Zondag 19 juli 2020 De bouwstenen van de zondag

Voor alles is een tijd

13. OM TE DOEN
4-8 jaar
De tijden-dans
Prediker zegt dat er voor alles in het
leven een tijd is. Er is een tijd om blij
te zijn, maar er is ook een tijd waarin
je verdriet kunt hebben. In dit spel
ontdekken de kinderen al dansend dat er
een tijd voor iets is.
Wat heb je nodig?
-	iets om de muren te nummeren van 1
tot en met 4
- muziek
-	opdrachten die passen bij het
bijbelverhaal (zie de voorbeelden
hieronder)
Aan de slag:
- Zorg dat de ruimte zo leeg mogelijk is.
- Elke kant van de ruimte heeft een

nummer (van 1 tot en met 4).
- Zet de muziek aan. De kinderen dansen
in het midden van de ruimte.
- Wanneer de kinderen een opdracht
horen, voeren ze die opdracht uit tot ze
bij de genoemde muur zijn.
- Als de kinderen ‘voor alles is een tijd’
horen, gaan ze zo snel mogelijk naar
het midden van de ruimte en dansen op
de muziek verder.
- Voorbeelden van opdrachten zijn:
• Ga zingend naar muur 1.
• Dans lachend naar muur 3.
• Doe alsof je iets zoekt tot je bij muur
2 bent.
• Geef een ander de hand en ga
huppelend naar muur 4.
• Ga zo stil mogelijk naar muur 3.
• Ga al pratend met iemand over het
weekend naar muur 1.
• Ga zover mogelijk uit elkaar naar muur 4.
• Ga slaperig naar muur 2.

4-8 jaar
Memory andersom
In het verhaal van vandaag is
er een tijd om te lachen en een
tijd om te huilen. De kinderen
maken van tegenstellingen een
memoryspel.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	de werkbladen op wat dikker
papier
- 	een envelop voor de kaartjes
En verder:
- 	scharen
- 	kleurpotloden
- 	lijm
Aan de slag:
- De kinderen kleuren de
plaatjes in.
- De kinderen knippen de

T ip

Zijn de tegenstellin
gen
te moeilijk? Zorg da
n voor
twee kaartjes van elk
plaatje
(twee keer een ma
an, twee
keer een zon, enzo
voort).
De kinderen kunnen
het
memoryspel dan op
de
‘gewone’ manier
spelen.

plaatjes uit
of de plaatjes
worden voor hen uitgeknipt.
- De kinderen spelen het spel in
twee- of drietallen.
- De kaartjes worden
omgekeerd op tafel gelegd
zodat je de afbeeldingen niet
ziet.
- Om de beurt pakken de
kinderen twee kaartjes.
- Pakt het kind twee kaartjes
die het tegenovergestelde zijn
(bijvoorbeeld zon en maan),
dan mag het kind de kaartjes
houden.
- Kaartjes die geen tegenstelling
van elkaar zijn, worden op
dezelfde plaats teruggelegd.
- Wie aan het eind van het spel
de meeste kaartjes heeft, wint
het spel.
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4-8 jaar
Een lach en een traan
Prediker vertelt ons dat er momenten in ons leven
zijn waarin we plezier hebben, vrolijk zijn en veel
lachen. Maar er gebeuren ook dingen in ons leven die ons verdrietig
maken en waar we om huilen. Dat zie je ook in dit proefje.

8-12 jaar
Voor alles is een tijd
Prediker ontdekt dat er in het leven voor verschillende dingen
verschillende tijden zijn. In de tekst die de kinderen gelezen hebben, geeft
hij voorbeelden. De kinderen verwerken de voorbeelden in een tekening.
Wat heb je nodig?
Per kind:
-	het werkblad
-	het bijbelgedeelte

Wat heb je nodig?
- 	twee glazen water
- een scheut afwasmiddel
- een lepel
- een blij gezichtje van papier
- een verdrietig gezichtje van papier

En verder:
-	stiften en kleurpotloden

Aan de slag:
- Vul de twee glazen met water
- Doe in één glas een scheut afwasmiddel.
- Roer met een lepel door het water en het afwasmiddel.
- Leg het blije gezichtje in het glas met water.
- Leg het verdrietige gezichtje in het glas met water dat vermengd is
met afwasmiddel.
- Wat zien de kinderen gebeuren?
- Wat heeft dit met het verhaal te maken?
Uitleg:
Door het afwasmiddel zakt het verdrietige
gezichtje naar de bodem van het
glas. Het blije gezichtje blijft drijven.
Verdrietige gebeurtenissen zorgen ervoor
dat het je het even niet meer weet, je gaat
kopje onder in je verdriet of in de tranen.

