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God heeft de wereld geschapen
Thema: God roept ons door Zijn werken
Bijbelgedeelte:
Bijbeltekst:

Genesis 1:1-25
Openbaring 4:11

Herhalingsspel
In verband met een nieuw thema en de introductie van de Herhalingskaart
is er in deze les geen Herhalingsspel.

Werkje—‘Verhalencirkel Schepping’
Benodigdheden:
• Kopieën van ‘Verhalencirkel Schepping’ (pagina 4+5)
• Scharen
• Splitpennen
Aanwijzingen:
Knip beide delen van de ‘Verhaalcirkel Schepping’ uit. Druk de splitpen door
het midden van beide cirkels. Draai het bovenste papier om te laten zien wat
God elke dag heeft geschapen.

Objectles
Benodigdheden:
• Een horloge
• Een gedemonteerd horloge
Aanwijzingen:
Laat het horloge aan de kinderen zien. Vraag hen hoe zij denken dat het
horloge is gemaakt. Gooi de losse delen in de lucht en vraag de kinderen of
zij denken dat de onderdelen uit zichzelf weer bij elkaar komen. Doe dit
meerdere keren! Leg uit dat aanhangers van de evolutieleer geloven dat het
ontstaan van alles wat wij zien een resultaat is van toeval. Help de kinderen
inzien dat het ontwerp van de wereld een schepper vereist, net zoals het
ontwerp van het horloge een maker vereist.
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Activiteit—Telefoonkaartpuntensysteem
Het thema voor dit deel is: ‘God Roept Ons’. Het
telefoonkaartpuntensysteem is een leuke manier om het thema het hele jaar
door bij de kinderen te versterken.
Benodigdheden:
• Voorraad telefoonkaarten
• Zelfklevend doorzichtig plastic/lamineerfolie
• Kleine ronde stickers
Voorbereiding:
Ga naar de winkel en kijk naar de huidige designs die gebruikt worden voor
telefoonkaarten. Maak met behulp van de computer een ontwerp en print de
kaarten, die erg lijken op de echte telefoonkaarten. Laat ruimte vrij voor de
naam en beplak de kaarten met doorzichtig zelfklevend plastic of lamineer ze
en knip ze uit.
Aanwijzingen:
Plak elke week kleine rondjes op de achterkant van de telefoonkaart van de
kinderen om aan te geven hoeveel punten ze verdiend hebben. Ze kunnen
punten verdienen door hun Bijbel mee te nemen, het Bijbelvers uit hun hoofd
te leren, het afmaken van een opdracht, een vriend(in) mee te nemen naar
club, enzovoort. Maak het mogelijk dat de kinderen het hele jaar door
punten kunnen inwisselen voor kleine prijsjes, als bemoediging.

Activiteit—Scheppingsverzamelingen
Benodigdheden:
• Boterbakjes
• Buitenterrein
Aanwijzingen:
Laat de kinderen buiten op ontdekking gaan. Moedig hen aan diverse dingen
te verzamelen die God geschapen heeft. Alle voorwerpen moeten in het
boterbakje passen. Eventueel een kleine prijsje voor het kind met de
grootste variëteit aan voorwerpen.

Herhalingsspel - Dobbelsteen gooien
Benodigdheden:
• Grote dobbelsteen
Aanwijzingen:
Laat de kinderen in een cirkel zitten en gooi om de beurt met de
dobbelsteen. Wanneer de dobbelsteen is gegooid, moeten de kinderen zich
identificeren met datgene dat werd geschapen op de dag die overeenkomt
met het gegooide nummer. Dus, als de dobbelsteen op 4 rolt, moeten de
kinderen zeggen, dat de zon, maan en sterren op de vierde dag geschapen
zijn.
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Gebed
Benodigdheden:
•
Tasje/envelop met foto's, tekeningen of voorwerpen die een onderdeel
van Gods schepping weergeven
Aanwijzingen:
Laat de kinderen in een cirkel zitten. Geef tasje/envelop door en laat de
kinderen er een voorwerp of plaatje uithalen. Laat de kinderen om de beurt
God danken voor datgene wat ze uit tasje/envelop hebben gehaald/
gekozen.

Ruimte voor eigen ideeën
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VERHALENCIRKEL
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