Les 6

Vissers van mensen worden
Thema: Getuigen
Bijbelgedeelte:
Bijbeltekst:

Matteüs 4:18-20; Johannes 1:35-42; 4:1-42
Matteüs 4:19

Herhalingsspel
Doel: Zoveel mogelijk vissen vangen.
Benodigdheden:
Een kleine bak met water voor elke groep
20 kleine vissen van gekleurd foam (zie pagina 4)
5 grotere vissen van gekleurd foam (zie pagina 5)
1 tas of zak
(Als u geen foamvellen hebt, gebruik dan gekleurde papieren vissen en een
groot vel blauw papier in plaats van een bak met water of lamineer de
vissen, zodat ze waterbestendig zijn.)
Aanwijzingen:
Iedere keer als een groep een vraag goed beantwoord, mogen ze uit de tas
een vis halen en in hun waterbak leggen. Als zij een van de vijf grotere
vissen pakken dan krijgen zij een bonusvraag en de mogelijkheid om een
extra vis te verdienen. De groep die de meeste vissen in de waterbak
heeft, heeft gewonnen.
Variatie 1:
Geef de soorten vissen een verschillend puntenaantal, bijvoorbeeld de witte
2, de gestreepte 5 en de zwarte 10 punten. Bij gebruik van foam kan elke
kleur een bepaalde puntenwaarde hebben.
Variatie 2:
Bevestig paperclips aan de vis en maak een hengel met aan het uiteinde
een magneetje. Laat de kinderen na een goed antwoord een vis uit de tas
vissen.

Rollenspel
Laat de kinderen in tweetallen gaan zitten. Laat hen om de beurt een
ongelovige uitspelen, die aan zijn vriend - die naar de kerk gaat - vragen
stelt. Loop tussen de kinderen door als ze bezig zijn en geeft suggesties als
dit nodig blijkt.
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Werkje – Vissers van mensen
Benodigdheden:
Kopie van ‘Vissers van mensen’ (pagina 6 of 7 of 8) voor elk kind
Scharen
Paperclips
Stokje of nieuw potlood (met rechte bovenkant) voor elk kind
Een touwtje van ongeveer 38 cm voor elk kind
Een magneet voor elk kind
Plakband (als touwtje niet blijft zitten)
Aanwijzingen:
Maak de magneet vast aan het touwtje. Bind het touwtje, met de
magneet, vast aan het stokje/potlood zodat het een hengel wordt. Knip de
figuren van ‘Vissers van mensen’ uit en schuif er een paperclip aan. Zeg de
Bijbeltekst samen op en oefen het ‘vissen van mensen’.
Discussie:
Denk jij dat dit is wat Jezus bedoelde, toen Hij Petrus vertelde dat hij hem
‘een visser van mensen’ zou maken? Wat denk jij dat Jezus werkelijk
bedoelde?

Spel – Menselijke trein
Doel: Alle kinderen worden deel van de trein.
Benodigdheden:
Afgebakende ruimte om te rennen (het liefst buiten)
Aanwijzingen:
Kies een kind uit die de machinist mag zijn; hij/zij is de tikker. De machinist
moet proberen alle andere kinderen te tikken. De kinderen mogen van de
machinist wegrennen, maar niet buiten het aangegeven gebied. Als de
machinist een kind tikt, zet het kind zijn of haar handen op de heupen van
de machinist en wordt zo deel van de trein. Het zal voor de machinist
steeds lastiger worden mensen aan zijn/haar trein toe te voegen, omdat de
trein steeds trager wordt (vanwege de kinderen die moeten volgen).
Bij een grote groep zou u kunnen voorstellen dat elk achterste kind ook
mag helpen tikken, mits het één hand vasthoudt aan zijn/haar voorganger
en dus niet van de trein ‘losgekoppeld’ wordt.
Leg uit aan de kinderen dat, wanneer zij hun geloof delen met andere
mensen, en die mensen gaan ook in de Here Jezus geloven, dat Gods Kerk
dan gaat groeien, net zoals de trein.

Snack
Geef de kinderen crackers of sandwiches in de vorm van een vis.
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Werkje - Vis
Benodigdheden:
Donker vel stevig papier voor elk kind (A4-formaat)
Kopie van ‘Vis’ (pagina 9) op vel gekleurd papier voor elk kind
Scharen
Lijm
Aanwijzingen:
Knip de vis en de Bijbeltekst (Matteüs
4:19) uit. Vouw de vis dubbel langs de
stippellijn en knip de diagonale
stippellijnen in.
Vouw de vis weer open en vouw dan de
ingeknipte V-vormen terug. Lijm
vervolgens de vis op het donkere papier, zodat het donkere papier te zien is
door de openingen heen. Lijm de Bijbeltekst op het donkere papier (zie
tekening), of schrijf de tekst zelf in mooie letters boven of onder de vis.

Gebed
Benodigdheden:
Een papieren vis voor elk kind (zie pagina 4)
Pennen
Aanwijzingen:
Vraag de kinderen om aan vrienden te denken die Jezus nog niet kennen en
laat hen die op de papieren vis schrijven. Laat ieder op zijn beurt bidden
voor hun vrienden die Jezus niet kennen.

Ruimte voor eigen ideeën
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VISSEN -
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VISSERS
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VIS

Komt achter Mij
en Ik zal u vissers
van mensen maken.

Komt achter Mij,
en Ik zal u vissers
van mensen maken.

Matteüs 4:19

Mattheüs 4:19
(HSV)

(NBG)
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Kom, volg mij,
ik zal van jullie
vissers van mensen
maken.
Matteüs 4:19
(NBV)
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