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Jesaja 45:2-3 Het Boek (HTB)
2. Ik zal vóór U uitgaan en de bergen vlak maken,
koperen stadspoorten met ijzeren grendels zal Ik voor
u openbreken. 3. En Ik zal u verborgen schatten
geven, heimelijk bewaarde kostbaarheden. En u zult
weten dat Ik dit doe: de HERE, de God van Israël. Ik
roep u bij uw naam.
Jesaja 54:2-3 Het Boek (HTB)
2. Maak uw huis groter, bouw er stukken bij aan,
breid uw huis uit! 3. Want u zult uit uw voegen
barsten! Uw nakomelingen zullen de steden in bezit
nemen die tijdens de ballingschap werden verlaten en
zij zullen regeren over de volken die hun land in bezit
namen.

VICTORY OUTREACH INTERNATIONAAL
MISSIE VERKLARING
Victory Outreach is een internationale kerk,
geroepen tot de taak van het evangeliseren en
discipelen maken onder de meest gekwetsten van
de wereld, met de boodschap, de hoop en het plan
van Jezus Christus. Deze roeping houdt in: het
stichten en ontwikkelen van kerken, herstelcentra
en trainingscentra in strategisch gelegen steden
wereldwijd. Victory Outreach inspireert mensen en
wekt een verlangen op hun potentieel optimaal te
ontwikkelen, met uiteindelijke bestemming: een
leven in waardigheid en geborgenheid. Victory
Outreach werkt samen met anderen die zich tot
ditzelfde doel geroepen weten om de taak die voor
ons ligt te voleindigen.

Inhoud

Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Creatieve leermethoden . . . . .
Rooster en hulpmiddelen voor leraren . .
Hoe leid ik een kind tot de Heer . .
Liedjes voor bij de lessen
Les 1: Pastor Sonny's verhaal . . . .
Les 2: Krachtig gebed . . . . . . . .
Les 3: Julie's verhaa . . . . . .
Les 4: De achtergrond van Verenigd Kunnen Wij
Les 5: Zeg Ja tegen God . . . . .
Les 6: Vertel anderen over Jezus . . . . . . . .
Les 7: God de Bouwmeester . .
Les 8: Ik hou van mijn kerk . . . .
Les 1-8: Foto's . . . . . . .
Spelletjes werkblad . . . . . . . . . .

9

Inleiding
Achtergrond & Visie van Victory Outreach voor kinderen
God heeft als plan en bedoeling Zijn liefde voor alle mensen overal en altijd te laten zien. De
dienst van Victory Outreach is een deel van God's algehele missie voor de binnensteden van
de wereld. Deze lessenreeks presenteert het verhaal van de oprichters van Victory Outreach
die de missie van God vol christelijke waarden aannamen en hoop brengen aan de
hopelozen.
De bedoeling van dit werkboek is de zondag school leraren van Victory Outreach een
praktische aanpak te geven om de kinderen te leren hoe de achtergrond en visie van Victory
Outreach past in het plan van God en Zijn Koninkrijk. Het verhaal van pastor Sonny en zuster
Julie wordt in deze Victory Outreach achtergrond en visie lessenreeks in, in totaal 8 lessen,
uiteengezet.
De bijbelteksten in deze lessenreeks Victory Outreach achtergrond en visie komen
voornamelijk uit Het Boek (HTB). Wij raden aan een exemplaar van Het Boek bij de hand te
hebben. Tijdens de wereldconferentie in 1991 is het door pastor Sonny en Julie Arguinzoni
geschreven boek "Schatten uit de Duisternis" uitgebracht. "Schatten uit de Duisternis" is al
jarenlang een bron van inspiratie en het wordt dan ook gezien als vereist leesmateriaal voor
alle leraren in samenhang met dit werkboek. De fundamentele principes in dit werkboek
komen uit het Woord van God, en zijn geïnspireerd door de levens en bekering van pastor
Sonny en Julie Arguinzoni, als ook hun eerste ervaringen met David Wilkerson en Nicky Cruz
door middel van Teen Challenge.
In dit werkboek vind u ook een hoofdstuk dat heet creatieve leermethoden.
Hier vindt u verschillende leermethoden die behulpzaam kunnen zijn in het versterken en-/of
aanvullen van het beoogde doel in dit werkboek. Ons gebed is dat u ieder kind in iedere
Victory Outreach Kerk de achtergrond en visie van deze geweldige bediening en zijn
dynamische oprichters kunt mededelen!
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Creatieve leermethoden
Het onderwijzen van kinderen kan de meest creatieve en spontaanste ervaring zijn die je ooit gehad
hebt. Sommige van ons werken in een omgeving die saai en voorspelbaar is. Dit is niet het geval met
kinderen, die gaan daar niet voor! Dus, leraar, hier volgen een aantal strategieën die u voor uw
kinderen kunt gebruiken. Kijk verder dan het materiaal dat wij hier voorzien. Pas het aan zoals u
wilt, zodat het voor u werkt. Gebruik uw fantasie en onderwijs de kinderen op dusdanige wijze dat
zij het niet meer vergeten. De lessen die wij hier verzorgen zijn een soort springplank naar de
geweldige dingen die in UW klas kunnen gaan plaatsvinden. En het allerbelangrijkste is natuurlijk,
veel plezier!
VERTELKUNST
Leer het verhaal herhaaldelijk. Oefen het 'hardop vertellen' van het verhaal. Vertel het steeds
opnieuw totdat het er op een hele natuurlijke manier uitkomt. Zoek een comfortabele positie en
blijf op ooghoogte met de kinderen. Behoud oogcontact. Wees enthousiast. Breng het verhaal tot
leven. Verander de toonhoogte van uw stem om verschillende karakters neer te zetten en verander
het tempo en volume om uw verhaal te leveren. Articuleer en spreek luid en duidelijk zodat
iedereen het kan horen. Ter afwisseling kunt u een van tevoren opgenomen verhaal afspelen of
kleine gedeeltes hiervan. U kunt ook video clips of grote beelden gebruiken om het verhaal te
verduidelijken. Een andere effectieve leermethode is om hand poppen te gebruiken of de klas uit te
dagen het zelf uit te beelden. Het is ook een idee om een "gast-spreker" uit te nodigen die door de
leraar en kinderen word geïnterviewd. Deze persoon kan een Bijbels figuur voorstellen die een
ooggetuige verslag bied van een Bijbel verhaal.
LEERSTATION
Het leerstation is een plaats waar de kinderen betrokken worden in directe leeractiviteiten die een
bijbelles bekrachtigen. Studenten roteren van het ene station naar het andere in een programma
dat van tevoren is bepaald; bv 3 groepen roteren iedere 20 minuten tussen 3 stations. De klas kan
eerst kort samen komen voor een tijd van muziek, het vertellen van het verhaal en aanbidding. Na
het voldoen van deze drie componenten gaan de kinderen verder naar de verschillende leerstations
voor het uit het hoofd leren van bijbelteksten, werken aan werkbladen, vrij spelen, snack tijd,
knutselen, toneel stukjes, schrijven enz.

