LESSEN VOOR KINDEREN

IederEEN is belangrijk
Bijbelgedeelte:
1 Korintiërs 12:20-25
Benodigdheden:
• Een pot honing
• IJsstokjes om de honing te laten proeven
Les:
(Houd de pot honing omhoog.)
Weet iemand wat dit is? Wie wil er een hapje proeven? (Geef de kinderen een stokje met
een klein beetje honing erop.) Honing die in een luchtdichte pot zit, bederft nooit! In de
graftombe van Toetanchamon werd zelfs honing gevonden die na 2000 jaar nog gegeten
kon worden! Wist je dat de bijen wel meer dan 2 miljoen bloemen moeten bezoeken om
een halve kilo honing te maken? Ze moeten daar ongeveer 88.000 kilometer voor vliegen.
Voor een halve kilo honing zijn ongeveer 560 bijen nodig.
We vinden honing vaak heel gewoon, maar het maken van honing is een ingewikkeld
proces. Als een bij nectar heeft gevonden, gaat hij daarmee terug naar de bijenkorf en
daar wordt de honing doorgegeven van bij naar bij, totdat het zacht wordt en verandert in
honing. De bijen bewaren de honing dan in perfect gevormde kleine hokjes in een
honingraad. De hokjes zijn een soort potjes waar de honing in blijft zitten terwijl de bijen
het met hun vleugels droog wapperen. Geweldig!
Wat zou er gebeuren als één bijtje besluit om zelf op pad te gaan en in z’n eentje honing
te gaan maken? Denk je dat dat zou lukken? Nee! Hij zou maar een paar druppels honing
kunnen maken.
In 1 Korintiërs 12:20-25 gaat het over het Lichaam van Christus. Dat lijkt wel op een
bijenkorf. Elke bij (elk persoon) is belangrijk en we mogen allemaal samenwerken om het
goede nieuws over Jezus door te vertellen.
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Vele delen, één lichaam
Bijbelgedeelte:
1 Korintiërs 12:12-20
Benodigdheden: Losgeknipte puzzel (zie laatste pagina)
Les
Heb je wel eens zo’n puzzel gezien? Kom, we proberen hem zo gek mogelijk te maken.
(Leg een arm op de plek van een been, of het hoofd op de plek van een arm.) Wat vinden
jullie hiervan? Klopt dit een beetje?
Dat was heel grappig, maar ik denk niet dat een lichaam goed werkt als het er zo uitziet.
In de Bijbel worden christenen het Lichaam van Christus genoemd. Dat betekent dat we
allemaal samenwerken om het werk van Jezus te doen.
In Romeinen 12:4-5 staat dat het lichaam verschillende delen heeft en dat we allemaal
een belangrijke taak hebben. De één heet mensen welkom bij de deur, de ander zingt in
een koor, weer een ander legt uit wat in de Bijbel staat. God heeft iedereen talenten
gegeven, bijvoorbeeld talent voor sport, muziek, schilderen, enzovoorts. Al die talenten
kunnen je helpen om anderen bij Jezus te brengen.
Laten we nog een keer naar de puzzel/tekening kijken. Is er een stukje dat niet belangrijk
is, dat weggelaten kan worden? Nee! Met de oren kun je horen, met de mond kun je eten
en praten, enzovoorts.
Zo is het ook met ons, de mensen die van Jezus houden, het Lichaam van Christus.
Iedereen kan iets belangrijks doen voor Jezus!
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Mijn stukje is belangrijk
Bijbelvers:
1 Korintiërs 12:27
Benodigdheden
• Puzzel
• Stevig karton
• Lijm
Voorbereiding
Maak de puzzel, maar laat één stukje weg. Lijm de puzzel op een stuk stevig karton.
Les
(Laat de puzzel zien.) Vind je mijn puzzel goed gelukt? (Wacht op reacties). Oh, mist er
een stukje? Heb jij dat wel eens gehad, dat je een stukje van een puzzel kwijt was? Dat
kan de hele puzzel verpesten toch? Het is leuk om een puzzel te maken, maar als je dan
aan het einde ontdekt dat er een stukje kwijt is, is dat wel heel jammer. Dat ene missende
stukje verpest de hele puzzel. Een puzzel waar een stukje van mist, is veel minder leuk.
Er past geen ander puzzelstukje in het gat, alleen het stukje dat daar hoort. Je kunt
proberen een nieuw stukje te maken van karton, maar hoe je het ook probeert, het past
nooit zo goed als het originele puzzelstukje.
Elk puzzelstukje is anders. Zo zijn ook mensen allemaal verschillend. Jij en ik zijn een
belangrijk stukje van die puzzel. In 1 Korintiërs 12:27 staat: ‘U bent het lichaam van
Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.’ De rol die jij speelt is belangrijk voor het
Lichaam van Christus.
God heeft het Lichaam van Christus, zijn kerk, gemaakt als een complete puzzel.
Iedereen heeft unieke gaven en talenten. Als we onze talenten gebruiken, helpen we mee
om de kerk op te bouwen. Ons stukje is nodig voor de kerk. We zijn gemaakt om er
samen in te passen en als ons stukje mist, zit er een gat in de puzzel.
(Stop het missende stukje in de puzzel.) Gods familie is niet compleet zonder jouw stukje!
