Zondag 2 augustus 2020

De bouwstenen van de zondag

Maak je geen zorgen
11. OM OVER TE PRATEN

12. OM TE ZINGEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten
vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op
de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over
de denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook
geen foute antwoorden!

Zing met elkaar God is goed uit de Samenleesbijbel.
Je vindt het lied op debijbel.nl/bijbelbasics.

4-8 jaar
- Laat eventueel een plaatje van een vogel zien.
T ip
• Zie jij weleens vogels in de tuin of in het bos? Welke? Of
Gebruik deze
lfde
misschien hebben jullie thuis een vogel?
plaat als bij he
t
• Zouden vogels zich zorgen maken?
moment in de
• Hoe komen vogels aan eten? Wie zorgt voor hen?
kinderdienst.
• Wat kunnen we leren door naar de vogels in de lucht te
kijken?
-	Maak jij je weleens zorgen? Waarover? Zou je daar ook met God
over kunnen praten, denk je?
-	Heb je weleens gemerkt dat God voor je zorgt? Kun je daar iets over
vertellen?
8-12 jaar
-	Wat vertelt Jezus over de vogels? En over de bloemen? Hoe wordt er
voor hen gezorgd?
-	Doe alsof je buiten bent. Kun je behalve vogels en bloemen nog
andere dingen bedenken waar God voor zorgt?
-	Hoe zorgt God voor jou?
-	Jezus zegt dat je je bezig moet houden met Gods nieuwe wereld.
Hoe kun je dat doen?
-	Wat vind je ervan dat God weet wat je nodig hebt?

Of zing met elkaar Kijk eens naar de vogels (Elly & Rikkert),
Zoek eerst het Koninkrijk (Opwekking voor kids 128), Soms
zou ik willen fluiten als een vogeltje (Elly & Rikkert) of Maak
je niet druk (Marcel en Lydia Zimmer).

13. OM TE DOEN Jezus zegt:

En verder:
- 	scharen of
‘Maak je geen zorgen.’
prikpennen en
4-6 jaar
priklappen
Kijk eens naar de vogels
- 	lijm
Jezus gebruikt het voorbeeld van de
- 	veertjes in allerlei kleuren
vogels om ons te leren dat we ons
geen zorgen hoeven te maken.
Aan de slag:
De kinderen versieren vogels.
-D
 e kinderen knippen of prikken de
vogels uit.
Wat heb je nodig?
-Z
 e plakken de vogels op het
Per kind:
gekleurde blad.
- 	het werkblad
-Z
 e lijmen veertjes op de vogels.
- 	een vel gekleurd papier
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Maak je geen zorgen
Wat heb je nodig voor vijf bloembommetjes:
* vijf eetlepels potgrond * vier eetlepels klei poeder (bentoniet, te koop in een tuincentrum of via internet)
* één theelepel chilipoeder (tegen beestjes, die de zaden opeten) * één theelepel bloemenzaadjes
* een mengkom of bakje * een kleine eierdoos om je bloembommetjes in te doen

8-12 jaar
Een waslijn vol
Je moet je niet druk maken over eten,
drinken of kleren. God weet dat je al
die dingen nodig hebt. In deze puzzel ontdekken de
kinderen waar je beter je aandacht aan kunt geven.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad
- 	een pen
En verder:
- 	stiften en/of potloden
Aan de slag:
- De kinderen maken van de letters in elk kledingstuk
een woord.
- Ze ‘hangen’ de kledingstukken op de goede plek aan
de waslijn. Zo ontstaat er een zin.
- De kinderen kleuren de kledingstukken.
Oplossing:
Houd je bezig met Gods nieuwe wereld. Dan zal God
je die andere dingen ook geven.(Lucas 12:31)

1

2

3

4

Meng alle ingrediënten in
een kom door elkaar.

Voeg een klein
beetje water toe.

Kneed alles door elkaar zodat
het mengsel blijft plakken.

Maak van het mengsel balletjes zo groot
als een knikker. Leg de bloembommetjes
voorzichtig in een eierdoos.

Leg de bloembommetjes ergens buiten neer.
Kijk wat er gebeurt.

!

8-12 jaar
Bloembommetjes
God weet wat je nodig hebt. Hij
zorgt niet alleen voor de vogels,
de bloemen en het gras. Hij zorgt
ook voor jou. De kinderen maken
bloembommetjes. Zo worden ze
eraan herinnerd dat ze zich geen
zorgen hoeven te maken, maar
dat God voor hen zorgt.
Wat heb je nodig:
Per kind (voor vijf
bloembommetjes):
-	5 eetlepels potgrond
-	4 eetlepels kleipoeder
(bentoniet, te koop in een
tuincentrum of via internet)
-	1 theelepel chilipoeder (tegen
beestjes die de zaden opeten)

tip:
Gebruik bloemzaadjes die passen bij
het jaargetijde. Laat de bloembommetjes
één of twee dagen in de eierdoos drogen.

-	1 theelepel bloemenzaadjes
-	een mengkom of bakje
-	een kleine eierdoos om de
bloembommetjes in te doen
Aan de slag:
-M
 eng alle ingrediënten in een
kom door elkaar.
-V
 oeg een klein beetje water toe.
-K
 need alles door elkaar zodat
het mengsel blijft plakken.
-M
 aak van het mengsel balletjes
zo groot als een knikker.
T ips
- L eg de bloembommetjes
- Gebruik bloem
voorzichtig in een
zaadjes die passen bij
eierdoos.
het jaargetijde.
-Z
 et de doos met de
- Laat de bloembomm
etjes
bloembommetjes
één of twee dagen in
de
ergens buiten neer.
eierdoos drogen voord
at
-W
 at gebeurt er?
je die buiten zet.
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Werkblad (4-8 jaar) - Kijk eens naar de vogels

Maak je geen zorgen

Jezus zegt:

‘Maak je geen zorgen.’
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Werkblad (4-8 jaar) - Er wordt gezorgd!
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Maak je geen zorgen
EEN WASLIJN VOL
Je moet je niet druk maken over eten, drinken of kleren.
God weet dat je al die dingen nodig hebt. In deze puzzel
ontdek je waar je beter je aandacht aan kunt geven.
-M
 aak van de letters in elk kledingstuk een woord.
- ‘Hang’ de kledingstukken op de goede plek aan de waslijn.
Welke zin lees je nu?
- J e kunt de kledingstukken inkleuren.

OPLOSSING:

VOGELS
Met zijn voorbeeld over vogels
wil Jezus ook vertellen dat
God voor de mensen zorgt: als
God al zo goed voor de vogels
zorgt, zal Hij dat ook voor de
mensen doen.
In Psalm 84 gaat het ook
over vogels: ‘Machtige Heer,
mijn koning, mijn God, zelfs
mussen wonen in uw tempel.
Zwaluwen maken een nest bij
uw altaar, ze zorgen er voor
hun jongen.’ Hoewel ze maar
klein zijn, hebben zelfs vogels
een plekje dicht bij God.

Matteüs 6:25-34 | Maak je geen zorgen

Voorbereiding
debijbel.nl/bijbelbasics

Bouwstenen

Werkblad

