen geloofden niet dat dat kon, maar Jezus
liet hen iets anders zien. Hij gaf alle mensen te eten! Wat een wonder! Nu zijn ze op weg naar
de overkant van het meer, zonder Jezus. Hij komt later. Na een tijd varen, schrikken ze op. Het
is midden in de nacht. Sommige discipelen zijn moe en liggen half te slapen, maar nu zijn ze
opeens klaar wakker. Het lijkt wel alsof iets of iemand over het water naar hen toe komt. Maar
dat kan toch niet? Ze geloven (opnieuw) niet wat ze zien. Maar dan horen ze: ‘Wees niet bang!’.
Het is Jezus! Petrus is de eerste die van de schrik is bekomen en hij vraagt: ‘Als U het echt
bent, zeg dan dat ik naar U toe moet komen.’. En Jezus zegt: ‘Kom!’. Wat een verschil, nu
gelooft Petrus wel in de macht van Jezus. Hij stapt uit de boot en loopt naar Jezus toe.
Maar... in plaats van naar Jezus te blijven kijken, kijkt hij opeens om zich heen: ‘Help, dit
kan helemaal niet’. Hij loopt over water!?
Langzaam zinkt Petrus weg, maar Jezus grijpt zijn hand en helpt hem weer in de boot.
Eenmaal veilig in de boot zien nu ook de andere leerlingen wie Jezus is en hoe groot zijn
macht is. Ze buigen voor Jezus en zeggen: ‘U bent écht de Zoon van God’. In korte tijd
hebben ze van dichtbij gezien wie Jezus echt is. Ze hebben hem beter leren kennen.
Vertelsuggesties voor de Bovenbouw:
Dit zijn twee verhalen die je los van elkaar kunt vertellen.
Wanneer je ze na elkaar vertelt lees je over veranderde, gegroeide
discipelen (zie Vooraf). Je kunt het verhaal zelf vertellen of
gebruikmaken van de vertelsuggesties:
1) Maak gebruik van filmpjes, je vindt linkjes op de site van Tear,
40dagenkalender.nl/kinderwerk
- ‘Vijf broden en twee vissen’ (tekenfilm Johannes 6, met ondertiteling)
- ‘Wandelen op het water’ (door de Zandtovenaar)
- ‘Lopen op water’ (Bijbel in Blokjes)
2) Geef alle kinderen een Bijbel en lees samen de twee gedeeltes.
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3) Lees de Bijbelgedeelten voor uit de Bijbel in Gewone Taal. Af en toe stop je. Als je nu
een foto zou maken van wat je ziet, hoe ziet die foto er dan uit? Beeld dit met elkaar uit.
Welke blikken zie je op de gezichten?

In gesprek
De vragen helpen de kinderen om zich in te leven in het verhaal. Wat herkennen ze daarvan?
De vragen helpen om met elkaar te zoeken naar de betekenis van het verhaal. Het gesprek
helpt de kinderen om na te denken waar het Bijbelverhaal hun eigen leven raakt.

les 1 groei

Onderbouw
• De discipelen van Jezus konden niet geloven dat Jezus zoveel mensen te eten kon geven,
en toch gebeurde het. Wat zouden ze tegen elkaar gezegd hebben toen dat toch gebeurde?
Zouden ze verbaasd zijn, blij of verdrietig?
• Denk je eens in dat jij in de boot zou zitten en Jezus over het water komt aanlopen.
Wat zou jij denken en/of doen?
• Wat hebben de discipelen ontdekt over Jezus? (vers 33: U bent echt de Zoon van God)
• De discipelen brengen veel tijd met Jezus door en leren Hem zo steeds beter kennen.
Wat heb jij vandaag geleerd over Jezus?
Bovenbouw
• Wat is de reactie van de discipelen op Jezus’ vraag om de mensen eten te geven?
En hoe reageert Petrus in het tweede verhaal? Wat is het verschil?
• Zou jij overboord stappen? Of wacht jij, net als de andere discipelen, tot Jezus naar jou
toe komt?
• Jezus daagt de discipelen uit om te ontdekken wie Hij is. Hij laat hen twee keer kort
achter elkaar zien wie Hij is en wat Hij kan. Hij vraagt de discipelen eigenlijk om Hem te
vertrouwen. Ken jij zo’n situatie van vertrouwen op Jezus? Hoe ging dat en wat deed je?
• Door veel met Jezus op te trekken, groeien de discipelen in hun leven met Jezus. Ze gaan
Hem meer vertrouwen en, in dit geval Petrus, willen meer op Hem gaan lijken. Wat vind jij
mooi aan Jezus en wat zou jij wel van Hem willen leren?

Aan de slag
Onderbouw
In het Bijbelverhaal heb je met de kinderen ontdekt dat de
leerlingen Jezus steeds beter leren kennen. Daar mogen wij
en de kinderen ook in groeien. De meeste kinderen weten al
het een en ander (of misschien heel veel) over Jezus. Daar
gaan we nu mee aan de slag. De volgende opdracht kan
individueel of als groep gedaan worden.

Doe zelf ook mee tijdens
‘aan de slag’. Kinderen
leren van jou hoe je
dichtbij Jezus kunt zijn.

Individueel: geef elk kind een A3-papier met daarop de omtrek van een mens.
Geef de kinderen de opdracht om uit tijdschriften plaatjes te knippen die
passen bij Jezus (denk aan de Bijbelverhalen, wat Hij heeft gedaan en gemaakt
of nu zou doen). Plak deze op. Zo ontstaat een beeld van hoe zij Jezus kennen.
Zorg na afloop voor uitwisseling. Zo help je elkaar om te groeien in het leren
kennen van Jezus.
Samen: doe bovenstaande opdracht samen. Vraag één kind op de behangrol te gaan
liggen. Trek een lijn om dit kind heen. Beplak met elkaar het figuur dat is ontstaan
met plaatjes die iets vertellen over Jezus.
Bovenbouw
In het Bijbelverhaal komt naar voren dat de leerlingen groeien door dicht bij Jezus te zijn en
hun leven met Hem te delen. Dichtbij Jezus zijn is belangrijk voor je groei in het leven met
Hem. Eigenlijk net zo belangrijk als het eten van je dagelijkse boterham is voor je lichamelijke
groei. In de volgende werkvorm(en) daag je de kinderen uit om dichtbij Jezus te zijn en hun
verlangen naar groei met Hem te delen.
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Maak in de ruimte drie hoeken, waar je de volgende gebedsvormen klaar zet.
1) Alleen vuur kan vuur ontsteken. Groeien in het leven van Jezus kan door dicht bij
Hem te leven. Laat je aansteken door Zijn liefde voor jou! Zet een grotere kaars neer, met
daaromheen een aantal waxinelichtjes. Leg ook strookjes papier neer, met de omtrek van
een waxinelichtje als afmeting. Kinderen kunnen hier hun gebed op schrijven, de strook om
het waxinelichtje plakken en vervolgens het kaarsje aansteken.
2) Scrabbelen: dichtbij Jezus mag je Hem vertellen wat je bezighoudt. Vraag de kinderen dit
in een woord te omschrijven en dit neer te leggen op een Scrabblebord. Zo ontstaat met
elkaar een mooi samenspel van de gebeden van kinderen.
3) Schilderen: dicht bij Jezus zijn, kan ook zonder woorden. Daag de kinderen uit om dat
waar ze in willen groeien te schilderen voor Jezus.

les 1 groei

Spaarproject
Breng het spaarproject onder de aandacht. Vertel over de gezinnen en kinderen in het project
voor wie het thuis onveilig is door huiselijk geweld. Op 40dagenkalender.nl/kinderwerk tref
je meer informatie aan over het project. Welke kinderen zijn er thuis al aan de slag met de
muntjes en het papiergeld? Deel in de groep het ‘nepgeld’ en het te vouwen spaarpotje uit.
Je vindt deze als download op de site en ook in dit materiaal op pagina 29. Vertel dat het de
bedoeling is dat ze dit papieren geld proberen te ruilen voor echt geld. Bewaar het gespaarde
geld in het spaarpotje tot het eind van het project.

