De bouwstenen van de zondag

De roeping van Jesaja
13. OM TE DOEN
4-8 jaar
Jesaja wordt profeet
Jesaja wordt door God geroepen tot profeet.
Als een engel met een kooltje de lippen van
Jesaja heeft aangeraakt, is Jesaja klaar om
Gods boodschap aan de mensen te vertellen.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad
En verder:
- 	kleurpotloden of viltstiften
- zwart papier
- grijs of wit ribbelkarton
- lijm
- scharen
Aan de slag:
- De kinderen kleuren de kleurplaat.
- De kinderen scheuren stukjes uit het zwarte
papier en maken er propjes van.
- Ze lijmen deze propjes, de kooltjes, op het
altaar.
- De kinderen knippen wolkjes uit het karton:
de rook.
- Ze plakken de rook in de tempel.

4-8 jaar
Ik roep…
Jesaja wordt door God
geroepen als profeet.
De kinderen doen een spel
waarin ze elkaar roepen.
Wat heb je nodig?
- 	een opgeblazen ballon
Aan de slag:
- De kinderen zitten in
kleermakerszit in een kring op
de grond.
- Eén kind staat met de ballon in
het midden van de kring.
- Het kind gooit de ballon
omhoog en zegt: ‘Ik roep…’ en
noemt dan de naam van een
kind.
- Het kind dat is geroepen gaat
zo snel mogelijk staan en
probeert de ballon te pakken
voordat deze de grond heeft
geraakt.
- Roept het kind in het midden:
‘Ik roep… Jesaja’, dan gaan alle
kinderen staan en proberen de
ballon te pakken.

4-8 jaar
Tempeldoolhof
Jesaja wordt door God geroepen als profeet als hij
in de tempel is. God laat hem bijzondere dingen
zien. De kinderen laten Jesaja door de tempel naar
buiten lopen om daar de woorden van God te gaan
spreken.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad
- 	een pen
En verder:
- 	eventueel kleurpotloden
Aan de slag:
-D
 e kinderen gaan door het doolhof alleen over de
dingen die Jesaja ziet. De kinderen helpen hem de
uitgang van de tempel te vinden.
- J esaja ziet wel: een troon, een engel, rook, een
altaar, kooltjes.
- J esaja ziet niet: een boekrol, een zwaard, een
leeuw, een fles wijn, een kaars.
-D
 e kinderen kleuren eventueel de plaatjes van de
dingen die Jesaja wel ziet.
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