Aan de slag:
- De kinderen lezen het bijbelgedeelte nog een keer door.
- De kinderen kiezen verschillende ‘tijden’ uit die ze willen tekenen.
- De kinderen tekenen de verschillende tijden in de
witruimte om de klok op het werkblad.
- Ze kunnen natuurlijk ook zelf voorbeelden
bedenken.
- De kinderen kleuren de tekst bij de klok:
‘Alles heeft zijn eigen tijd.’
- De kinderen laten elkaar zien wat ze
getekend hebben.
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Wat heb je nodig?
* twee plastic flessen van dezelfde maat (0,5 liter of kleiner) * karton
* een potlood * een schaar * een trechter * zout * (washi-)tape

8-12 jaar
Prediker in beeld
Voor alles is een tijd. Prediker leert ons dat tijd
twee kanten heeft. In deze opdracht beelden
de kinderen in tweetallen deze twee kanten uit.
Wat heb je nodig?
Per tweetal:
-	een kaartje met een tijd uit Prediker 3:1-8
(zie het werkblad)
-	het bijbelgedeelte
En verder:
-	kleding, attributen of andere (knutsel)materialen
Aan de slag:
-V
 erdeel de groep in tweetallen.
-G
 eef elk tweetal willekeurig een tijd uit Prediker 3:1-8.
Je vindt de tijden als kaartjes op het werkblad.
-E
 lk tweetal bedenkt wat het nodig heeft om die tijd zo
goed mogelijk in beeld te brengen (denk hierbij aan
kleding of materialen).
-D
 e kinderen beelden hun tijd uit
Prediker uit.
-D
 e andere kinderen raden, met hulp
van het bijbelgedeelte, welke tijd
wordt uitgebeeld.
-H
 erhaal dit tot alle kinderen zijn
geweest.

1

2

3

4

Zet een fles met de opening op het karton
en trek met potlood de opening van de
fles om. Knip dit uit.

Maak met een schaar een gaatje in het karton.
Het gaatje moet zo groot zijn dat het zout
er makkelijk door kan.

Zet een trechter op een fles.
Vul de fles voor twee derde met zout.

Leg het kartonnetje met het gat op de
opening van de fles met zout. Zet de andere
fles er met de opening bovenop.
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Prediker vertelt ons dat
het liedje
de zandloper naar
er voor alles een tijd is.
van
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Turn! Tu
Alle kanten van het leven
The Byrds.
hebben hun eigen tijd.
Steeds als je een zandloper
omkeert, zie je de tijd ‘lopen’, van
de ene kant naar de andere kant. De
kinderen maken hun eigen zandloper.

Let op:
Zorg dat de flessen vanbinnen
schoon en droog zijn.

Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	twee plastic flessen van dezelfde
maat (0,5 liter of kleiner)
En verder:
-	karton
-	potloden
-	scharen
-	een trechter
-	zout
-	(washi-)tape

Maak de flessen goed vast met tape.
Probeer je zandloper uit!

Aan de slag:
-Z
 org dat de flessen vanbinnen
schoon en droog zijn.
- De kinderen zetten een fles met de
opening op het karton en trekken
met potlood de opening van de
fles om. Ze knippen dit uit.
-M
 et een schaar maken de
kinderen een gaatje in het karton.
Het gaatje moet zo groot zijn dat
het zout er makkelijk door kan.
-D
 e kinderen zetten een trechter
op een fles. Ze vullen die fles voor
twee derde met zout.
-D
 e kinderen leggen het
kartonnetje met het gat op de
opening van de fles met zout.
Ze zetten de andere fles er
met de opening bovenop.
T ip
Ze maken de flessen goed
In de Samen
vast met (washi-)tape.
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vind je nog meer
ideeën.
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Een tijd om planten
in de grond te zetten,
en een tijd om planten
uit de grond te trekken.

Een tijd om verdriet te hebben,
en een tijd om te dansen.

Een tijd om iets los te scheuren,
en een tijd om iets heel te maken.

Een tijd om mensen te doden,
en een tijd om mensen
beter te maken.

Een tijd om iemand te omhelzen,
en een tijd om afstand te houden.

Een tijd om stil te zijn,
en een tijd om te praten.

Een tijd om dingen af te breken,
en een tijd om dingen op te
bouwen.

Een tijd om iets te zoeken,
en een tijd om iets te verliezen.

Een tijd om lief te hebben,
en een tijd om te haten.

Een tijd om te huilen,
en een tijd om te lachen.

Een tijd om dingen te bewaren,
en een tijd om dingen
weg te gooien.

Een tijd voor oorlog,
en een tijd voor vrede.
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VOOR ALLES
IS EEN TIJD
Prediker ontdekt dat
er in het leven voor
verschillende dingen
verschillende tijden
zijn. Daar geeft hij
voorbeelden van. Kies
een paar voorbeelden
van Prediker uit en teken
ze bij de klok. Kun je zelf
nog andere voorbeelden
bedenken? Kleur ook de
tekst bij de klok: ‘Alles
heeft zijn eigen tijd.’

Alles heeft

zijn eigen tijd.
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