Afronding
Blik aan het einde van de ochtend terug met de kinderen. Wat hebben ze geleerd en ontdekt?
Zijn er dingen die ze de komende week juist wel of niet gaan doen? Sluit af met een lied en bid
met elkaar.
Gebed
Here God, Vader in de Hemel, dank U wel dat U ons laat groeien. Dank U wel dat we dichtbij U
mogen leven en zo mogen leren wat het betekent om te zijn zoals Jezus. Wilt U ons vandaag
helpen om U beter te leren kennen en te ontdekken hoe we dichtbij U kunnen zijn.
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les

les 2 groeipijn

Groeipijn
Kerntekst: Genesis 12:1-9 en Genesis 13:1-18

Vooraf
In les één hebben we met de kinderen nagedacht over groeien in een leven met Jezus. Jezus
steeds beter leren kennen en dichtbij Hem zijn, helpt ons om te groeien. In deze les gaan we
verder nadenken over dit groeiproces. We ontdekken samen dat groeien niet alleen iets is om
naar uit te kijken, maar dat het soms ook wat van je vraagt. Groeien vraagt om keuzes maken, om
stappen zetten en dan kan groeien soms pijn doen.
Die keuzes en pijn zien we in het leven van Abram. Hoe ging hij ermee om en leidde dat tot een
leven dichter bij God? Voor de onderbouw kiezen we het verhaal van Abram en Lot die samen
het land verdelen. Abram doet een stap opzij en geeft Lot de eerste keuze voor het land. Goed
mogelijk dat het vanbinnen bij Abram stormde in zijn hoofd toen Lot koos voor het mooiste stuk
land. Was dit waarvoor hij alles had opgegeven? Bij de bovenbouw kijken we ook naar wat aan dat
verhaal voorafging. Niet alleen bij dit keuzemoment van Lot voelen we de pijn van Abram, maar
ook toen hij uit zijn land wegtrok en het onbekende tegemoet ging. God had hem de belofte
gedaan van een groot volk, terwijl hij al zo oud was. Abrams keuze om te blijven vertrouwen op
God zal niet alleen maar leuk of avontuurlijk geweest zijn. Afscheid nemen en weggaan uit een
voor hem bekende omgeving was een keuze die pijn deed, maar wel nodig was om te kunnen
groeien en verder te gaan in zijn leven met God.
Samen met de kinderen denken we na over keuzes maken. Keuzes die moeilijk zijn of wat
kosten. En ook hoe keuzes in het dagelijks leven hen kunnen helpen te groeien in het leven
met Jezus. De kinderen ontdekken op deze manier dat je in het groeien in een leven met Jezus
keuzes tegenkomt. Keuzes die soms pijn doen.
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Opzet programma en benodigdhedenlijst

Starter

Tijd

Benodigdheden

15 min.

Onderbouw
- voorwerpen of afbeeldingen daarvan
Bovenbouw
- verschillende voorwerpen. Sommige aantrekkelijk, andere
niet aantrekkelijk voor kinderen

Gods verhaal

10 min.

Onderbouw
- kinderbijbel

les 2 groeipijn

Bovenbouw
- eventueel afplaktape
In gesprek

10 min.

Aan de slag

20 min.

Onderbouw
- cupcakes
- slagroom
- decoratiestiften
- decoratie
Bovenbouw
- meerdere kopieën van het werkblad in de bijlage

Spaarproject en afronding

5 min.
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Starter

les 2 groeipijn

Onderbouw
• Vertel de kinderen dat je een aantal voorwerpen, of afbeeldingen daarvan,
hebt meegenomen (denk aan lego/duplo, Playmobil/pop, viltstift/puzzel, hagelslag/
pindakaas, knutselspullen/rolschaats).
• Vertel hen dat ze steeds een van de voorwerpen moeten kiezen. Leg de eerste twee voorwerpen
op twee aparte tafels. Vraag de kinderen te gaan staan bij het voorwerp van hun keuze.
• Wanneer iedereen heeft gekozen, vraag je een aantal kinderen hun keuze toe te lichten.
Waarom hebben ze dit voorwerp gekozen? Wat vinden ze er mooi, goed of aantrekkelijk aan?
• Zorg dat je de kinderen laat ervaren dat kiezen makkelijk (snoep of groente), moeilijk (patat
of pannenkoeken), maar ook pijnlijk kan zijn. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het
kiezen tussen iets wat zichtbaar mooi en duur is (mobiele telefoon) en iets gewoons
(schaar). Voorwerp één blijkt alleen na het kiezen kapot te zijn. Dan is zo’n keuze pijnlijk,
maar je leert/groeit er wel van!
Bovenbouw
• Verdeel de kinderen in groepen van 3-4 kinderen.
• Leg een aantal voorwerpen neer. Vertel dat de groepen om beurten mogen kiezen, maar dat
ze wel met elkaar moeten overleggen. Zorg voor aantrekkelijke (iets lekkers, AH-plaatjes)
en minder aantrekkelijke dingen (stinksok, klok).
• Wanneer alle voorwerpen zijn gekozen kun je met de kinderen in gesprek gaan.
Door te kiezen voor jezelf, maak je ook een keus voor de ander. Zij hebben minder keus.
Hoe voelde het dat een andere groep datgene koos wat jullie eigenlijk wilden hebben?
In je leven moet je ook kiezen: je kiest je vrienden, je kiest om mee te pesten of juist niet, je
kiest om naar je ouders te luisteren enz. Maar je kiest ook om Jezus te volgen of niet. Keuzes
zijn niet altijd makkelijk en soms heb je er niet meteen plezier van. Vandaag kijken we naar
Abram die ook keuzes moest maken die niet meteen makkelijk waren, maar waarbij hij wel
groeide in het volgen van God.
Zingen
Kijk voor een linkje van de liedjes naar Youtube op 40dagenkalender.nl/kinderwerk.
Onderbouw: Toch weet ik wat ik wil (kinderopwekking 20)
Bovenbouw: Kiezen (Make Some Noise Kids CD 1) (geen track op youtube beschikbaar)

Gods verhaal
De vertelling voor de bovenbouw is uitgewerkt. Voor de
onderbouw tref je een aantal vertelsuggesties aan.
Genesis 12: 1-9 en Genesis 13:1-18 (Bijbel in Gewone Taal)

Kies bij je vertelling in
welke tijd, tegenwoordige of verleden tijd, je het
verhaal vertelt en houd
daar aan vast.

De Heer zei tegen Abram: ‘Ga weg uit je eigen land en ga weg
van je familie. Ik zal je zeggen naar welk land je moet gaan.
Ik zal je zoveel nakomelingen geven dat ze een groot volk
worden. Ik zal je rijk en gelukkig en beroemd maken. Jij zult ook anderen gelukkig maken. Als
de volken op aarde elkaar geluk toewensen, zullen ze zeggen: ‘Ik hoop dat je net zo gelukkig
wordt als Abram.’ Ik zal goed zijn voor de mensen die goed voor jou zijn. Maar de mensen die
jou slecht behandelen, die zal ik straffen.’
Abram deed wat de Heer gezegd had. Hij ging weg uit Charan. Hij was toen 75 jaar oud. Hij
nam zijn vrouw Sarai en zijn neef Lot mee. En ze namen alles mee wat ze hadden, ook hun
slaven en slavinnen. Ze gingen op weg naar het land Kanaän.
Abram en zijn familie kwamen in Kanaän, waar in die tijd de Kanaänieten woonden. Ze reisden
door tot de eik van More bij de stad Sichem. Daar zag Abram de Heer. De Heer zei: ‘Ik zal dit
land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram daar een altaar voor de Heer.
Abram ging verder naar de bergen bij de stad Betel. Tussen Betel en Ai zette hij zijn tenten op.
Ook daar bouwde hij een altaar, en hij bad tot de Heer. Abram ging steeds verder. Hij trok van
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de ene plaats naar de andere, tot in de Negev-woestijn.
Abram ging weer terug naar de Negev-woestijn, met Sarai
en al zijn bezittingen. Ook zijn neef Lot ging mee. Vanuit de
Negev-woestijn trokken ze van de ene plaats naar de andere,
tot ze bij de plaats Betel kwamen. Daar was Abram al eerder
geweest. Tussen Betel en Ai had hij toen een altaar gebouwd.
Hij ging er nu weer heen en hij bad daar tot de Heer.

