
 

 

 

 

 

Sessie 3: Geworteld leven  

Kindermateriaal   

 



 

Voorbereiding: 
Zorg voor een flesje, pingpongbal en water. 

 

Vertel:  
Misschien heb je wel eens hard staan trekken aan een struik of een groot stuk onkruid. Je moest 

keihard trekken en je kreeg het bijna niet uit de grond. Hoe kwam het? Door de wortels van de 

plant. Als de wortels diep in de grond zitten kan hij soms erg vastzitten en krijg je hem bijna niet 

losgetrokken. Met dit proefje kun je er ook voor zorgen dat een pingpongballetje vast blijft zitten. 

Zelfs als je hem op de kop houdt! Probeer maar eens.  

 

Proefje: 
Vul het flesje met water. Vul hem zover dat het water overloopt. 

Doe de pingpongbal op het flesje. Duw zachtjes aan. 

Pak het flesje beet en keer hem langzaam om. 

Wat gebeurt er? 

  

Lees: 
Johannes 15:1-8 

Vertel: 
Als je flesje gevuld is met water blijft het pingpongballetje erop zitten. Je kunt hem op zijn kop 

houden maar het balletje valt er niet af. Zo is het ook met ons en God. Wij mogen verbonden 

met Hem leven en dan mogen we weten dat Hij ons vasthoudt.  

 

 



 

Verwerkingsvragen:  
- Lees nog een keer Johannes 15.  

- Pak drie kleuren stiften: rood, geel en blauw.  

- Maak groen wat je mooi vindt.  

- Maak rood wat je niet begrijpt.  

- Maak blauw wat je opvallend vindt.  

- Praat er met elkaar over door.  

- Hoe weet je of je leven is verbonden met God?  

- Merk je dat jouw leven verbonden is met God? Hoe merk je dat?  

 

Bidden:  

Pak het pingpongballetje en een stift. Wat zou je naar aanleiding van het Bijbelgedeelte tegen 

God willen zeggen? Schrijf je gebed op het pingpongballetje.  

 
 

 

  
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/