Discussie Methoden
Panel: Een panel is een informele discussie uitgevoerd door vertegenwoordigers van de groep
terwijl de deelnemers voor in de klas zitten. Deze techniek is waardevol doordat verschillende
zichtpunten gepresenteerd kunnen worden.

Buzz Groepen: Dit zijn kleinere discussie groepen van 3-8 kinderen die tegelijkertijd discussiëren
over verschillend fasen van een specifiek onderwerp en daarna een verslag geven aan de gehele
groep.
Brainstormen: Het doel van een brainstormsessie is zoveel mogelijk antwoorden te krijgen op
een vraag of een probleem, die leid tot een houding van acceptatie om toekomstige deelname te
bemoedigen. Alle antwoorden worden in een lijst op het bord opgeschreven. Hierna kan de
leraar met de kinderen nogmaals over de lijst gaan en alle niet toepasselijke antwoorden
verwijderen.
Eens-Oneens: In deze methode verklaren de kinderen zich eens of oneens met bepaalde
uitspraken of vragen gebaseerd op voor- en nadelen van de gegeven situatie. De uitspraken zijn
bewust vaag gehouden om een discussie te provoceren. De kinderen krijgen de kans om hun
mening te uiten door hun hand op te steken, op te staan of zich te begeven naar het aangewezen
gedeelte in het klaslokaal voor eens of oneens.

Sketches: Korte presentaties
Toneelstukken: Presentaties
met kostuums en repetities.
Pantomimen:
Toneelvoorstelling zonder tekst
Tableau: Levende schilderij,
voorstelling van een tafereel
door levende personen.
Demonstratie: Het praktisch
laten zien hoe iets gaat of werkt.

Drama Methoden: Dit zijn
verschillende methodes
waarop u de gehele klas
kunt betrekken door
middel van theater. Ter
overweging vindt u
onderstaand een aantal
theater methodes.

Rooster en hulpmiddelen
voor leraren

Project methoden:
Projecten die een vorm van
dienst verlenen zoals het
maken van geschenken voor
verschillende evenementen,
het schoonmaken van de kerk
of het voorbereiden van
cadeautjes voor bepaalde
feestdagen of speciaal
onderwijs.

UitstapjesDit kan een
effectieve leer
ervaring zijn,
voorzien van
persoonlijke
observatie.

Kranten artikelen-

Het schrijven van
liedjesde kinderen schrijven
teksten op bekende
melodieën of een
bijbel vers op muziek.

De kinderen schrijven hun
eigen nieuws verslag zoals
ze het in de lokale krant
zouden lezen; bv schrijf een
verslag over Jona die in
Nineve predikt.

N.B. Dit rooster is gebaseerd op een les duur van twee uur

MINUTEN
10
20
10
5
10
5
10
5
15
5
15
15

ACTIVITEITEN
Opdracht voor officiële les aanvang
Welkom/Gebed/Lofprijs en aanbidding
Tienden/Offer/UWC Kidz club
Leerdoel
Ice-breaker
Bijbelvers
Aandachtsvanger
Lied
De Les
Persoonlijke toepassing
Knutselen
Spelletje spelen

Websites voor leraren & hulp middelen
VICTORYOUTREACH.ORG
KRAZYDAD.COM
IMAGES.SEARCH.YAHOO.COM
EDCREATE.COM
CEFPRESS.COM
GROUP.COM
GOSPELLIGHT.COM
ORIENTALTRADING.COM

Schatten uit de Duisternis door Sonny &
Julie Arguinzoni
Gratis labyrinten en puzzels om uit te
drukken.
Zoek Bijbelse labyrinten om gratis uit te
drukken
Creëer je eigen
Child Evangelism Fellowship Resource
Bedienings hulpmiddelen
Bedienings hulpmiddelen
Voorraad/Knutselwerkjes te koop

Hoe leid ik een kind tot de Heer

Liedjes voor bij de lessen

1.
God houdt van
iedereen en wil dat
iedereen een deel
wordt van Zijn
familie (Johannes
3:16; Johannes 4:9)

Onderstaand vindt u een selectie van liedjes die u kunt
gebruiken om de lessen in het curriculum te benadrukken.

2.
Zonde houdt ons er van af een
deel te worden van Gods
familie. De bijbel zegt dat
iedereen gezondigd heeft.
(Vraag het kind of hij /zij weet
dat hij/zij heeft gezondigd)
help ze te begrijpen dat we
allemaal gezondigd
hebben.(Romeinen 3:23;
Jakobus 4:17)

3.
De straf voor
zonden is eeuwige
afscheiding van
God en de Hemel.
Dit is geestelijke
dood. (Romeinen
6:23)

4.

8.
Vertel anderen
dat je Jezus als
Heer en Redder
hebt ontvangen.
(Romeinen 10:9)

Redding is een
onmisbaar deel van de
kinderbediening. Iedere
week moet er een
mogelijkheid gecreëerd
worden waarin de
kinderen Jezus kunnen
aannemen als Heer en
Redder.