Boaz onderhandelt over
de aanschaf van het stuk
land van Naomi en het
trouwen met Ruth in de
stadspoort. Dat is de
plek die wij nu het gemeente- of stadhuis zouden noemen. Hij maakt
er dus serieus werk van.

les 2 groeipijn

Abram was heel rijk. Hij had heel veel schapen, geiten
en koeien, en veel zilver en goud. Lot was met Abram
meegereisd. Ook Lot had veel schapen, geiten en koeien.
Hij had een grote familie en veel slaven. Abram en Lot hadden
zo veel vee dat er niet genoeg eten was voor al die dieren. Het
land was te klein voor hen allebei, en er woonden ook al andere volken. De herders van Abram
kregen steeds ruzie met de herders van Lot. Daarom konden Abram en Lot daar niet allebei
blijven wonen.
Abram zei tegen Lot: ‘We moeten geen ruzie maken, en onze herders ook niet. We zijn toch
familie? Laten we apart gaan wonen. Er is genoeg land. Als jij naar de linkerkant gaat, ga ik
naar rechts. Maar als jij liever naar rechts gaat, ga ik naar links.’
Lot keek goed om zich heen. Hij kon over het dal van de rivier de Jordaan kijken, helemaal tot
de stad Soar. In dat gebied lagen ook Sodom en Gomorra. Die steden waren toen nog niet verwoest door de Heer. Lot zag hoe mooi het land daar was. Het was net zo mooi als de tuin van
Eden en als Egypte. En er was overal genoeg water. Daarom koos Lot het dal van de Jordaan.
Abram en Lot gingen uit elkaar. Abram bleef in Kanaän wonen, en Lot ging naar het oosten.
Hij ging in het dal van de Jordaan wonen, in de buurt van Sodom. In Sodom waren de mensen
slecht. Ze deden dingen die de Heer niet goed vond.
Toen Lot weg was, zei de Heer tegen Abram: ‘Kijk eens goed om je heen, naar het noorden en
het zuiden, naar het oosten en het westen. Al het land dat je ziet, zal ik aan jou en aan je nakomelingen geven. Het zal altijd van jullie zijn. Ik zal je heel veel nakomelingen geven. Ze zullen
ontelbaar zijn, net zoals het zand op aarde ontelbaar is. Je kunt overal heen gaan, want ik zal
het land aan jou geven.’ Abram ging op weg. Hij ging wonen bij de eiken van Mamre bij de stad
Hebron. Daar bouwde hij weer een altaar voor de Heer.
Vertelsuggesties voor de Onderbouw
1) Vertel het verhaal van Abram en Lot en maak steeds gebruik van één terugkerende zin.
Bijvoorbeeld: “Het was niet makkelijk, maar Abram liet Lot kiezen” Laat de kinderen deze
zin steeds herhalen tijdens het verhaal.
2) Vertel het verhaal van Abram en Lot en laat de kinderen het verhaal uitspelen. Kies een
Abram en een Lot. Kies enkele herders en bij veel kinderen een aantal schapen.
3) Lees het verhaal voor uit een kinderbijbel.
Vertelling voor de Bovenbouw
Verdeel je lokaal in drie vakken. Gebruik daar eventueel afplaktape voor. Vertel de kinderen
dat zij vandaag in de schoenen van Abram gaan staan. Vertel hen dat zij tijdens het verhaal,
net als Abram, keuzes moeten gaan maken. Wanneer Abram voor een keuze staat, moeten de
kinderen net als Abram kiezen. Laat hen allemaal in het vak van hun keuze staan en vraag na
elke keuze een paar kinderen om toe te lichten waarom ze in dat vak zijn gaan staan.
Vertel dat Abram samen met zijn familie in Haran woonde. Benadruk dat hij het daar goed had
en dat het hem aan niks ontbrak. Vertel dat God hem riep om te vertrekken en dat Hij Abram
beloofde hem te zegenen met een groot volk. Wat een keuze! Vertrekken naar een onbekend
land met een nog te ontvangen belofte, of gewoon lekker blijven waar je bent met wat je toch
allemaal al hebt... Wat zou Abram gedacht hebben? Hoe zou hij tot z’n keuze gekomen zijn?
En wat zouden de kinderen doen?
Optie 1: Blijven op de plek waar je al woont.
Optie 2: Vertrekken, het onbekende tegemoet.
Optie 3: Wat had Abram ook kunnen doen?
Abram kiest er voor om op pad te gaan en God te vertrouwen op Zijn belofte.
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Hij vertrekt naar Kanaän en gaat daar wonen. Dan breekt er
hongersnood uit. Abram wil naar Egypte, maar hij is bang.
Sarai is mooi en hij wil niet dat hij gedood wordt zodat ze
Sarai van hem kunnen afpakken. Wat doet Abram en wat zou
jij doen?
Optie 1: Bedenkt een list en vertel dat Sarai een zus is.
Optie 2: Vertrouw op God en vertel het hele verhaal en vraag
asiel aan.
Optie 3: Een andere optie, bijvoorbeeld....

Benoem bij elke overgang naar een nieuw
programmaonderdeel
de link naar het thema.
Neem kinderen mee
in je lesopbouw.

Abram vindt het lastig om God te vertrouwen. Hij bedenkt een list. De list werkt, maar de farao
wil Sarai wel als vrouw. God steekt hier een stokje voor en de farao begrijpt dat Abram heeft
gelogen. Bang voor God stuurt de farao Abram snel weg.

les 2 groeipijn

Terug in Kanaän komt Abram in de problemen met zijn neef Lot. Ze zijn beide rijk en
bezitten veel vee. Er is alleen te weinig land voor beide kuddes. Ze moeten een oplossing zoeken. Abram moet opnieuw kiezen. Wat zou jij doen?
Optie 1: Zelf als eerste kiezen.
Optie 2: Lot een stuk land laten kiezen.
Optie 3: Een andere oplossing, namelijk:....
Sluit af met te vertellen dat Abram door zijn keuzes heeft ervaren dat groeien in het leven met
God niet altijd leuk of makkelijk is. Het doet soms ook pijn.

In gesprek
De vragen helpen de kinderen om zich in te leven in het verhaal. Herkennen ze dat?
De vragen helpen om met elkaar te zoeken naar de betekenis van het verhaal. Het stimuleert
de kinderen om na te denken waar het haakt aan hun eigen leven.
Onderbouw
• Abram laat Lot als eerste kiezen. Waarom zou hij dat doen?
• Hoe zou Abram zich gevoeld hebben toen Lot het mooiste stuk land koos?
• Wanneer moet jij kiezen (wat doe ik op brood, wat doe ik aan, met wie wil ik vrienden zijn,
wat is eerlijk)?
• Waarom is kiezen soms moeilijk?
Bovenbouw
• Waarom zou God deze keuzes van Abram vragen? (denk aan de zegen die hij ontvangt)?
• Wat zijn keuzes die jij moet maken? Noem een paar makkelijke en een paar moeilijke keuzes.
• Herken jij, net als Abram, dat kiezen voor de ander ook kan betekenen dat je zelf gezegend
wordt? Geef eens een voorbeeld.
• Hoe komt het dat moeilijke keuzes ons kunnen helpen om te groeien in het leven met Jezus?

