De bouwstenen van de zondag

Een voorbeeld voor iedereen
4-8 jaar
Geef het door!
Timoteüs heeft het geloof doorgekregen van zijn oma en
moeder. Nu geeft hij het geloof aan anderen door, terwijl
hij het geloof zelf ook niet kan missen. De kinderen geven elkaar
symbolisch het geloof door, dat ze tegelijk ook zelf vasthouden!
Wat heb je nodig?
- 	zoveel bijbels als er kinderen zijn
Aan de slag:
- Verdeel de kinderen in meerdere groepen.
- De kinderen staan aan de ene kant van de ruimte.
- Het eerste kind van elke groep krijgt een bijbel.
- Leg alle overige bijbels aan de andere kant van de ruimte.
- Het kind met de bijbel in zijn hand gaat zo snel mogelijk naar de
andere kant van de ruimte.
- Het pakt een bijbel en loopt zo snel mogelijk weer terug.
- Het kind houdt zijn eigen bijbel en geeft de bijbel die het heeft
gepakt aan het volgende kind.
- Ze geven elkaar een hand en lopen samen zo snel mogelijk naar
de andere kant van de ruimte en weer terug. Ze houden hierbij
hun bijbel vast.
- Het tweede kind pakt een bijbel voor het derde kind van de
groep. Ze hebben samen drie bijbels bij zich, maar toch proberen
ze hand in hand te blijven lopen.
- Deze estafette gaat op deze manier door tot alle kinderen een
bijbel hebben gekregen en er een lange sliert van kinderen is
ontstaan die het geloof vasthouden én het aan elkaar doorgeven.

8-12 jaar
Wees een voorbeeld
Paulus roept Timoteüs op een voorbeeld te zijn
voor andere gelovigen door de manier waarop
hij zich gedraagt. Zo weerspiegelt hij iets van
wie God is. De kinderen tekenen of schrijven
in hun spiegel hoe zij iets in hun leven kunnen
weerspiegelen naar andere mensen.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	de werkbladen op stevig papier
En verder:
- 	scharen
- 	viltstiften
- 	eventueel versierspulletjes, zoals stickers,
diamantjes en veertjes
Aan de slag:
- De kinderen knippen de spiegel langs de buitenlijnen uit. Er
is een spiegel voor jongens (een autospiegel) en een voor
meisjes (een handspiegel). Maar de kinderen kunnen natuurlijk
ook zelf kiezen.
- Ze bedenken hoe ze zelf een voorbeeld kunnen zijn en
iets van God kunnen weerspiegelen. Ze tekenen of
schrijven dit in het midden van de spiegel.
- De kinderen versieren de rand van de spiegel met vilstiften
en eventuele andere versierspulletjes.
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De bouwstenen van de zondag

Een voorbeeld voor iedereen
8-12 jaar
Zeggen én doen
Timoteüs wordt opgeroepen een voorbeeld te zijn voor
andere gelovigen door wat hij zegt en door hoe hij zich
gedraagt. Jezus was hét voorbeeld bij uitstek voor alle
mensen in wat Hij zei en hoe Hij leefde. Hij leefde zoals God
het wilde.
De kinderen denken erover na hoe zij Jezus’ oproep in
praktijk kunnen brengen.
Wat heb je nodig?
- 	acht vellen papier
- 	acht uitspraken van Jezus, op ieder vel papier één
uitspraak:
• Je moet op God vertrouwen (Marcus 11:22).
• Wees net als jullie Vader goed voor andere mensen
(Lucas 6:36).
• Je moet eerlijk zijn (Marcus 10:19).
• Je moet andere mensen hun fouten vergeven
(Matteüs 6:14).
• Leef in vrede met elkaar (Marcus 9:50).
• Houd van elkaar (Johannes 13:34).
• Wees goed voor de mensen die je haten (Lucas 6:27).
• Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld
wilt worden (Lucas 6:31).

Aan de slag:
- Leg de acht vellen papier met de teksten naar
beneden op de grond.
- Verdeel de kinderen in groepjes van twee tot
maximaal vier kinderen.
- De groepjes gaan bij een van de vellen papier staan.
- Ze draaien het papier om en lezen de uitspraak van Jezus.
- De kinderen bedenken een korte sketch met twee
verschillende situaties: één waarin ze laten zien wat er
gebeurt wanneer er níet wordt gedaan wat Jezus zegt, en
één waarin ze laten zien wat er gebeurt als het voorbeeld
van Jezus wél wordt nageleefd.
- De kinderen oefenen de twee korte sketches en spelen
deze uit voor de hele groep.
- Wat is het verschil tussen de twee situaties?
Varianten:
- De kinderen bedenken een manier om de uitspraak
van Jezus uit te beelden. Ze oefenen hoe ze die willen
uitvoeren. Leg alle uitspraken die zijn gebruikt op een
tafel bij elkaar. De kinderen die toekijken wijzen na het
uitbeelden aan welke uitspraak volgens hen is uitgebeeld.
- De kinderen bedenken bij de uitspraken van Jezus op
welke manier Jezus wat Hij zei zelf deed. Weten ze een
voorbeeld uit een van de bijbelverhalen?
- Kennen ze ook andere bijbelse personen die deze woorden
van Jezus in praktijk brachten?
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