7.
Door geloof in Jezus en het
offer dat Hij bracht voor ons
ontvangen wij het geschenk
van de redding. (benadruk
dat we redding ontvangen
door geloof en niet door
gevoelens) Dank God voor
zijn redding. (Johannes 1:12
Handelingen 16:31)
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Jezus nam onze
straf door te
sterven aan het
kruis.
(Romeinen 5:8;
1 Petrus 2:24)

5.
Redding is een
geschenk dat we
niet kunnen
kopen. (Efeziërs
2:8-9)

6.
We moeten onze zonden
belijden en God vragen om
vergeving voor onze
zonden. (Help de kinderen
te bidden en vraag God om
vergeving voor hun zonden)
(Handelingen 3:19)

•He's got the Whole World in His Hands
•Oh how I love Jesus (both verses)
•Jesus loves me this I know (both verses)
•I've Got Joy Joy Joy Down in my Heart
•Faith I Can Move Mountain
•I'm in the Lord's Army
•This Little Light of Mine
•YouTube video-Hillsong " Jesus you're my Superhero”
•www.revivalfire4kids.com

Gebruik bovenstaande liederen ook voor lofprijs en aanbidding gedurende
gedeeltes van de les. Gebruik YouTube als instrument om liedjes te leren
en meer liedjes to oefenen voor de kinderen, met het uiteindelijke doel
het creëren en ontwikkelen van een Kidz G.A.N.G. aanbiddings team,
speciaal door en voor kinderen! Ook u kunt GESCHIEDENIS maken door de
VISIE over te dragen aan deze waardevolle generatie.

Pastor Sonny's Verhaal

Bijbelvers:
Lukas 1:37
Niets is onmogelijk
voor God.

Leerdoel:
God helpt ons in onze nood.
Lofprijs & aanbidding:
Kies een lied uit de selectie lijst
Inzicht leraar:
Lees hoofdstukken 2,3 & 4 van
het boek Schatten uit de
Duisternis, door Sonny & Julie
Arguinzoni

De Les:
N.B. Gebruik Schatten uit de Duisternis, hoofdstukken 2,3 & 4 als bron voor instructie.
Als jongeman die opgroeide in New York City (Zie foto 1A) raakte pastor Sonny in de
problemen. Alhoewel hij in een christelijk gezin opgroeide besloot hij op een dag dat
hij niet langer meer naar de kerk wilde gaan. Op zijn 12de besloot hij dat het veel
cooler was om met zijn vrienden rond te hangen, die niet veel goeds voor hadden, dan
naar de kerk te gaan. Hij begon met deze jongens alcohol en drugs te gebruiken. Om
drugs te kunnen kopen begon hij te stelen en al snel raakte hij in de problemen met de
politie. Hij stal ook auto's en op een dag had hij een grote blauwe auto gestolen,
waarmee hij een ongeluk veroorzaakte. (Zie foto 1B). De politie kwam naar zijn huis en
hij moest de gevangenis in.
Pastor Sonny was altijd in de problemen. Hij moest veranderen. Hij had een wonder
nodig. Pastor Sonny was moe van het soort leven dat hij leidde, maar dacht dat
niemand hem echt kon helpen. Hij dacht dat hij tot aan zijn dood hetzelfde zou blijven.

Aandachtsvanger:
Laat de kinderen een vlag zien van uw land. Leg uit dat de vlag ons
herinnert aan de geschiedenis van ons land. Het herinnert ons aan hoe
ons land oorspronkelijk is ontstaan. Vraag de kinderen:
Q. Weet iemand hier iets over de geschiedenis van ons
land of over belangrijke mensen uit het verleden?
Vraag ze een aantal historische figuren te noemen.

Lied:
Keuze van de leraar.

Op een dag stuurde een rechter hem naar een soort ziekenhuis waar ze hem
probeerde te helpen van de drugs af te komen, maar zodra hij weer buiten was, ging
hij meteen weer drugs gebruiken. Hij ging terug naar het huis van zijn ouders om ze te
laten weten dat hij uit het ziekenhuis was ontslagen. Op het moment dat zijn vader
hem zag werd die heel droevig en boos omdat hij kon zien dat pastor Sonny helemaal
niet veranderd was. Maar toen pastor Sonny zijn moeder zag, zag hij iets heel anders.
Zij was niet boos nog bezorgd, zij had met God gesproken over haar zoon. De Heer had
tegen haar gezegd om niet bezorgd te zijn, omdat op een dag pastor Sonny Jezus zou
uitnodigen in zijn hart en alles dan goed zou komen. In de tussentijd ging pastor Sonny
weer terug naar zijn oude vrienden. Hij ontmoette een voorganger die David Wilkerson
heette. (Zie foto 1C) Pastor David vertelde hem dat Jezus van hem houdt en zijn leven
wil veranderen. Pastor Sonny hoorde wel wat hij zei maar geloofde er niets van. Dan
komt er een dag waarop zijn oude vriend Chino, die voorheen net zo als pastor Sonny
leefde, hem begint te vertellen hoe God in zijn hart is gekomen en zijn leven compleet
heeft veranderd! Hij vertelde hem dat hij geen verlangen meer heeft slechte dingen te
doen en hoe gelukkig hij nu is. Pastor Sonny kon niet geloven dat Chino echt veranderd
was.

Chino nodigde hem uit om mee te komen naar het Teen Challenge Centrum, waar
mensen over de liefde van God hoorde en konden leren hoe God hen kon helpen.
Daar aangekomen ontmoette pastor Sonny, Nicky Cruz. Nicky was een bendelid die
iedereen kende. Nicky was altijd aan het vechten en zorgde voor trammelant met de
politie. Nicky Cruz was een Christen geworden en was helemaal veranderd. Nicky
vroeg pastor Sonny of hij voor hem kon bidden. Pastor Sonny zei ja. Nicky legde zijn
handen op zijn schouders en begon voor hem te bidden. Pastor Sonny voelde God's
kracht en nodigde Jezus uit in zijn hart. Die dag deed God een wonder voor hem. Hij
had al eerder hulp gezocht maar niets had echt geholpen. Maar op het moment dat
pastor Sonny zijn leven aan Jezus gaf, wilde hij niets meer van drugs weten en alleen
nog maar voor God leven! Wat onmogelijk leek voor pastor Sonny was mogelijk voor
God almachtig.
Vandaag de dag is pastor Sonny een grootse man Gods die al meer dan 40 jaar onze
bediening leid. God heeft deze man gekozen om de bediening van Victory Outreach
te beginnen. (Zie foto 1D). Victory Outreach heeft mensen over de hele wereld
geholpen. Als God een man als pastor Sonny Arguinzoni kon gebruiken....denk dan
maar eens aan wat God zou kunnen doen door jouw leven heen?
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Toepassing:
Zeg tegen de kinderen:
1 Petrus 1:2 "God, de Vader, heeft u uitgekozen, omdat Hij u al lang tevoren
kende.”
Q. Weet jij hoe speciaal jij bent?
God heeft jou gekozen omdat Hij van jou houdt. Hij kent ook het geweldige plan
dat Hij voor jou heeft. Geef de kinderen een stuk papier waar de vorm van een
gezicht op getekend is. Vraag de kinderen om een zelf-portret te tekenen door
haren, ogen, mond, wenkbrauwen, oren en zelfs kleding toe te voegen. Schrijf
onderaan het zelf portret GOD HEEFT MIJ GEKOZEN.