Aan de slag
Onderbouw
Abram had het mooiste voor zichzelf kunnen kiezen, maar hij deed
een stap opzij en gunt Lot de eerste keus. Met deze opdracht daag je
de kinderen uit om een stap opzij te zetten en de ander voor te laten gaan.
Ook dat is groeien in een leven met Jezus.
Geef elk kind twee cupcakes. Laat de kinderen de cupcakes versieren. Vertel aan het eind (!) dat
ze één van de twee cupcakes na afloop van de dienst mogen weggeven aan iemand anders in de
kerk. Misschien wel iemand waarvan zij denken dat hij/zij wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Vraag de kinderen om de ander te laten kiezen welke cupcake hij/zij wil. Misschien is het
wel de mooist versierde cupcake. Dat is dan natuurlijk best lastig. Groeien kan soms ‘pijn’ doen.
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Bovenbouw
Abram heeft in zijn leven een aantal lastige keuzes moeten maken. Ook de kinderen komen
in hun leven situaties tegen waarbij ze moeten kiezen. Zo’n situatie is een mogelijkheid om
te groeien in het volgen van Jezus. Alleen wat is de juiste keuze? Verdeel de groep in
groepjes van drie en laat de kinderen diverse dagelijkse situaties uitspelen. Je vindt ze op het
kopieerblad in de bijlage van deze les. Kopieer deze voor de kinderen, zodat zij zelf aan de slag
kunnen met de situaties. Hoe gaat het verder? Welke keuzes kunnen worden gemaakt?
Ze moeten steeds drie opties bedenken. Verdeel de situaties over de verschillende groepjes.
Nabespreking
Vraag de kinderen na afloop welke optie Jezus gekozen zou kunnen hebben in deze situatie.
Praat daar met elkaar over door. Hoe is het om juist die keuze te maken?

les 2 groeipijn

Spaarproject
Breng het spaarproject onder de aandacht van de kinderen (zie informatie op pagina twee en
op 40dagentijd.nl/kinderwerk). Welke keuzes hebben de kinderen van het project in Bolivia
wel en niet? Jij kunt hen helpen door geld in te zamelen. Welk keuzes kun jij maken om dat
te doen?

Afronding
Blik aan het einde van de ochtend terug met de kinderen. Vraag wat ze hebben geleerd en
ontdekt. Zijn er dingen die ze de komende week juist wel of niet gaan doen? Sluit af met een
lied en bid met elkaar.
Gebed
Here God, dank U dat U voor ons kiest! Dank U dat we dat
mogen geloven. Vandaag denken we verder na over groeien
in ons leven met U. Ook wanneer het niet makkelijk is en we
moeten kiezen bent U erbij. Wilt u ons helpen om de juiste
keuzes te maken in ons leven?
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BIJLAGE BIJ LES 2

Opdracht
- Lees met je groepje de situatie.
- Hoe kan het verder gaan? Welke keuzes kun je maken?
- Bedenk drie manieren hoe het verder kan gaan.
- Oefen ze alle drie.

Situatie 1

Het verjaardagsfeestje
Je bent uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. Eigenlijk heb je er geen
zin in. Het is een kind uit je klas waar je eigenlijk niet mee omgaat, je vindt
haar/hem helemaal niet aardig. Zij/hij loopt altijd een beetje alleen rond en
nu heeft ze uitgerekend jou uitgenodigd. Pff, daar heb je dus echt geen zin
in. Dan komt ze op het schoolplein naar je toe en zegt: ‘nog twee dagen, dan
is mijn feest. Je komt toch wel?’. Hoe kan het verder gaan?

Situatie 2

Helpen
Jullie hebben vreselijke haast. Eigenlijk zijn jullie al te laat voor
jullie sporttraining. Samen fietsen jullie keihard om toch nog op tijd te zijn.
Voor jullie fietst een oudere dame met een grote boodschappentas aan haar
stuur. Net als jullie haar voorbij zijn gefietst, horen jullie dat ze valt.
In een flits zie je de boodschappen over straat rollen.
Hoe kan het verder gaan?

Situatie 3

Gevlucht
In jullie straat is een nieuw gezin komen wonen.
Je hebt gehoord dat ze uit Syrië komen, en dat het vluchtelingen zijn.
De broer en zus uit het gezin heb je al eens op straat gezien toen je buiten
speelde: ze zijn ongeveer even oud als jij. Ze zien er heel anders uit dan jij
en je kunt ze ook niet verstaan. ‘s Avonds zie je dat de woonkamer er maar
kaal uit ziet, er staat alleen een tafel met wat stoelen. Hoe kan het
verder gaan?
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les 3 samen groeien

Samen Groeien
Kerntekst: Ruth 1-4

Vooraf
In deze derde les over groei zoomen we in op het verhaal van Boaz. De eerste les stond in het
teken van groeien in een leven met Jezus: Hem beter leren kennen en dichtbij hem zijn. In de
tweede les ontdekten de kinderen dat een leven met Jezus ook betekent dat we keuzes moeten
maken. Groeien vraagt om keuze maken en om stappen zetten. Dat kan soms pijn doen.
In deze les denken we met de kinderen na over de vraag hoe we sámen kunnen groeien.
Niet: ‘ik, en jij zoekt het maar uit’, of ‘ik, ten koste van jou’. Maar hoe kunnen we samen
optrekken, van elkaar leren en elkaar versterken en zo groeien in ons leven met Jezus?
Spannende vragen omdat we, zo hebben we gezien in les 2, eerder geneigd zijn om voor onszelf
te kiezen. In deze les diepen we dit thema verder uit en dagen we de kinderen uit om ‘ikke, ikke,
ikke’, om te zetten in ‘jij, jij, jij’. Boaz in het verhaal van Ruth doet dat ook. We horen hoe hij
omgaat met de vreemdelinge Ruth, die in alle opzichten een achterstand op hem heeft. Jezus
nodigt ons uit om achter Hem aan te gaan en naast de ander te gaan staan, te delen van onze
overvloed, de ander in zijn kracht te zetten en samen onrecht uit te bannen.
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Opzet programma en benodigdhedenlijst

Starter

Tijd

Benodigdheden

15 min.

Onderbouw
- Duplo of puzzels
Bovenbouw
- flap/stift of bord/krijt

les 3 samen groeien

Gods verhaal

10 min.

Onderbouw
- vlaggetjes en/of ballonen
- drinken en iets lekkers
Bovenbouw
- schetsbord (of flap, groot vel papier)
- afbeeldingen uit verhaal Ruth
- Bijbel in Gewone Taal

In gesprek

10 min.

Aan de slag

20 min.