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De kracht van ÉÉN
Bijbelverzen
• Matteüs 28:18-20
• Handelingen 1:8
Benodigdheden:
• Doos met dominostenen
• Afplaktape
• Watervaste stift om een gezicht te tekenen op
een van de dominostenen
Voorbereiding en les
https://ministry-to-children.com/object-lesson-kids-sharing-gospel/
(Video in het Engels)
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Kettingreactie
Een kettingreactie is een mooie illustratie van de
kracht van één! We dagen je uit om de grootste
kettingreactie ooit te maken. Je kunt gebruik
maken van alle materialen die je maar kunt
bedenken: dominostenen, LEGO, klein speelgoed, stokjes, blokken, knikkers, ballonnen,
treinsporen, enz. Wat je maar kunt vinden in huis
of in het gebouw! Zet je verbeelding en creativiteit aan het werk. Vraag mensen om je te
helpen: familie, vrienden, mensen uit de buurt, uit je korps of uit andere korpsen. Maak er
dan een filmpje van en post het resultaat online!

Heb je inspiratie nodig? Kijk dan hier eens naar:
https://www.youtube.com/watch?v=xyrz2G1mP0I
https://www.youtube.com/watch?v=qybUFnY7Y8w (probeer dit niet thuis)
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De jongen en zijn lunch
Bijbelgedeelte
Johannes 6:5-14
Achtergrondinformatie
In dit verhaal gebeurt een wonder. Jezus en zijn
discipelen proberen te ontsnappen aan de menigte en
zoeken naar een plek om uit te rusten. Maar als ze bijna
aan wal komen, ziet Jezus een grote groep mensen staan. Hij
houdt van de mensen en heeft ook met ze te doen, omdat ze zo graag het woord van
God willen horen. Jezus gaat hen onderwijzen. Na een tijdje krijgen de mensen honger.
Weer heeft Jezus met ze te doen en vraagt zich af wat ze kunnen eten. Er gebeurt een
wonder als een kleine jongen zijn lunch van vijf broden en twee vissen aan Jezus geeft.
Dat kleine beetje is alles wat Jezus nodig heeft om meer dan 5000 mensen eten te
geven. Dit verhaal laat zien dat Jezus één kind kan gebruiken om grote dingen te doen
voor het koninkrijk. Hij houdt van kinderen en kan hun gaven gebruiken.
Benodigdheden
• Papieren zak
• Vijf crackers en twee stukken fruit
• eventueel: https://www.youtube.com/watch?v=55oBPe5sCdc (Clip ‘vijf broden en
twee vissen’)
Les
Wie heeft er honger? Ik wel! Soms krijg ik enorme trek tijdens de samenkomst. Zullen we
even wat gaan eten? Ik heb een zak met eten meegenomen. Zullen we eens kijken wat
erin zit? Oh wacht, we hebben een probleem. Ik heb maar vijf crackers en twee bananen
(appels, kiwi’s, enz.). Ik denk niet dat dat genoeg is voor ons allemaal. Eens even kijken
(ga de kinderen tellen). Eén, twee, drie, vier, vijf… nee, er is echt niet genoeg voor
iedereen.
Dat doet me denken aan een verhaal uit de Bijbel. Jezus en zijn discipelen waren erg moe
en hadden wat tijd nodig om te relaxen. Ze stapten in een boot op zoek naar een rustige
plek. Toen ze daar aankwamen, stonden er toch heel veel mensen op Jezus te wachten.
In de Bijbel staat dat er 5000 mannen waren en er waren vast ook nog heel veel vrouwen
en kinderen. Ze wilden meer verhalen van Jezus horen en sommigen wilden genezen
worden. Jezus had eigenlijk rust nodig, maar toen Hij de mensen zag, voelde Hij zoveel
liefde voor ze dat Hij de rust vergat. Hij genas de zieken en vertelde de mensen over het
koninkrijk van de hemel. Al snel was het tijd om te eten. De discipelen zeiden tegen
Jezus: ‘Het wordt laat en we krijgen honger. Stuur de mensen nu maar weg, zodat we
kunnen gaan eten.’ Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie ze maar te eten.’ ‘Wij?
Hoe dan? Er is een jongen met vijf broden en twee kleine vissen. Meer eten is er niet.’
Jezus zei dat ze de broden en vissen naar Hem moesten brengen en dat alle mensen een
plekje op het gras moesten zoeken. Jezus pakte de broden en de vissen, keek naar de
hemel en dankte voor het eten. Toen gaf Hij het aan de discipelen om uit te delen.
Als ik vandaag mijn eten met jullie deel, kan iedereen misschien een klein hapje nemen.
Maar toen Jezus het brood en de vissen zegende, had iedereen genoeg totdat hij vol zat!
Wacht, dat is nog niet alles! ‘Alle mensen konden eten zo veel als ze wilden. De leerlingen
haalden het eten op dat overgebleven was. Het waren twaalf manden vol.’ (Matteüs
14:20, BGT) Nadat iedereen vol zat, was er nog eten over! Stel je eens voor dat ik deze
crackers en dit fruit uitdeel, dat iedereen vol zit en dat er nog eten over blijft! Wij kunnen
dat niet voor elkaar krijgen, maar Jezus kon het wel.
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God gebruikte wat een kleine jongen gaf om een groot verschil te maken in het leven van
5000 mensen die dag. Stel je eens voor wat God met jouw leven kan doen!
Als we alles wat we hebben aan God geven, kan Hij het aannemen, zegenen en meer
doen dan wij ooit kunnen bedenken. Ook al hebben we misschien niet veel, weinig wordt
veel als we het in Gods handen leggen.
Bidden
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