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L  e  s  5

Thema: Geven

Jezus leerde om te geven

Bijbelgedeelte: Matteüs 6:19-21, 25-34; Marcus 12:41-44; Lucas 12:16-31
Bijbeltekst: Matteüs 6:19-20a

Herhalingsspel
Doel: Wie haalt het meeste geld op?

Benodigdheden:
Een zak met geld (nepgeld) van verschillende waarden
Een offerschaal/mandje voor elk team

Aanwijzingen:
Als een team een vraag juist heeft beantwoord mogen ze in de zak graaien
en er een bankbiljet of muntstuk uit halen en op hun schaal leggen. Als er
geen vragen meer zijn, kan het geld per ‘offerschaal’ worden opgeteld. Het
team met het meeste geld voor het offer heeft gewonnen.

Spel – Zoek de Bijbeltekst
Doel: De eerste groep zijn, die alle Bijbeltekstwoorden heeft gevonden en

ze in de juiste volgorde heeft gelegd.

Benodigdheden:
Systeemkaarten of stroken papier
Rode stift en een blauwe stift (eventueel nog andere kleuren wanneer u
nog meer groepen wilt maken)

Voorbereiding:
Schrijf elk woord van de Bijbeltekst apart op een systeemkaart. Zet een
rode stip in de hoek van elke kaart. Maak een tweede set en zet daar een
blauwe stip in de hoek van elke kaart. Verstop alle kaarten van tevoren in
de lesruimte.

Aanwijzingen:
Geef elke groep een kleur (rood of blauw). Laat de rode groep zoeken naar
de kaarten met een rode stip en de blauwe groep naar de kaarten met een
blauwe stip. Vertel van tevoren hoeveel kaarten elke groep moet zoeken.
Als de groepen al hun kaarten hebben gevonden, laat hen dan de woorden
in de juiste volgorde leggen. Wie heeft het eerst de Bijbeltekst in de juiste
volgorde?
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Werkje - ‘Herinneringsschatkist’
Benodigdheden:

Kopie van de ‘Herinneringsschatkist’ (pagina 4) voor elk kind
Stiften
Lijm
Tandenstokers (optioneel)
Stickers (optioneel)

Aanwijzingen:
Knip de schatkist uit (buitenste lijnen). Knip het losse deksel uit en plak
deze op de achterkant van het deksel  dat aan de schatkist  vastzit.  Vouw
het deksel naar binnen.
Maak de uitspraak op de ‘Herinneringsschat’ af en kleur de letters van de
woorden die op de schatkist staan. Lijm eventueel houten tandenstokers
op de schatkist om de buitenkant ervan te versieren en gebruik stickers om
de schatkist aan de binnenkant te ‘vullen’.

Werkje - Offerkistjes maken
Benodigdheden:

Doosje met deksel (van dun hout) of kopie van ‘Offerkist’ (pagina 5) op
karton of knutselfoam voor elk kind
Scherp mes (alleen te gebruiken bij de voorbereiding)
Gekleurd papier
Lijm
Plakband
Stiften

Voorbereiding:
Maak met een scherp mesje een inkeping, groot genoeg voor een munt, in
elke deksel.

Aanwijzingen:
Knip/scheur het gekleurde papier in stukjes om daarmee het ‘offerkistje’ te
versieren. Schrijf op het kistje, ‘Gods geld’. Stimuleer de kinderen om thuis
geld te sparen in hun ‘offerkistje’ als offer aan God.

Spel - Memory
Ga met de kinderen in een kring zitten. Begin met: “Mijn naam is
__________ en ik ben dankbaar dat God mij __________ geeft.” De persoon
aan de rechterkant van je zegt: “Haar naam is __________ en ze is
dankbaar dat God haar __________ geeft. Mijn naam is __________ en ik
ben dankbaar, dat God mij __________ geeft.”
De kinderen moeten proberen steeds te herhalen wat hun voorgangers al
hebben gezegd en dan hun eigen invulling toevoegen. Kijk of je de hele
kring rond kunt gaan zonder fouten te maken.
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Activiteit – Wat is juist?
Benodigdheden:

Groot stuk stevig karton
Kopie van ‘God wil dat we geven!’ op
stevig papier (pagina 6, eventueel
vergroot tot A3-formaat)
Schaar
Systeemkaarten
Stift
Wasknijpers

Aanwijzingen:
Schrijf ‘God wil dat we geven!’
bovenaan het grote vel karton.
Knip de kaartjes uit. Bevestig de vier
‘vragenkaarten’ (waarom, hoe, wat,
fout) met een wasknijper links op het stuk karton (zie tekening). Leg de
overige kaarten met de tekst naar beneden op de grond of op een tafel.
Laat om de beurt een kind een kaart omdraaien, hardop voorlezen en het
antwoord op de juiste plek (rechts naast de vraag waar het antwoord bij
hoort) met een wasknijper bevestigen. De ‘foute antwoorden’ komen rechts
naast de kaart ‘FOUT’. Als u tijd genoeg hebt, laat de kinderen dan extra
antwoorden noemen (die passen bij de verschillende vragen), schrijf hun
antwoorden op losse systeemkaarten en bevestig deze naast de vraag
waar het bij hoort.

Gebed
Benodigdheden:

Whiteboard
Whiteboardstiften

Aanwijzingen:
Vraag de kinderen na te denken over dingen waar zij dankbaar voor zijn.
Schrijf hun antwoorden op het whiteboard; maak de lijst zo lang mogelijk.
Vraag vrijwilligers om God te danken voor alles wat Hij hen heeft gegeven,
en Hem te vragen hen te helpen om niet hebzuchtig of jaloers te zijn.

Ruimte voor eigen ideeën

WAAROM?

WAT?

HOE?

FOUT

God wil dat we geven!
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HERINNERINGSSCHATKIST

Ik bid dat U belangrijker voor mij zal zijn dan...

___________________________________

___________________________________

vouwlijn

Here God, wilt U mij helpen
om U de grootste schat
in mijn leven te maken.
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OFFERKIST

pla
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plakstrook
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plakstrook
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GOD WIL DAT WE GEVEN!

We zijn
Gods dienaren

We willen Gods
liefde laten zien

We willen laten
zien dat we

dankbaar zijn

Alles is van
God

Onze tijd Ons geld Ons leven

Onze talenten Met blijdschap

Uit liefde
voor God
en mensen

Naar vermogen
(wat je kunt missen)

Zichtbaar voor
God en niet
voor mensen

Geld willen
verdienen van-
wege het geld

Uit
schuldgevoel

Alleen geld geven
van onze ouders
(en niet eigen geld)

Geld geven wat
we toch over

hebben

WAAROM?

WAT?

HOE?

FOUT