Onderbouw
- A3-kleurplaten over Pasen (internet) in drie stukken
- stiften, potloden of verf
Bovenbouw
- camera en/of telefoon(s)

Spaarproject en afronding

5 min.
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Starter

les 3 samen groeien

Onderbouw
• Verdeel de kinderen in twee of drie groepen.
• Geef elke groep een eigen bak met Duplo. Vertel dat jullie een wedstrijd gaan doen: wie
kan de hoogste toren maken? Wie maakt een toren die hoger is dan het grootste kind uit de
groep? Zorg dat de kinderen niet genoeg duplo hebben om het doel te halen.
• Tijdens de wedstrijd ontdekken de kinderen dat ze het doel niet kunnen halen. Leg de
wedstijd stil en bespreek met elkaar hoe ze dit wel kunnen? Ze hebben elkaar nodig,
samen één toren. Samen komen ze verder en kunnen ze het doel bereiken.
• Variant: dit spel kan ook gespeeld worden met een grote puzzel. Elke groep heeft een deel
van de stukjes. Ze ontdekken dat ze de hele puzzel alleen kunnen maken als ze alle stukjes
bij elkaar leggen.
• Leg uit dat je anderen nodig hebt om te groeien. Je kunt het niet alleen!
Bovenbouw
• Laat de kinderen verschillende personen met verschillende ‘beroepen’ uitbeelden. Denk aan
politieagent, dokter of koningin, atleet, zwerver, vuilnisman, timmerman, bankier, leraar,
ouder, vluchteling, opa en oma, zieke etc.
• Vraag de kinderen deze mensen te verdelen in twee groepen. Een groep waar je graag wat
van leert, waar je tegen opkijkt of waarvan je weet dat je wat kunt leren. En een groep
mensen waar je niet van kunt leren, maar die je juist moet helpen.
• Beeld het beroep uit en plaats de persoon in één van beide groepen, zet eventueel op
een flap.
• Ga met elkaar in gesprek over de gemaakte keuzes. Waarom deze verdeling? Kun je echt
niks leren van...? Of wat zou je dan kunnen leren van …? Kunnen mensen, die jij denkt
alleen maar te kunnen helpen, jou ook iets geven? Wat zou dat kunnen zijn?
• Vertel dat je ook zelf kunt groeien, juist wanneer je een ander denkt te helpen. We hebben
elkaar nodig om te groeien, je leert van elkaar. En doordat we van elkaar leren, wordt God
groter gemaakt. Hij heeft ons allemaal een eigen plek gegeven. En wanneer je naar een
ander kijkt met een open houding, zien we samen hoe groot en goed God is!
Zingen
Kijk voor een linkje van de liedjes naar Youtube op 40dagenkalender.nl/kinderwerk.
Onderbouw: Is er iets wat ik kan doen (Kinderopwekking 36)
Bovenbouw: Samen is veel leuker (Kinderopwekking 13)

Gods verhaal
De vertelling voor de onderbouw is uitgewerkt. Voor de
bovenbouw tref je een aantal vertelsuggesties aan.
Vertelling voor de Onderbouw
Ruth hoofdstuk 1-4, dit is het hele verhaal van Ruth,
Naomi en Boaz.
Begin je verhaal met het ophangen van slingers en ballonnen
en vertel de kinderen dat er straks iemand gaat trouwen!
Misschien kunnen de kinderen helpen bij het versieren? Vertel
dat er een heel bijzonder verhaal hoort bij deze bruiloft. Hier
gaan er niet zomaar mensen trouwen. Nee, vandaag trouwen
Boaz en Ruth. Vraag de kinderen of ze het verhaal willen
horen hoe deze bruiloft tot stand is gekomen. Nodig hen uit
om te gaan zitten en geef ze wat lekkers en wat te drinken.
Vertel dat dit vast wel mag van de bruidegom en bruid.

Abram reisde in twee
etappes van Ur naar het
Beloofde Land. Tussen
deze twee etappes heeft
waarschijnlijk wel wat
jaar gezeten. Bedenk
daarbij ook dat elke
etappe minimaal veertig
dagen duurde en je weet
dat Abram genoeg tijd
heeft gehad om zich te
bedenken en om te
keren en te stoppen!

Ga naar het begin van het verhaal en beschrijf hoe Ruth en Naomi in Betlehem terecht zijn
gekomen. Vertel kort over het leven van Naomi tot dan toe en dat Ruth ervoor kiest om Naomi
te steunen in haar thuisreis. Ruth kiest niet de makkelijke weg of voor zichzelf, maar kiest
voor Naomi.
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Vertel dat ze wanneer ze ‘thuiskomen’ niks meer hebben. Leg uit dat vrouwen in die tijd niet
zomaar een baan konden krijgen. Ze waren afhankelijk van een man. Ruth en Naomi zijn maar
met z’n tweeën en hebben, zo lijkt het, niemand die voor hen kan zorgen. Daarom gaat Ruth
naar de akkers om daar graan te rapen. Leg uit dat dit in die tijd heel normaal was. Het was
Gods idee om armen op deze manier de kans te geven te overleven. Ze komt bij Boaz op de
akkers terecht. Zodra hij haar ontdekt, zorgt hij ervoor dat ze niks tekort komt. Ze mag
mee-eten tijdens de pauze en zijn werkers laten extra graan liggen voor Ruth. Boaz vindt het
bijzonder dat Ruth zoveel over heeft voor Naomi, dat ze zoveel om haar geeft. Daarom wil
ook Boaz iets doen om hen te helpen. Boaz leert door Ruth wat het betekent om voor iemand
te zorgen. Hij ziet haar helpen en besluit om haar zelf ook te helpen. Boaz leert door wat Ruth
doet wat Jezus later bedoelde met ‘heb de ander lief als jezelf’. Vervolgens doet hij hetzelfde,
door Ruth te helpen.
Wanneer Naomi ontdekt dat Boaz zo goed voor hen zorgt, vraagt ze Ruth om naar Boaz toe te
gaan en hem te vragen met haar te trouwen. Ook dit was niet iets dat je zomaar deed. Daar
was moed voor nodig. Boaz bewondert de moed van Ruth en hij wil dan ook met haar trouwen.
Vertel dat hij dit niet hoefde te doen, maar dat hij net als Ruth niet voor zichzelf kiest, maar
denkt aan de ander. Door het leven van Boaz en Ruth leren wij nu God nog steeds beter
kennen en wordt God groter! Boaz en Ruth trouwen, vandaar het feest dat we hier vieren!
Vertelsuggesties voor de Bovenbouw
Ruth hoofdstuk 1-4, dit is het hele verhaal van Ruth, Naomi en Boaz.
1) Vertel het verhaal aan de hand van een schetsbord. Op 40dagenkalender.nl/kinderwerk
vind je een link naar een voorbeeld op internet hoe dat moet.
2) Het verhaal van Ruth en Boaz is een bekend verhaal. Kies een kinderbijbel met meerdere
afbeeldingen bij het verhaal (bijv. de Kijkbijbel van Kees de Kort. Je kunt ook op internet
afbeeldingen van het verhaal zoeken. Geef bij google ‘Ruth Bijbelverhaal’ als zoekopdracht
en je vindt mooie voorbeelden! Kopieer/print de afbeeldingen en geef ze, door elkaar heen,
aan de kinderen. Verdeel de groep in kleine groepjes en maak een setje afbeeldingen voor
ieder groepje. Kunnen zij het verhaal in de juiste volgorde zetten? Lees met elkaar na deze
opdracht het verhaal uit de Bijbel in Gewone Taal. Heb je deze bijbel niet in bezit?
Op 40dagenkalender/kinderwerk kan je het verhaal downloaden.

In gesprek
De vragen helpen de kinderen om zich in te leven in het
verhaal. Wat herkennen ze daarvan? De vragen helpen om
met elkaar te zoeken naar de betekenis van het verhaal.
Het gesprek helpt de kinderen om na te denken waar het
Bijbelverhaal hun eigen leven raakt.
Onderbouw
• Boaz helpt Ruth in dit verhaal: waarom zou hij dat doen?
• Hoe voelt het als iemand jou helpt? Heb je een voorbeeld?
• Heb jij weleens iemand geholpen, zonder iets terug te
vragen? Hoe ging dat?
• Wie zou jij kunnen helpen, bij jou thuis of op school?

Wil je alle kinderen
betrekken bij je
nagesprek? Laat hen
dan bijvoorbeeld eerst
een eigen antwoord
opschrijven. Zo ‘dwing’
je alle kinderen na te
denken over hun eigen
mening.