SPEL:
Doe het van tevoren
Schrijf een bijbeltekst inclusief de referentie op een bord. Maak twee hele grote
hart vormen. Plak één hart vorm op het bord en knip het tweede hart vorm in
even veel puzzelstukken als er woorden zijn in de bijbeltekst inclusief de
referentie.
LATEN WE BEGINNEN
Herhaal de bijbeltekst een aantal keer met de kinderen. Wis dan één voor één
een aantal woorden uit en vervang ze met een streep. Laat de kinderen het
hartvormige papier zien dat u van tevoren heeft voorbereid.
Vraag de kinderen hun hand op te steken als ze één van de
missende woorden weten. Als ze het juiste antwoord weten
kunnen ze het op het opgehangen hart vorm plakken. Nadat
de hele puzzel klaar is kunt u de kinderen laten weten dat dit
hart voorstelt hoe wij God's woord in onze harten moeten
plaatsen.

Krachtig Gebed
Bijbelvers:
Leerdoel:
Wij kunnen met God praten

Lofprijs & aanbidding:

Psalm 40:2 HTB
"Met verlangen keek ik naar
de HERE. Toen boog Hij Zich
naar mij toe en hoorde mijn
roepen om hulp"

Shout to the Lord (Psalm 100:1-2)
I Will sing of your love forever
(Psalm 89:1)
Thy Word (Psalm 119:105)

Inzicht leraar:
Het is een voorrecht het evangelie
to kunnen delen met kinderen.

Aandachtsvanger:
Zeg tegen de kinderen: Gebed is spannend! Alleen al de gedachte dat God, de Schepper van
het Universum, ons hoort wanneer we met hem spreken en ook nog antwoord als we bidden,
is fenomenaal! God houdt ervan Zijn kinderen vol vreugde te horen aanbidden!

Q. Is jou gebed al eens beantwoord?
Vraag de kinderen om een lijst van gebedsverzoeken en dankzeggingen samen te stellen.
Zodra de lijst klaar is, leidt u de kinderen in de gebedsverzoeken als ook de dankzeggingen.
Lees de gebedsverzoeken en dankzeggingen om en om, zodat het wat afwisselender is. Steeds
als er sprake is van een gebedsverhoring; bemoedigt u de kinderen hun handen hoog in de
lucht te heffen en met luide stem God te danken. Misschien wilt u dit van tevoren liever een
paar keer goed oefenen voordat u begint met de gebeden, zodat iedereen duidelijk weet wat
de verwachting is. Overweeg dit wekelijks in de klas to praktiseren. De opwinding zal zeker
stijgen als u de klas start met gebed en luide dankzegging.

Lied:
Step by Step

De Les:
Kun jij je nog herinneren hoe we vorige week spraken over het leven van pastor Sonny
en hoe God zijn leven veranderde? Zijn moeder bad constant voor hem en geloofde dat
hij op een dag zijn leven aan God zou geven. Vaak bidden mensen voor ons, zoals
vaders en moeders, opa's en oma's, omdat ze zoveel van ons houden. De bijbel zegt dat
zelfs Jezus in de hemel voor ons bidt! Is dat niet geweldig? (Zie foto 2A)
Vergeet nooit dat bidden of praten met God heel krachtig is! God wil dat we met hem
praten. Hij geeft om ons en houdt heel veel van ons. En als wij iets nodig hebben of
misschien ziek zijn, dan heeft Hij graag dat we Hem om hulp vragen. Luister maar eens
naar dit verhaal over een klein meisje dat God om hulp vroeg. (Zie foto 2B)
De achtjarige Vera keek vanuit haar ziekenhuisbed hoe de zusters gehaast heen en
weer liepen, terwijl zij en een aantal andere patiënten wachtten op het ziekenvervoer
waarmee zij naar het circus vervoerd zouden worden. De zusters wilde de zieke
kinderen opmonteren. Vera probeerde gelukkig te zijn en te lachen, maar vanwege een
ziekte die Guillain-Barré syndroom heet, of GBS, kon zij haar armen en haar benen niet
bewegen en begon moeite te krijgen met eten. Nadat Vera terugkwam uit het circus,
deden de artsen vele testen. Vera kon niets doen. Ze was eenzaam, bang en droevig.
Haar conditie verslechterde. Vera kon geen eten meer doorslikken. Ze werd zelfs zo
zwak dat ze niet meer kon praten.
Op een dag verzamelde haar grote familie zich om haar bed heen. Mensen kwamen om
haar te bemoedigen. Marie, haar kleine zusje, kwam op haar bed zitten. Ze pakte haar
hand, raakte haar gezicht aan en met tranen in haar ogen zei ze,

“Vera kom alsjeblieft nu naar huis, ik mis je!”
Door de gesloten gordijnen kon Vera nog maar net horen hoe de arts haar ouders zei de
familie voor te bereiden, omdat ze niet meer lang zou leven. Vera was de dochter van
een predikant en groeide op in een Spaans sprekende kerk. Vanaf de dag dat ze
geboren werd ging ze wekelijks naar de kerk! Door haar jonge jaren heen had ze gezien
hoe haar vader voor vele mensen gebeden had. (Zie foto 2C). Vera kon zich aan al die
mensen herinneren die genezen waren. Beelden van kerkgangers, liedjes, gebeden en
haar familie flitste door haar hoofd. En die avond, toen ze helemaal alleen en ziek in
haar ziekenhuisbed lag, sloot Vera haar ogen en dacht aan haar gebed aan God:

"Lieve God", zei ze in haar gedachte, "Wilt U mij genezen?“
"Ik wil niet sterven, ik wil leven.“
"Als U mij geneest, dan wordt ik een zangeres die alleen voor U zingt. Dank U
wel. Amen."
Vera geloofde en viel in slaap. Beetje bij beetje begon Vera zich te bewegen en
langzaam weer te praten. Een paar dagen later vertelde ze de zuster dat ze
honger had. De verbaasde zuster bracht haar gelatine pudding. Ze at weer en
haar spieren begonnen zich weer te bewegen. De zusters gaven haar
fysiotherapie, wat betekent dat ze haar bij het oefenen van de bewegelijkheid
van haar armen en benen ondersteunde. Iedereen verheugde zich over het
wonderbaarlijke herstel! Oh! En hoe zit het met God's getrouwheid? Uiteraard
werd Vera een Gospelartiest voor de Heer! Ze werd een vrouw van geloof en
invloed. Van het geloof van een 8-jarig meisje, dat een wanhopig gebed naar
God sprak, ontwikkelde zich een volwassen vrouw die een geweldig leven
leefde. God
hoorde en antwoordde haar gebed.

Toepassing:
Activiteit rondom gebed: Gebed bij kaarslicht - Gebruik een elektrische kaars
Psalm 46:11 "Word rustig en weet dat Ik God ben"
Doe de elektrische kaars aan. Dim het licht (speel misschien wat gebedsmuziek
op de achtergrond). Vraag de kinderen een plaatsje te zoeken
waar ze in alle rust hun gedachten bij God kunnen brengen. Lees
psalm 46:11 voor en laat de kinderen het een paar keer herhalen.
Vraag de kinderen dan zachtjes te bidden voor wat ze op hun hart
hebben. Laat ze telkens als ze aan iets nieuws denken, zachtjes
bidden en vervolgens psalm 46:11 zeggen voordat ze naar het
volgende gebedsverzoek gaan. Als de tijd van gebed voorbij is,
breng alle kinderen weer samen en doe de lichten aan. Vraag de
kinderen:
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Q. Hoe was het om helemaal alleen te bidden met de lichten gedimd en muziek op de
achtergrond?
Vraag ze hoe het was om psalm 46:11 steeds weer te herhalen?
Q. Helpt het om stil te zijn?
Herinner ze aan het feit dat God luistert en over alles de controle heeft.

Knutselen:
Het Krakeling Herinnerings Gebed
Neem een zak zoute krakelingen en een zak met kleine zoutstokjes, genoeg om zowel mee
te knutselen als ook om op te snacken. Verder heb je nog witte lijm, potloden, viltstiften
of waskrijt nodig om te kunnen schrijven en een stuk knutselpapier voor ieder kind.
Laat de kinderen Johannes 16:33 bovenaan op het knutselpapier schrijven.

Johannes 16:
" in de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed! Ik heb de
wereld overwonnen.“ Terwijl u uitlegt dat we in dit leven soms best moeilijkheden kunnen
hebben, laat u de kinderen de mini krakelingen zien. Leg uit dat onze moeilijkheden met
de krakeling te vergelijken is: het ziet er allemaal heel verdraaid uit en we weten vaak niet
meer hoe we ze nog uit de war kunnen halen.
Laat de kinderen dan de zoute stokjes zien. Leg uit dat, als we onze moeilijkheden bij God
brengen, in gebed, en Hem vertrouwen ons te leiden, Hij ons kan helpen om de hele
wirwar to ontwarren. Hij kan alles wat verwarrend is weer duidelijk maken. Geef ieder
kind een krakeling en een zoutstokje. Vraag ze de krakeling in de hand te nemen terwijl ze
bidden voor de dingen waar ze moeite mee hebben. Als ze klaar zijn kunnen ze, onder de
bijbeltekst, aan de ene kant een aantal krakelingen plakken en aan de andere kant een
aantal zoutstokjes. Lees Johannes 16:33 en bespreek het belang van zowel krakeling als
zoutstokje.
Nadat de kinderen hun knutselwerk af hebben, kunnen ze de overgebleven krakelingen
en zoutstukjes eten met wat sap erbij.

Julie's verhaal
Spel:
Leerdoel:
Jezus houdt van jou.

Wat je nodig hebt: "Popcorn“
Wat te doen:
Verdeel de kinderen in twee groepen en zet ze tegen over elkaar in twee
lijnen terwijl ze elkaar in het gezicht kijken. Ieder kind moet tegenover
een ander kind staan. De kinderen gooien een stukje popcorn heen en
weer naar de persoon die tegenover staat. Geef een signaal zodat de
kinderen
nog dichter bij elkaar kunnen staan, totdat ze zo dichtbij zijn dat ze het
in elkaars mond kunnen gooien. Leg uit dat onze relatie met God
vergelijkbaar is. Hoe verder we van elkaar vandaan staan, hoe moeilijker
het is popcorn in elkaars mond te gooien, zo ook, hoe verder we van
God vandaan zijn, hoe moeilijker het is een relatie met Hem te hebben.
Hoe dichter we bij God staan, hoe makkelijker we een sterke band met
Hem ontwikkelen.
Q. Hoe komen we dichter bij God?
Wij komen dichter bij God te staan als we de Bijbel lezen, bidden en
vaste

Lofprijs & aanbidding:
Leraar's keuze van de lijst met
liederen.

Bijbelvers:
Johannes 3:16 (HTB)
" Want God heeft zoveel
liefde voor de wereld dat Hij
Zijn enige Zoon heeft
gegeven, zodat ieder
die in Hem gelooft, niet
verloren gaat maar eeuwig
leven heeft.”

