Sessie 4: Het hele leven
Kindermateriaal

Voorbereiding:
Zorg voor wattenschijfjes en afwasmiddel (Dreft).

Proefje:

Pak een wattenschijfje.
Doe op de ene kant een flinke druppel afwasmiddel.
Draai het schijfje om en blaas flink hard tegen de achterkant. Let op: je moet flink doorblazen en
je mond heel dicht bij het schijfje houden, er bijna tegenaan.
Wat gebeurt er?

Lees:

Marcus 6:32-44

Vertel:

Wat gebeurt er in het verhaal? Jezus heeft iets heel kleins, 5 broden en 2 vissen. En Hij maakt er
enorm veel van! Net als bij het proefje. Een kleine druppel afwasmiddel wordt een heleboel.
Zo werkt het ook met God in ons leven. God wil werken door je hele leven heen! Niet als een
kleine druppel afwasmiddel alleen om zondag of s’ avonds als je bid. Nee, juist met een heleboel
bellen en schuim in je hele leven.
Opdracht 4-7 jaar:
Maak nog meer schuim met zeepsop.
Doe het zeepsop op een bord of dienblad.
Teken jezelf in het sop.

Opdracht 8-12 jaar:
Pak een behangrol.
Rol deze uit door de woonkamer.
Geen behangrol? Pak dan een heleboel A4tjes en plak die aan elkaar.
Ga op de behangrol liggen en laat iemand anders met een stift je omtrekken.
God wil werken in alle gebieden van je leven. In je gedachten, in je hart, maar ook in wat je doet
en waar je gaat.
Hoe zit het bij jou?
Schrijf op jouw omtrek waarin jij God betrekt en waarin niet.
Bespreek met elkaar of dit moeilijk of lastig is.

Bidden:

Leg de afbeelding van jezelf in het zeepsop of op de behangrol neer. Bid met elkaar en vraag of
God wil werken door je hele leven heen.

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.
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Dit New Wine Themapakket is ontwikkeld in samenwerking met A Rocha Nederland, Micha
Nederland, Youth for Christ en 24/7 Prayer Nederland.
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Daisy van ’t Slot (MM) en Charlotte Scholtens (New Wine)

Webrealisatie:
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“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