Bovenbouw
• Wat geeft Boaz aan Ruth in het verhaal? En wat geeft Ruth aan Boaz?
(denk hierbij aan haar moed, doorzetten, trouw aan Noami, het voorbeeld
om een ander te helpen, een kind/nakomeling etc.)?
• Wie helpt hier wie?
• Kan jij een voorbeeld noemen van een moment dat jij iemand hielp,
maar er zelf ook blij van werd of er van leerde?
• Wat wil God ons leren door het verhaal van Ruth en Boaz?
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Aan de slag
Onderbouw
Vertel de kinderen dat het niet alleen feest was bij Ruth en Boaz, maar dat wij binnenkort
ook een feest te vieren hebben. Weet een van de kinderen welk feest je bedoelt? Het is bijna
Pasen en dat willen we samen gaan vieren. Vertel de kinderen dat ze mogen helpen bij de
voorbereidingen voor het feest.

les 3 samen groeien

Deel A3-kleurplaten uit met daarop een afbeelding over het paasfeest (grote keuze op internet
met de zoekwoorden ‘kleurplaat Pasen christelijk’). Knip de afbeeldingen in drie stukken en
vertel dat de kinderen in drietallen de puzzelkleurplaat gaan inkleuren. Daag de kinderen uit
om er samen iets moois van te maken. De kleurplaten zijn nodig voor de aankleding van het
Paasfeest. Door elkaar te helpen wordt het de volgende keer een supermooi feest!
Bovenbouw
Wie heeft er een verhaal waarbij hij iets voor de ander deed? Een verhaal waarbij je juist niet
voor jezelf koos of waarbij je in actie kwam tegen onrecht? Laat de kinderen elkaar in twee- of
drietallen interviewen over dit onderwerp. Een goede startvraag voor het interview is: ‘Wat is
jouw verhaal waar het niet gaat om “ikke, ikke, ikke”, maar “jij, jij, jij”?’. Neem de interviews
met een camera of telefoon op. Bekijk de filmpjes met de kinderen. De leukste filmpjes kan je
plaatsen op de website of Facebookpagina van de kerk. Vraag wel even toestemming aan de
ouders of je de filmpjes mag posten via social media. Ga ook met elkaar in gesprek over de
uitwerking van hun verhaal. Wat hebben ze er zelf van geleerd? Benoem dat de verhalen die ze
hebben momenten (kunnen) zijn waarin ze groeien. Hoe kun je merken dat je daardoor groeit
in een leven met Jezus?

Spaarproject
Breng het spaarproject onder de aandacht (zie informatie op pagina twee
en op 40dagenkalender.nl/kinderwerk). Vertel over de gezinnen en
kinderen in het project voor wie het thuis onveilig is door huiselijk geweld.
Hoeveel geld hebben de kinderen al in hun spaarpotjes voor hen? Geld
inzamelen voor de kinderen in Bolivia is ook groeien in een leven met Jezus.
Dat is hoe jij hen kunt helpen. Wat kunnen de kinderen met elkaar doen de
komende week? Denk aan een middag auto’s wassen, lege flessen ophalen etc..

Afronding
Blik aan het einde van de ochtend terug met de kinderen. Wat hebben ze geleerd en ontdekt?
Zijn er dingen die ze de komende week juist wel of niet gaan doen? Sluit af met een lied en bid
met elkaar.
Gebed
God, Vader in de hemel, we danken U dat we elkaar kunnen
helpen. Dat we niet alles zelf hoeven te doen. Laat ons zien
waar we een ander kunnen helpen en help ons te zien hoe we
U groot kunnen maken in ons leven met elkaar.

Daag kinderen uit om
(hardop) met je mee te
bidden, als ze dat nog
niet gewend zijn. Bid
met korte zinnen en laat
kinderen jouw zinnen
herhalen. Of schrijf korte
gebeden op en laat kinderen deze voorlezen.
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les

les 4 groeispurt

Groeispurt
Kerntekst: Mattheüs 28:1-10 en 16-20

Vooraf
De eerste les in deze serie stond in het teken van groeien in een leven met Jezus, door Hem
beter te leren kennen en dicht bij Hem zijn. In de tweede les ontdekten de kinderen dat een leven
met Jezus vraagt om keuzes maken, om keuzes te maken en stappen te zetten. Dan kan groeien
soms pijn doen. In de derde les ging het om sámen groeien.
In deze laatste les staan we stil bij de gebeurtenissen rond Pasen. Het moment waarop heel
duidelijk zichtbaar wordt wat Jezus’ missie was en hoe hij deze heeft volbracht. We staan samen
stil bij het feit dat Pasen feest betekent!
De kruisiging en opstanding van Jezus zijn nodig om wat kapot is te herstellen, zodat Zijn
Koninkrijk hier op aarde zichtbaar wordt. Door Zijn dood en opstanding weten wij dat Jezus
ook in ons leven wegdoet wat verkeerd is en we met Zijn opstandingskracht (de heilige Geest)
verder mogen groeien in een leven met Hem. Met Zijn Geest kunnen we een groeispurt maken.
We dagen de kinderen uit om Jezus’ voetsporen te volgen en samen met hem Gods missie op
aarde uit te voeren. De beslissende slag is toegebracht, maar de overwinning is nog niet
compleet. In deze les denken we na over hoe we voluit feest kunnen vieren en tegelijk kunnen
meewerken om de eindoverwinning te realiseren.
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Opzet programma en benodigdhedenlijst

Starter

Tijd

Benodigdheden

15 min.

Onderbouw
- vlaggetjes
- drinken en iets lekkers
- kleurplaten
- knutselpapier
Bovenbouw
- vlaggetjes
- ballonnen
- drinken en iets lekkers
- dubbelzijdige posters/A4’tjes (let op: posters thuis maken)

les 4 groeispurt

Gods verhaal

10 min.

Onderbouw
- beamer en DVD van het paasverhaal (zelf eentje opzoeken)
Bovenbouw
- inkt, bleek, glazen bak of vaas met water

In gesprek

10 min.

Aan de slag

20 min.

Onderbouw
- bloempotjes (of jampotje, boterbakje o.i.d.)
- bloembollen
- kaartjes
- versieringen: verf, stiften, stickers
Bovenbouw
- papier
- stiften

Spaarproject en afronding

5 min.
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Starter

Vandaag is de laatste
les. Kijk met de kinderen
Onderbouw
eens terug op de
• Maak van je lokaal een (georganiseerde) rommel: tafels door
elkaar, stoelen omgevallen. Hang ook kapot geknipte slingers
afgelopen weken.
op. Zet een lege kan limonade neer en een lege koekjesWat hebben jullie
trommel. Gebruik hiervoor de versieringen die je de vorige
geleerd over groeien?
keer met de kinderen gemaakt hebt. Ook de tekeningen, die
ze samen maakten, kun je in losse stukken ophangen.
• Vertel de kinderen dat je vandaag een feestje wilde geven.
Vraag de kinderen of zij weten waarom.
• Leg daarna uit dat het lokaal en dus ook het feestje verpest is. Vraag de kinderen of zij
een oplossing weten. Kunnen jullie met elkaar het feest nog redden?
• Laat de kinderen vervolgens het lokaal weer netjes maken. Vraag iemand limonade te
halen. Zorg voor iets lekkers als vervanging en laat kinderen slingers maken en/of kleurplaten weer heel maken om zo het lokaal te versieren. Zo kunnen jullie toch feest vieren!
• Vertel dat het vandaag gaat over het paasverhaal. Leg de link naar jullie verpeste feestje.
Het was kapot, maar kan hersteld worden. De kinderen kunnen daarbij helpen.
Bovenbouw
• Versier je lokaal feestelijk. Hang ook dubbelzijdige posters op (A4). Let op: Maak in voorbereiding op deze les de posters thuis. Zoek op internet naar vrolijke afbeeldingen voor de
ene zijde van de poster en zoek voor de andere zijde van de poster naar afbeeldingen die
verdriet, angst of de slechtheid van de mens laten zien. Kies thema’s die dichtbij de kinderen
staan: vervuiling, pestgedrag, gescheiden ouders, ziekte etc.
• Zorg dat je deze posters kunt omdraaien. Hang ze zo op dat de vrolijke afbeeldingen eerst te
zien zijn.
• Vraag de kinderen bij aanvang van de les waarom het er zo feestelijk uitziet? Hebben ze een beetje
zin in een feestje? Het is (bijna) Pasen, dus dat mag gevierd worden! Deel drinken en lekkers uit.
• Draai daarna de posters om. Ga met elkaar in gesprek over de afbeeldingen die ze zien.
Hoe kan het nu Pasen zijn, terwijl we ook verdriet en ellende om ons heen zien? Hebben zij
zelf nog voorbeelden? Dat klopt toch niet? Kunnen we en mogen we dan wel feest vieren?
• Vertel dat je hier vandaag met elkaar over gaat nadenken.
Zingen
Kijk voor een linkje van de liedjes naar Youtube op 40dagenkalender.nl/kinderwerk.
Onderbouw: Wij vieren feest (kinderopwekking 232)
Bovenbouw: Liefde, Blijdschap, Vrede (Kinderopwekking 70)