Inzicht leraar:
Lees hoofdstuk1 van Schatten uit
de Duisternis, door Sonny & Julie
Arguinzon

Aandachtsvanger:
Ga met de kinderen buiten wandelen; wijs de mooie dingen aan die God
gemaakt heeft. Hij heeft de bergen, hemel, bomen en vogels gecreëerd.
Wanneer u weer terug bent in de klas, stelt u de kinderen de volgende
vraag:
Q. Wat heeft God ons nog meer gegeven?
Laat de kinderen een paar minuutjes praten. Praat over familie, en hoe zeer
God van hen houdt. Noem de bijbeltekst rondom ons thema, Johannes
3:16. Vraag de kinderen te vertellen hoeveel zij van hun familie houden.
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Lied:
Oh How I Love Jesus

De les:
Ik wil jullie het verhaal vertellen van een jong meisje dat Julie Rivera heet. Ze groeide op in het
oosten van Los Angeles (zie foto 3A). Zij kwam uit een groot gezin: twee zussen, drie broers een
vader en een moeder. De familie Rivera was de eigenaar van een kruidenierswinkel. Het was niet
zo'n supermarkt zoals we die vandaag de dag kennen. Dit was een klein familiebedrijf. Julie hield
van de winkel, iedere ochtend stond ze vroeg op om de winkel voor te bereiden voor haar vader en
haar moeder. Als een jong meisje leerde Julie om heel hard te werken. Soms had Julie's
vader'sochtends ook een ander baantje; zoals huizen verven.
Op zulke dagen stond Julie extra vroeg op om voor haar vader een speciale lunch te maken (Zie foto
3B). Zij hield zoveel van haar vader en in haar ogen was hij de grootste en mooiste man ter wereld.
Vaak nam haar vader de hele familie mee op gezellige vakanties. Julie had het gevoel dat zij de beste
familie in de wereld had en ze voelde zich zo speciaal. En alhoewel zij twee zussen en drie broers
had, geloofde ze toch dat zij haar vaders lieveling was.
Op een avond, toen de familie Rivera wilde gaan zitten voor het avond eten, vroeg Julie's moeder of
Julie haar broer Gary kon zeggen dat het eten klaar was. Ze klopte en klopte en klopte op de deur
van de badkamer maar de deur werd niet opengedaan. Uiteindelijk riep ze haar vader. Haar vader
trapte de deur in en zag hoe haar broer Gary op de badkamer vloer lag, hij had een overdosis
genomen. De familie Rivera wist niet wat ze moesten doen. Iedereen schreeuwde en huilde.
Julie had een tante die Lecia heette en zij was Christen, dus belde zij haar op om te vragen of ze kon
bidden. Julie's familie wist niet hoe ze moesten bidden want ze waren nog nooit naar de kerk
geweest. Daarna belde ze de ambulance... Wat er voorheen had uitgezien als de perfecte familie
was ineens niet meer zo perfect. Vanaf dat moment raakte de familie Rivera steeds opnieuw in de
problemen. Gary gebruikte drugs, een andere broer was begonnen met het drinken van alcohol.
Julie's ouders konden het niet meer met elkaar vinden, hadden altijd ruzie en uiteindelijk gingen
haar ouders scheiden. Julie's hart was gebroken. Ze hield enorm van haar familie en haar ouders
betekende zoveel voor haar. Julie begon te veranderen ze ging steeds meer rondhangen met
vrienden die niet goed voor haar waren. Ze raakte zelfs betrokken bij een bende. Ze dacht dat
misschien in de bende ze een antwoord kon vinden voor een eenzaam, droevig hart. Soms vullen
mensen hun hart met andere dingen omdat hun hart zo eenzaam en leeg is. Dat is precies wat Julie
ook begon te doen. Julie's buurman begon te getuigen en vertelde haar dat Jezus het antwoord was
voor haar gebroken familie. Ze had ook een neef die haar steeds weer uitnodigde om mee te komen
naar de kerk.
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Op een dag besloot Julie naar de kerk te gaan (Zie foto 3C). Ze kwam de kerk binnen en
ging helemaal achter in zitten. Ieder woord dat de predikant sprak raakte haar
gebroken en droevige hart en Julie had het gevoel dat ieder woord voor haar
persoonlijk was. De predikant nodigde de mensen uit naar voren te komen, zodat hij
voor hen kon bidden. Dat was de dag dat Julie naar voren ging en Jezus aannam in haar
hart. Julie's leven, maar ook het leven van haar familie, zouden nooit meer hetzelfde
zijn...zowel Julie's ouders als haar broers en zussen gave allemaal hun hart aan Jezus.
De Heer bracht herstel in hun gezin en begon hun gebroken harten te genezen. Haar
broers stopte met alcohol en drugs en haar ouders kwamen weer terug bij elkaar.

Julie was niet meer eenzaam en droevig. God had de leegte in haar hart gevuld. Ze kon
bijna niet wachten om ook anderen over Jezus te vertellen, ze stond op de hoeken van
de straat en vertelde andere mensen over de liefde van God en wat Hij voor haar en
haar familie had gedaan. Ze wilde alles weten over God en over de Bijbel dus ze
besloot naar de bijbelschool te gaan (Zie foto 3D). Daar ontmoette zij pastor Sonny
Arguinzoni, met wie zij later zou trouwen. (Zie foto 3E).

Toepassing:
Q. Hoeveel houdt God werkelijk van jou?
Het antwoord is in de bijbel, Johannes 3:16. Zijn liefde voor ons was zo groot dat Hij Zijn
enige Zoon naar de aarde stuurde om voor jou en mij te sterven aan het kruis. Het maakt
niet uit wie je bent. God ziet dat wij Hem, net als Julie, nodig hebben.
Q. Heb jij Jezus vandaag nodig?
Q. Wil jij de liefde van God ervaren?
Het enige wat jij moet doen is Jezus om vergeving vragen voor alle slechte dingen die je
hebt gedaan en Hem uitnodigen in je hart.
Leraren leidt de kinderen in het zondaars gebed.

