Voorbereiding
Heilig Avondmaal

Delen
(bijlage)

MAANDAG: voor de jongere kinderen

MAANDAG: voor de oudere kinderen
Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een
kerk.
Bij binnenkomst zie je dat er avondmaal wordt gevierd.
Wat ga je doen?
A Je gaat weg.
B Je gaat op een plekje achterin de kerk zitten en gaat niet
aan het avondmaal.
C Je gaat aan het avondmaal.
Kun je ook zeggen waarom je kiest voor A, B of C?

DINSDAG: De samen delen Quiz
Kruis een mogelijkheid aan.
Heb je moeite om dingen weg te geven?
a. Helemaal niet
b. Een beetje
c. Vind ik best wel moeilijk
Hoe vaak geef je iets weg?
a. Iedere maand wel een keer
b. Soms
c. Nooit
Mogen andere kinderen met jouw speelgoed spelen?
a. Nooit
b. Altijd
c. Wel eens
Jouw spullen
a. Zijn van jou alleen
b. Heb je altijd van iemand anders gekregen
c. Zijn heel belangrijk voor jou

Het land van het volk Israël
a. Hebben ze zelf veroverd
b. Hebben ze van God gekregen
c. Is alleen van de Israëlieten
In de eerste gemeente van christenen
a. Had iedereen evenveel
b. Was veel onenigheid
c. Moest iedereen voor zichzelf zorgen
Waarom is het belangrijk om te delen?
a. Van samen delen wordt je blij
b. Van samen delen wordt je arm
c. Samen delen is niet belangrijk
Gods Geest
a. Helpt je om te geven
b. Heb ik niet nodig
c. Was alleen aanwezig in de eerste gemeente van
christenen
Stel voor, je opa geeft al zijn kleinkinderen 100 euro. Zou je
daarvan wat kunnen missen? Hoeveel? Aan welk goed doel zou
je dan iets daarvan geven?

WOENSDAG: kleurplaat

Johannes de Doper vertelt de mensen dat ze zich moeten laten dopen en tot
inkeer moeten komen.

DONDERDAG:
Opdracht voor de oudere kinderen:
In welk verhaal maken de mensen het weer goed met elkaar en
in welk verhaal niet? Weet je nog wat er gebeurde? Schrijf dat in
een zin op.
Kain en Abel

Jakob en Ezau

Jozef en zijn broers

David en Goliat

Jezus en Petrus

Heb jij het ook wel eens goed gemaakt met iemand met wie je
ruzie had?
Weet je nog hoe je dat gedaan hebt?

Voor de jongere kinderen:
Je ziet hier 2 kleurplaten. Op de bovenste plaat maken de
kinderen ruzie en op de andere plaat zijn ze vrienden.

VRIJDAG:
Puzzel voor de oudere kinderen:

Kleurplaat voor de jongere kinderen:

ZATERDAG:
Voor de oudere kinderen:
Hieronder zie je twee kolommen. In de linker kolom staan de vier
dingen die in Handelingen 2:42 (zie boekje) worden opgenoemd,
in de rechterkolom staan de dingen die we in de kerkdienst doen.
Probeer strepen te trekken van rechts naar links. Waar moet je
vanaf ‘Stil gebed’ een streep naartoe trekken, naar 1,2,3 of 4?
Enzovoort.
Stil gebed
Ze bleven trouw aan het
onderricht van de apostelen,
(1)

Gebed om de verlichting met de
Heilige Geest
Lezing uit de Bijbel

vormden met elkaar een
gemeenschap, (2)

Preek
Liederen

braken het brood (3)

Collecte
Dankgebed, stil gebed,
voorbeden

en wijdden zich aan het
gebed. (4)

Avondmaalsviering
Kindernevendienst

Ook op andere dagen dan de zondag gebeurt er wel wat in de
kerk. Hoe trek je de strepen dan?
Catechisatie
Werk van de diaconie

Bijbelkring
Het kan bemoedigend zijn om te weten dat je niet in je eentje
hoeft te geloven. Je maakt deel uit van een gemeenschap van
mensen die in Christus met elkaar verbonden zijn. Al deze
onderdelen helpen je om de gemeenschap met Christus en met
de ander te blijven volhouden.

Voor de jongere kinderen:
Maak een tekening van onze kerk en wat kan je allemaal in de
kerk doen probeer dat eens te tekenen. Als je je tekening af hebt,
neem hem dan zondag mee naar de kerk.

ZONDAG:
Voor de jongere kinderen:
Een vraag.
Hebben jullie op school ook een project van de zending? Kun je
daar iets over vertellen?
Voor de oudere kinderen:
Op de volgende bladzijde zie je een kaartje van de wereld. Zet
eens een cirkel om de landen of gebieden waar volgens jou veel
armoede is.
Wat zou er moeten gebeuren om deze armoede te bestrijden (zet
een kruisje)
0

We moeten veel meer geven aan goede doelen voor
mensen in arme landen.

0

De mensen in arme landen moeten harder gaan werken.

0

De jongeren in arme landen moeten een betere scholing
en opleiding krijgen.

0

Eerlijke handel met arme landen moet bevorderd worden.

0

Regeringsleiders in arme landen die geld in eigen zak
stoppen, moeten worden afgezet.

Heb je hier wel eens van gehoord? Weet je hoe
het werkt? Google maar eens op ‘Fair Trade’.

.