Gods verhaal
De vertelling voor de bovenbouw is uitgewerkt.
Voor de onderbouw tref je een aantal vertelsuggesties aan.
Mattheus 28: 1-10 en 16-20 (Bijbel in Gewone Taal)

De sabbat was voorbij. De volgende dag gingen Maria uit Magdala en de andere Maria bij het
graf kijken. Het was nog vroeg, de zon kwam net op. Opeens was er een grote aardbeving. Er
kwam een engel van de Heer uit de hemel naar beneden. Hij rolde de steen van het graf weg
en ging erop zitten. Hij leek op het stralende licht van de bliksem. En zijn kleren waren zo wit
als sneeuw. De soldaten die het graf moesten bewaken, beefden van angst en vielen op de
grond. Het leek alsof ze dood waren.
De engel zij tegen de vrouwen: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie op zoek zijn
naar Jezus, die aan het kruis gestorven is. Maar hij is hier niet. Want hij is opgestaan uit de
dood, zoals hij gezegd heeft. Kom maar kijken, hier heeft hij gelegen. Ga nu snel naar de
leerlingen en zeg hun dat Jezus uit de dood is opgestaan. Vertel hun ook dat Jezus naar
Galilea gaat. En dat ze hem daar zullen zien. Dat is wat ik tegen jullie moest zeggen.’
Snel gingen de vrouwen weg bij het graf. Ze waren geschrokken, maar ook ontzettend blij.
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Ze wilden zo snel mogelijk aan de leerlingen gaan vertellen
wat er gebeurd was.

les 4 groeispurt

Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet, en hij begroette
hen. De vrouwen liepen op hem af. Ze knielden voor hem en
pakten zijn voeten vast. Jezus zei: ‘Jullie hoeven niet bang te
zijn. Ga aan mijn vrienden vertellen dat ze naar Galilea
moeten gaan. Daar zullen ze mij zien.’
De elf leerlingen gingen naar Galilea. Ze gingen naar de berg
die Jezus genoemd had. Toen ze Jezus zagen, knielden ze
voor hem. Maar sommige leerlingen twijfelden. Jezus kwam
dichterbij en zei tegen de leerlingen: ‘God heeft mij alle macht
gegeven, in de hemel en op de aarde. Jullie moeten naar alle
volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie
moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van
de Zoon en van de heilige Geest. Leer de mensen om zich te
houden aan alles wat ik jullie verteld heb. En vergeet nooit:
ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.’

Het woord Pasen is afgeleid van het Joodse
Pesach, dat ‘voorbijgaan’
betekent. Dit verwijst
naar de gebeurtenissen voor de uittocht uit
Egypte. De betekenis
die hierin ligt, zien we in
ons paasfeest terug in
wat er op Goede Vrijdag
gebeurde. Toch is de opstanding van Jezus voor
ons Pasen gaan heten.

Vertelsuggesties voor de Onderbouw
1) Kijk met de kinderen een filmpje met daarin het verhaal van Pasen. Leg in de onderbouw
de nadruk op de opstanding. Filmpjes met daarin de kruisiging raden we niet aan. Een
goede suggestie is de DVD: ‘Filmpjes bij de Prentenbijbel’ of zie de link voor een
verhaal op 40dagenkalender.nl/kinderwerk.
2) Neem een bak Duplo, Lego of Playmobil mee en laat de kinderen een opstelling maken
van paasmorgen. Hoe zag het er toen uit? Welke personen spelen een rol in het verhaal?
Vertel daarna met behulp van de opstelling het paasverhaal.
Vertelling voor de Bovenbouw
Zorg dat je aan het begin van je verhaal een vaas of bak met water hebt klaar staan, met
daarbij de inkt en bleek. Begin je verhaal met een korte inleiding naar paasochtend toe. Vertel
dat Jezus gevangen genomen werd in Gethsémane, gedood werd op Goede Vrijdag en dat het
verhaal van vandaag begint op de vroege paasmorgen.
Vertel het verhaal vanuit het perspectief van Petrus. Die ochtend is hij samen met de andere
discipelen bij elkaar gekomen. Ze kunnen nog steeds niet geloven dat Jezus dood is. Hoe kan
dat? Het maakt Petrus heel verdrietig dat Jezus er niet meer is. Hij wilde het nog graag goed
maken, nadat hij Jezus had verraden. Je weet wel, toen met die haan. Hoe moet het nu
verder? Wat zou er nu met hem gaan gebeuren?
Er wordt hard op de deur geklopt; het is Maria. Ze komt bijna niet uit haar woorden. Aan haar
gezicht zie je dat er iets heel bijzonders is gebeurd. Ze vertelt dat de steen bij het graf weg is
en Jezus er niet meer is. Samen met een paar anderen gaat Petrus naar het graf om te zien
of het echt waar is wat Maria vertelt. Dan, wanneer ze bij het graf komen, ziet ook Petrus dat
Jezus niet meer in het graf is. Het is waar wat Jezus beloofde: Hij is opgestaan!
Petrus blijft stokstijf staan. Als Jezus nog leeft, dan is het mogelijk dat zijn fouten nog hersteld
kunnen worden! Niet door Petrus zelf, maar doordat Jezus is opgestaan.
Pak de kan met water, de inkt en het bleek
Vertel dat wat er met Petrus gebeurde ook nog steeds voor ons geldt.
God maakte de wereld en de mensen mooi en goed, net zoals het
water helder en goed is. Maar mensen gaan steeds de fout in. Kijk
maar naar Petrus, of naar je eigen leven. Die fouten maken wat goed
was nu ‘vies’. Druppel wat inkt in het water. Net zoals het water nu niet
meer helder en goed is, zo is dat ook in ons leven. Wij kunnen dat zelf
niet herstellen, maar God wel. Hij stuurde Jezus naar de aarde en
Jezus en hij overwon de dood. Druppel wat bleek in het water en roer
een beetje om. Dat is niet alleen een wonder, maar ook het begin van
Gods Koninkrijk. Net zoals het water weer helder wordt, zo worden mensen zoals God ze
bedoeld heeft. Zo mogen wij groeien in een leven met Jezus en, net als Petrus later in zijn
leven, meewerken in Gods Koninkrijk.
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In gesprek
De vragen helpen de kinderen om zich in te leven in het verhaal. Herkennen ze dat?
De vragen helpen om met elkaar te zoeken naar de betekenis van het verhaal. Het stimuleert
de kinderen om na te denken over waar het haakt aan hun eigen leven.

les 4 groeispurt

Onderbouw
• Moet jij, net als Jezus, ook wel eens iets doen wat je eigenlijk niet wilt? Wat doe je dan?
• De vrouwen en discipelen ontdekken dat Jezus weer leeft. Ze waren verbaasd en voelden
zich ontzettend blij! Hoe voel jij je als iets lukt, waarvan je eigenlijk dacht dat je het niet zou
kunnen?
• Kun jij een voorbeeld geven van iets dat nu nog niet is zoals Jezus dat zou willen?
• Hoe kun jij daarin Jezus helpen?
Bovenbouw
• Waarom zou Jezus zo opzien tegen het volbrengen van Zijn opdracht? Herken jij dat?
• Wat helpt jou om dan wel door te zetten?
• Wat is volgens jou de betekenis van Pasen voor mensen die het nu niet makkelijk hebben?
• Pasen is het begin van Jezus’ overwinning. Hoe kun jij helpen om die overwinning dichterbij
te brengen?

