
 

 

 

 

 

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!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Corine Zonnenberg 
 
Deze kindermaterialen in het New Wine Themapakket Heel het leven! zijn ontwikkeld door 
Corine Zonnenberg naar aanleiding van haar boek Ik ben een Bijbelontdekker 
(Kokboekencentrum, 2020). Het materiaal is bruikbaar voor zowel in het gezin als in kerkelijk 
kinderwerk. 
 
Ik ben een Bijbelontdekker is een praktisch boek vol proefjes bij de Bijbel. Aan de hand  
van experimentjes en opdrachten bij Bijbelverhalen ontdekken kinderen de Bijbel.  
De proefjes kunnen ze samen met volwassenen uitvoeren. Na het doen van een opdracht  
of proefje (ervaren), volgt het Bijbelverhaal (lezen) waarna er ruimte is voor gesprek  
en het opschrijven van gebedspunten (doorpraten). Door de leeftijdsdifferentiatie is  
het boek te gebruiken door kinderen van 4 tot 12 jaar. Een mooie manier van  
geloofsopvoeding die de Bijbelverhalen tot leven wekt. 
 
Corine Zonnenberg is theoloog, moeder van drie kinderen en werkzaam bij Youth for Christ als 
schrijver, ontwikkelaar en trainer. Op haar site bijbelborrels.nl publiceert ze creatieve 
gezinsmomenten rondom de Bijbel. 

 

 



 

Colofon 
Dit New Wine Themapakket is ontwikkeld in samenwerking met A Rocha Nederland, Micha 

Nederland, Youth for Christ en 24/7 Prayer Nederland. 

 

Kringenmateriaal: Annemarthe Westerbeek en Miriam Jongeneel (Micha Nederland) 

   Martine van Wolfswinkel (A Rocha Nederland) 

Edwin Hamelink (24/7 Prayer Nederland) 

Agnes Huizenga (New Wine) 

Tienerwerk :  Corine Zonnenberg (YfC) 

Kinderwerk:  Corine Zonnenberg (YfC) 

 

Eindredactie: Ronald Westerbeek (New Wine) 

Vormgeving:  Daisy van ’t Slot (MM) en Charlotte Scholtens (New Wine) 

Webrealisatie: Living Image 

 

“New Wine is een beweging van kerken waarin we elkaar aanmoedigen, 

inspireren en toerusten om in de kracht van de Geest te getuigen van de 

komst van Gods Koninkrijk” 
 

www.new-wine.nl 

 

 

 

http://www.new-wine.nl/