Spel:
Prijzenslag (Zie spelletjes werkblad op pagina 64)
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Knutselwerk:
Levensbeker
Benodigd materiaal:
Één ijshoorntje per kind
Medium doosje rozijnen
Zak kleine en grote spekjes
Gekleurde snoepjes (M&M's)
Zak met rode drop veters
Maak een voorbeeld: Levensbeker
Vul het ijshoorntje als volgt:
Onderin plaats je één groot spekje
Daarna, een laag kleine gekleurde snoepjes
Daarna, een laag kleine spekjes
Daarna, een laag rozijnen
Bovenop de rode dropveters in the vorm van een hartje
Wat u zegt:
Jullie ouders nemen in de kerk deel aan iets wat we "avondmaal" noemen.
Één van de dingen die ze tijdens dit avondmaal doen is uit een klein bekertje drinken. Zo
herinneren ze zich aan hoeveel Jezus van hun houdt. Vandaag hebben we een beker
gevuld met lekkernijen om ons eraan te herinneren dat God ook van ons houdt.
1. Doe aslof het ijshoorntje de "Levensbeker" is die Jezus ons gaf.
2. De rozijnen zijn ter herinnering aan de slechte dingen die wij deden die God droevig
maakte.
3. De rode dropveters, die je in een hart kunt vormen, zijn een herinnering
aan hoeveel Jezus van ons houdt. Hij is zelfs aan het kruis gestorven voor
ons.
4. De spekjes dienen als herinnering aan God's vergeving van onze zonden
en dat Hij ons witter als de sneeuw heeft gewassen.
5. De gekleurde snoepjes representeren alle zegeningen die Jezus ons geeft
als wij Hem volge

De achtergrond van
'Verenigd Kunnen Wij'

Leerdoel:
Victory Outreach is geroepen om
de wereld te winnen voor Jezus.

Lofprijs & aanbidding:

Bijbelvers:
Mattheüs 28:19
"Ga er daarom op uit om
alle volken tot mijn
leerlingen te maken. Doop
hen in de naam van de
Vader en van de Zoon en
van de Heilige Geest."

This little light of mine

Inzicht leraar:
Mediteer op de bijbeltekst in
Mattheüs 28:16-20.
Laat de kinderen weten dat God
wil dat wij het evangelie
verspreiden over de hele wereld

Aandachtsvanger:
Vraag de kinderen in een cirkel te zitten. Speel het spel "hete aardappel". Zolang de muziek
speelt geven de kinderen de hete aardappel zo snel mogelijk door aan de buurman of vrouw, zonder deze te laten vallen. De persoon die de aardappel in handen heeft als de
muziek stopt is uit en moeten in het midden wachten tot de volgende persoon die uit is
hem/haar verlost. Speel een aantal ronden en vraag de kinderen dan:
Q. Was het leuk om de 'hete aardappel' te delen met je vrienden?
Jesus heeft Zijn missie, om de wereld te bereiken, ook met ons gedeeld.
Q. Wat voor gevoel brengt dat in jou teweeg?

Lied:
This Little Light of Mine

De les:
DVD-les met Julie Arguinzoni

Toepassing:
Bekijk nog een keer het 'Verenigd Kunnen Wij' plan voor de kinderen en daag ze uit om
hun offers te brengen op de eerstvolgende 'Verenigd Kunnen Wij' zondag.

Knutselwerk:
Vraag de kerk te helpen met het verzamelen van grote blikken voor de kinderen. Plak
stevig papier om ieder blik en laat de kinderen de blikken decoreren met plaatjes van
mensen van verschillende culturen en achtergronden. De grotere kinderen kunnen zelf
knippen en plakken terwijl de kleinere kinderen van tevoren geknipte plaatjes kunnen
opplakken. Ze kunnen het vervolgens ook met glitter en stickers verder decoreren, maar
belangrijk is wel dat hun naam duidelijk zichtbaar vermeld is. Gedurende de hele maand
kunnen de kinderen hun 'Verenigd Kunnen Wij' offer inzamelen en op de aangewezen
zondag mee naar de klas brengen. (Zie foto's les 4)

Zeg Ja tegen God

Pastor Sonny & Julie geven gehoor aan hun
roeping

Leerdoel:
God's plan navolgen neemt geloof

Bijbelvers:
Hebreeën 11:1
"Wat is geloof? Het is de
zekerheid dat onze hoop
werkelijkheid wordt en het is
overtuigd zijn van
het bestaan van dingen die je
niet ziet."

Lofprijs & Aanbidding:
Leraar kiest een lied uit de selectie
Inzicht leraar:
Lees hoofdstukken 5-6 van
Schatten uit de Duisternis, door
Sonny & Julie Arguinzon

Aandachtsvanger:
Q. Wie weet wat zuurstof is?
Q. Heeft het een geur?
Q. Heeft het een smaakje?
Q. Kun je het zien?
Q. Hoe belangrijk is zuurstof?
OK, we tellen tot drie en dan kijken we wie het langst zijn adem kan inhouden. (Terwijl de
kinderen hun adem inhouden, herinnert u ze aan het feit dat ze voor een bepaalde tijd
hun adem kunnen inhouden, maar uiteindelijk hebben ze iets nodig om verder te ademen;
'Zuurstof'. Zonder zuurstof kunnen we niet overleven.) Na het experiment komt u tot de
conclusie dat, ondanks dat we zuurstof niet kunnen voelen, zien, horen, of ruiken, we
zonder zuurstof niet kunnen leven. En net als met zuurstof, is geloof ook iets waar we
eigenlijk niet zonder kunnen. Geloof is vertrouwen in wat je niet kunt zien. Hoe cool is dat
dan!!

Lied:
Vrije keuze van de leraar.