Aan de slag
Onderbouw
Vertel dat Pasen voor alle mensen een nieuw begin betekent.
Jezus heeft alles wat verkeerd was omgedraaid en nu weer
goed gemaakt! Met Jezus mogen wij verder groeien. Verder
groeien door Hem beter te leren kennen. Dat mag iedereen
weten, dus hoe gaan we dat vertellen? Dit kan bijvoorbeeld
door het uit te delen aan anderen. Geef alle kinderen een
bloempotje om te versieren. Gebruik verf, stiften en/of
stickers. Doe, wanneer alles versierd is, een bloembol in
het potje. Maak een kaartje met daarop bijvoorbeeld de tekst:
‘Hoera, Jezus leeft!’ Deel het goede nieuws in de mooie potjes na
de kerkdienst uit aan oudere gemeenteleden.

In deze les dagen we
de kinderen uit om te
groeien en Gods
arbeiders te worden.
Vergeet niet dat het ook
Feest is en dat je dat
mag vieren.

Bovenbouw
Jezus koos ervoor gehoorzaam te zijn aan Gods opdracht door het
goede nieuws van vergeving en opnieuw beginnen te verkondigen.
Hij koos ervoor zijn missie te voltooien. Jezus stond na zijn sterven
ook op voor jou. Hierdoor mag jij met Jezus en zijn heilige Geest zijn
opdracht uitvoeren. Door de opdracht van vandaag gaan de kinderen
erover nadenken hoe zij dat kunt doen.
Verdeel de kinderen in groepjes en kies per groepje een thema(‘s) op de posters die ook bij
de starter zijn gebruikt. Laat de groepen bedenken hoe zij in het door hen gekozen thema de
boodschap van Pasen kunnen laten horen. Hoe kan je verschil maken? Hoe kan je iets
laten zien van Gods Koninkrijk? Wat kan je thuis doen om verspilling tegen te gaan? Wat kan
je doen voor zieke mensen? Schrijf het op de posters erbij. Leg de posters in het midden van
de kring. Bid voor wat er ligt en vraag God om jullie kracht te geven. Stel tenslotte de vraag:
‘Welke posters passen bij jou?’ Daag de kinderen uit om er één te kiezen.
Sta er met elkaar ook bij stil dat het misschien niet altijd even leuk zal zijn om iets te
doen / te kiezen. Dat hoort ook bij groeien. Jezus stond ook niet te springen om zijn missie
te volbrengen. Het is dus niet per se één groot feest, maar het wordt wel feest!
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Spaarproject
Breng het spaarproject onder de aandacht van de kinderen (zie informatie op pagina twee
en op 40dagenkalender.nl/kinderwerk). Wat zou je de kinderen en gezinnen in Bolivia willen
zeggen op deze feestelijke paasdag? Weet dat met het geld dat is opgehaald er meer
veiligheid mogelijk is bij de kinderen thuis. Dat is een mooi voorbeeld in het Koninkrijk
van God.

Afronding

les 4 groeispurt

Blik aan het einde van de ochtend terug met de kinderen. Vraag wat ze hebben geleerd en
ontdekt. Zijn er dingen die ze de komende week juist wel of niet gaan doen? Herinner de
kinderen aan het spaarpotje. Sluit af met een lied en bid met elkaar.
Gebed
Here God, dank U voor Pasen, dank U voor Jezus! We vieren vandaag feest omdat Hij weer
leeft. Wilt U ons helpen om dat feest groter te maken en het ook voor anderen feest te
laten zijn?
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Extra activiteiten

extra activiteit

Hieronder tref je suggesties aan waar je zelf mee aan de slag kunt als je meerdere
zondagen tijdens de veertigdagentijd in het kinderwerk en de kerk/gemeente aan de slag
wilt met het thema bij de kalender. De suggesties zijn de ene keer uitbreidingen bij een les,
de andere keer zijn het nieuwe activiteiten waarmee ook een link gelegd kan worden naar
de hele gemeente.
Spaarproject
Maak het spaarproject van de kinderen zichtbaar in de hele gemeente. Laat de kinderen
met hun groep een ‘spaarthermometer’ maken. Hang deze goed zichtbaar op een plek in het
kerkgebouw.
Jezus beter leren kennen
De suggesties bij ‘aan de slag’ in les één kun je uitbreiden door er een volgende zondag een
creatieve opdracht aan toe te voegen. Maak een groot schilderij met verf (alleen of groepsopdracht) waar je schildert wat je allemaal al weet van God of waar je Hem in jouw leven aan
het werk ziet. Wat zie je om je heen in de schepping? Gebruik bijvoorbeeld de afbeeldingen
van ‘kaarten op tafel’ om de kinderen op weg te helpen.
GemeenteGroeiMeter
Bij les één past de volgende activiteit: hang een rol behang op en laat iedereen die de kerk
bezoekt aftekenen hoe groot hij/zij is. Vraag de mensen op een post-it te schrijven waarin zij
de afgelopen week gegroeid zijn. Dit kan heel praktisch zijn, maar mag natuurlijk ook een
geestelijke les zijn. Doel is nadenken over groeien.
Keuzeliturgie
Deze werkvorm past goed bij les twee waarbij het gaat over keuzes maken en is voor
gemeentes die zichzelf echt willen uitdagen: stel een liturgie samen met meerdere keuzes.
Laat mensen bij binnenkomst of een week eerder invullen welke liederen zij willen zingen.
Waar willen ze voor bidden of nog gekker, waar mag over gepreekt worden? Dit kan door open
vragen, maar natuurlijk ook door meerkeuzevragen aan te bieden. Op deze manier kun je
natuurlijk ook een kinderdienst samenstellen en de zondag na les twee invullen.
Ruilbeurs
Organiseer een ruilbeurs. Wat heb ik thuis, dat voor iemand anders van waarde kan zijn?
Dit past goed bij les drie, waarbij het gaat om ‘samen groeien’. Met welk speelgoed speel ik
niet meer? Welke kleding pas je niet meer? Welke diensten heb jij aan te bieden? Organiseer
dit met de bovenbouw van begin tot eind, dus met elkaar aan de slag. Hoe kan je de ruilbeurs
promoten? Zorg dat iemand de spullen inneemt, alles wordt klaargezet, er iets lekker is etc.
Feest vieren
In les vier wordt feest gevierd met slingers en ballonen. Het is feest want Jezus is opgestaan.
De voorbereidingen voor het feest kun je ook grootser aanpakken. Hoe kunnen de kinderen de
hele kerkzaal versieren? Ga de zondag voor Pasen samen een lied instuderen, bedenk er een
dansje bij, ga lekkere taarten bakken enz.
De wijk in
Bedenk een activiteit die je met de kinderen kunt doen om de wijk uit te nodigen voor de
Paasdienst of te trakteren op een Paasgroet vanuit de kerk. Deel in de feestvreugde! Versier
op zondag een klein potje en doe daar een bloembol in. Hang er een Paasgroet aan namens de
kerk/gemeente. Misschien een idee om tijdens de dienst met de kinderen de wijk in te gaan.
Wat zeg je als je iemand aanspreekt?

29

30

31

32

Knip de munten
uit en ruil ze in
voor echt geld.

