Verwerkingen
Een groot gezin
De mensen uit jouw kerk/gemeente zijn je broers en zussen. Dan heb je een heel groot gezin!
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een kopie van werkblad 1
- Tekenmaterialen OF portretfoto’s van gemeenteleden
- Kleurmaterialen en/of versiermaterialen

Werkwijze:

Kleur en versier de rand van de fotolijst.
Teken meerdere gemeenteleden in de fotolijst of plak fotootjes van hen op.
Wellicht is er een ‘smoelenboek’ in de gemeente, dan kunnen daar kopietjes van
gemaakt worden.

Tijdsduur:

15 min.

Een kring van mensen die bij elkaar horen
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een strook stevig papier
- Tekenmaterialen
- Scharen
- Lijm of dubbelzijdig plakband
- Voor elk kind een etiket met de tekst ‘Filippenzen 4: 1-9: Gods gezin’
- Voor elk kind een kaartje waar het etiket op past
- Voor elk kind een kort stukje touw

Werkwijze:

Vouw de strook in een harmonica, in ongeveer zes gelijke delen.
Teken met potlood een eenvoudig poppetje. De leiding kan dat vooraf voor de 		
allerkleinsten doen. Eventueel kan er vooraf een malletje worden gemaakt, dat de
kinderen kunnen omtrekken met potlood. De handen en voeten moeten tegen de
zijkant aanzitten.
Knip in gevouwen staat het poppetje uit. Je hebt als je het geheel uitvouwt nu een
‘poppetjesslinger’.
Als er tijd voor is kun je de poppetjes ‘aankleden’ door kleding, gezicht en
dergelijke erop te tekenen en te kleuren.
Plak het eerste en het laatste poppetje met de handjes aan elkaar zodat een kring
ontstaat.
Plak het etiket op het kaartje en bind het touwtje eraan. Knoop het kaartje nu vast
aan de kring poppetjes.

Tijdsduur:

15 min.
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Knoop in je zakdoek
Jezus is altijd bij je, of je nu moet lachen of moet huilen. Een knoop in je zakdoek helpt om dat te onthouden!
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een katoenen zakdoek

Werkwijze:

Je speelt een hele korte sketch: je moet ergens zo om lachen dat je een zakdoek hebt om je tranen te drogen. Maar je gebruikt hem vervolgens ook als je
verdriet hebt.
Dan vertel je dat je blij bent, dat Jezus altijd bij je is: als je verdrietig bent én als
je blij bent.
Om dat niet te vergeten leg je een knoop in je zakdoek. Praat daar even met
kinderen over door. Kennen ze dat, een knoop in je zakdoek?
Deel tot slot aan alle kinderen een zakdoek uit. Ieder kind legt zelf een knoop in
zijn/haar zakdoek, zodat ze het nooit meer vergeten.

Tijdsduur:

5 min.

De Heer is onze vreugde
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een kopie van werkblad 2 op stevig papier
- Scharen
- Touw of lint
- Kralen
- Spijker
- Computer met internetaansluiting

Werkwijze:

Praat eerst met de kinderen na over het verhaal. Vraag of ze weleens zorgen
hebben. En of ze dan nog blij kunnen zijn. Misschien kun je zelf een voorbeeld
noemen. Luister naar (en zing eventueel) het volgende lied (Liefde, blijdschap,
vrede): www.youtube.com/watch?v=0hXHvG9hnqI.
Bid met hen naar aanleiding van hun zorgen, vraag of de Heer heel dichtbij
wil zijn.
Laat de kinderen weten dat verheugd zijn is: altijd blij zijn dat Jezus bij je is, of
het nu goed met je gaat of niet. Deze hanger helpt ze eraan herinneren.
Knip het kruis en het hartje uit, maak een gaatje met de spijker in de zwarte stip.
Maak een lus aan de bovenkant van het touw(of lint) en rijg het touw(of lint) door
één of meerdere kralen en dan door het kruis van voor naar achteren. Rijg dan
het touw (of lint) weer door één of meerdere kralen, rijg dan het touw (of lint)
door het hart, begin ook aan de voorkant. Ze komen onder elkaar te hangen.
Zorg dat het touwtje achterlangs loopt. Sluit af met weer een paar kralen of een
steentje.
Je kunt hem op een opvallende plek hangen, bijvoorbeeld in je slaapkamer,
of naast je spiegel. Het herinnert je eraan dat Jezus altijd bij je is en je vrede,
vreugde en blijdschap geeft.

Tijdsduur:
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15 min.

Het kruis van Jezus verbindt
Het kruis, zoals we dat vaak afbeelden heeft een horizontale balk en een verticale balk. De horizontale balk
verbindt ons met elkaar, de verticale balk verbindt ons met God.
Je hebt nodig:

Een kruis op een groot papier.
Zorg dat het een omlijning van een kruis is, waarin ruimte is om tekst te schrijven.

Werkwijze:

Kijk samen naar het kruis en bespreek met elkaar wat het kruis te maken heeft
met het verhaal dat is gelezen.
Vul samen met de kinderen in, dat de verticale lijn de verbinding is tussen God
en ons en dat de horizontale balk de verbinding is tussen ons en de ander. Het
kruis van Jezus verzoent ons met Hem en met hen. Als je dicht bij Jezus blijft
leer je wat verheugd zijn is. Kunnen de kinderen dat concreet maken met
voorbeelden?

Tijdsduur:

10 min.

Minicollage
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een bierviltje of een stevige kartonnen cirkel van die maat
- Restjes gekleurd papier
- Reclamefolders en oude tijdschriften
- Schrijfmaterialen
- Scharen
- Lijm
- Evt. visdraad
- Evt. prikpen

Werkwijze:

Als je een bierviltje gebruikt beplak dan deze eerst met papier.
Teken op de ene kant van je werkje een blijde smiley. Schrijf langs de rand:
‘Filippenzen 4:1- 9: Ik ben blij met Jezus’.
Of: ‘Jezus geeft mij blijdschap, vreugde’.
Maak aan de andere kant een minicollage door uit de bladen blijde gezichten te
knippen en op te plakken.
Je kunt eventueel met prikpen een gaatje maken en daar een stuk visdraad door
rijgen en knopen om je werkje op te hangen.

Tijdsduur:

15 min.

Puzzelblad Vreugde door de Heer
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.
Oplossingen:

- Geheimschrift: Wees altijd blij dat Jezus bij je is en laat iedereen
je kennen als een vriendelijk mens
- Paardensprongen: Leg ruzies bij, vergeef elkaar

Tijdsduur:

10 min.
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Vreugde door de Heer
(Filippenzen : --)

Geheimschrift
Paulus heee de brief aan de christenen in Filippi bijna af.
Je ziet hieronder een deel uit het laatste stukje van de brief. Maar zoals je ziet kun je de brief nog
niet goed lezen; wat klopt er niet? Het heee te maken met ‘omkeren’. Probeer de brief te vertalen,
schrijf de goede tekst op de ssppellijnen.
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Paardensprongen

Paulus geee nog een belangrijk
advies, dat advies staat hier in drie
paardensprongen.
Bij een paardensprong ga je eerst
twee vakjes naar voren of naar achteren en daarna een vakje naar
links of naar rechts.
Begin steeds bij de leeer in het
vierkantje. Schrijf de leeers jdens
het springen op, welke zin heb je
gemaakt?
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