Sessie 2: Het Grote Verhaal
Kindermateriaal

Voorbereiding:
Zorg voor een A4 papier, stiften, diep bord, water en een Bijbel.

Vertel:

God had de wereld prachtig gemaakt. Maar het ging mis. Hoe dat gebeurde?

Lees:

Genesis 3: 1-7

Vertel:

Adam en Eva aten van de vrucht van de boom. Het gevolg was dat ze niet in de mooie tuin
mochten blijven. Zonde was de wereld binnengekomen en dat kon je merken. Mensen werden
ziek, maakten ruzie en maakten elkaar zelfs dood. Ken jij voorbeeld van Bijbelverhalen waarin je
dat ziet gebeuren? Nog steeds gebeurt er van alles wat niet klopt.

Activiteit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pak een A4 papier.
Teken in het midden een cirkel.
Tegen er bloemblaadjes aan zodat het een bloem wordt.
Knip de bloem uit.
Schrijf in het cirkel woorden die horen bij hoe God de wereld maakte. (denk aan: goed,
mooi, zonder verkeerde dingen, vrede enz.).
Vouw de bloemblaadjes naar het midden van de cirkel zodat je de woorden niet meer ziet.
Schrijf op de buitenkant van de bloemblaadjes verkeerde dingen die je nu in de wereld ziet
gebeuren. (denk aan: ruzie, oorlog, vechten, boosheid enz.)
Pak een diep bord.
Doe een laag water in het bord.
Leg nu de bloem in het water.
Wat gebeurt er?

Vertel:

God had de wereld mooi gemaakt. Maar we leven nu in een wereld met allerlei verkeerde dingen.
Blijft het daarbij? Nee! God belooft dat er een moment komt dat de wereld weer zo mooi wordt
als God hem heeft gemaakt. Zonder angst, pijn, verdriet, ruzie en oorlog.
Lees maar in Openbaring 21.

Opdracht:

Hoe denk jij dat de nieuwe hemel en aarde eruit zullen zien? Teken het!

Bidden:

Maak een nieuwe bloem van papier. Schrijf aan de binnenkant: God houdt van mij! Vouw de
blaadjes dicht en schrijf op de bloem alle dingen die in jouw leven wel eens verkeerd gaan.
Leg de bloem in het water en bedank God dat Hij van je houdt!
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schrijver, ontwikkelaar en trainer. Op haar site bijbelborrels.nl publiceert ze creatieve
gezinsmomenten rondom de Bijbel.
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