De les:
Q. Weet je wat er nog zo cool is aan de grondleggers van Victory Outreach Internationaal,
pst Sonny and zuster Julie Arguinzoni?
GELOOF is waar hun verhaal mee begint....
Voor hun huwelijk, voor ze elkaar ooit nog kenden, namen zij Jezus aan als Heer en Redder. Aan
het begin van hun wandel met God, besloten zij allebei om, in geloof, naar de bijbelschool te gaan.
Voor pastor Sonny (zie foto 5A) was het in de tijd waar hij een beetje vast zat en niet zeker wist
hoe hij voorwaarts kon gaan met de Heer. Hij werd door zijn geestelijke vaders David Wilkerson en
Nicky Cruz, in geloof, naar de bijbelschool in Los Angeles gestuurd. In de tussentijd voelde zuster
Julie, op zeventien jarige leeftijd, de roeping van God. Met een brandend verlangen meer van
God's Woord te begrijpen, schreef zij zich, in geloof, in voor de bijbelschool. Geen van beide
verwachtten verliefd te worden op iemand anders dan De Heer, maar God had een ander plan.
Nadat ze elkaar hadden leren kennen kon zuster Julie, pastor Sonny niet meer uit haar hoofd
krijgen. Dit stoorde haar zodanig dat ze zich wilde afzonderen met de Heer om erachter te komen
wat er nou eigenlijk aan de hand was. Ze wilde dat God de gedachten aan hem uit haar hoofd zou
halen. Na een aantal dagen van vasten en bidden sprak de Heer tot haar, "Je gaat met Sonny
trouwen!" In geloof antwoordde ze de Heer, "Als dit Uw wil voor mijn leven is, dan ben ik bereid." In
de tussen tijd had pastor Sonny een passie voor zielen, dus hij begon een evangelisatie team
(Evangelisatie team foto) die de straat opgingen om te evangeliseren and rally's te houden. (Zie
foto 5B). Zuster Julie had echter ook een passie voor zielen, dus zij nam deel aan het team en
werd zijn secretaresse. Zo leerden ze elkaar een beetje beter kennen en uiteindelijk vroeg pastor
Sonny haar om met hem uit te gaan. Ze gingen één keer per maand uit maar nooit zonder eerst
een uur samen te bidden. Ze deden dit omdat ze God niet wilde beledigen.

Terwijl ze nog steeds een stelletje waren studeerden ze af en pastor Sonny ging
terug naar New York. Zo kwam hij erachter hoezeer hij haar miste en eigenlijk de
rest van zijn leven met haar door wilde brengen. Het was tijd haar ten huwelijk te
vragen. Hij kwam terug naar Los Angeles, vroeg haar vader om toestemming,
vroeg haar ten huwelijk en een jaar later zijn ze getrouwd (Zie foto 5C). Het was in
de beginjaren van hun huwelijk, dat God tot pastor Sonny sprak. Het was in een
tijd waar hij zich onbehagelijk voelde en niet duidelijk wiste wat God's plan voor
zijn leven was. Heeft iemand jou wel eens gezegd iets te doen wat je eigenlijk
absoluut niet wil doen? Raad eens? Dat is precies wat er met pastor Sonny is
gebeurd. God zei tegen hem,
"Ik wil dat je een kerk begint en ik ga het vullen met drugsverslaafden en hun
families."
Hij wilde niet eens pastor worden maar evangelist. In geloof moest hij doen wat
God van hem vroeg. En zo begon het allemaal in Los Angeles, in het
oosten van Los Angeles om precies te zijn.

TOEPASSING:
In Exodus 14 had Moses ook de opgave om, in geloof, het plan van God te volgen. Nadat hij
God's volk had bevrijd en uit de slavernij had geleid, verwachtte hij niet dat een zee hem nu zou
afhouden van het beloofde land. Hier zijn ze dan, gevangen tussen de vijand die achter hun aan
zat en de watermassa die voor hun lag. God zei hem zijn staf op te heffen en zijn hand uit te
strekken over de zee om het water te splitsen. Serieus? Het water splitsen? Hoe is dat
überhaupt mogelijk? God maakte geen grapje. Dus in geloof, deed Moses precies wat God
gezegd had en de zee splitste zich zodat de Israëlieten er veilig doorheen konden lopen. Stel je
maar voor! Jij moet ook in geloof wandelen om God's plan voor je leven te volgen.
Desalniettemin, volg Hem in geloof. God zal je op het juiste pad leiden!

SPEL:
Tik, jij bent het!
Projecteer het bijbelvers en zeg, "Laten we de bijbeltekst over geloof samen hardop zeggen."
Laat de kinderen het samen zeggen. Kies één kind uit om de tikker te zijn. Laat dat kind de eerste
paar woorden van het schriftgedeelte zeggen. Dan moet hij/zij iemand tikken die de volgende
paar woorden zegt. Dat kind tikt de volgende enzovoorts enzovoorts. Sta toe dat ze in de eerste
paar rondes het vers nog kunnen zien, maar verwijder dan het vers en daag de klas uit om het
uit het hoofd te doen.

KNUTSELWERK:
Plant een zaadje in een bloempot. Als je het met aarde bedekt, dan zie je het zaadje niet meer,
maar moet je geloven dat het nog steeds daar is. Als je de instructies volgt hoe je voor dit zaadje
moet zorgen, dan zal het groeien and kun je uiteindelijk dat zien, wat al die tijd al daar was.
Geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen en overtuigt ons
van de waarheid van wat we niet zien.
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Anderen over
Jesus vertelle

Leerdoel:
We kunnen anderen over Jezus
vertellen

Lofprijs & Aanbidding:

Bijbelvers:
Marcus 16:15 (HTB)
"Trek de wereld in", zei Hij
tegen hen, "en vertel aan
de hele schepping het
goede nieuws over Mij."

The B.I.B.L.E.

Inzicht leraar:
Raak vertrouwde met de Grote
Opdracht in Mattheüs 28:18-20
(HTB) Wakker het belang tot
evangelisatie aan in de harten
van de kinderen

Aandachtsvanger:
Laat de kinderen in een cirkel zitten, het maakt niet of ze op de grond, of op stoelen zitten.
Laat ze weten dat u een kleine snack voor ze heeft, maar ze mogen het pas eten als iedereen er
één heeft. Nadat de helft van alle kinderen een Maria koekje hebben gekregen zegt u: "Oh nee,
ik heb niet genoeg voor iedereen!"
Q. Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat iedereen vandaag toch een snack heeft?
Laat de kinderen zelf tot de conclusie komen dat ze het koekje door de helft kunnen breken en
met iemand die nog geen koekje heeft kunnen delen. Zeg dan: "Wanneer we het goede nieuws
delen, hoe Jezus voor ons gestorven is en onze schuld vergeeft, dan delen we het
allerbelangrijkste wat er is." We kunnen het goede nieuws niet helemaal voor onszelf
behouden, net als het koekje, dat kunnen we ook niet helemaal alleen opeten. Als we ons
koekje delen met iemand die er geen heeft dan maakt ons dat niet alleen blij, maar zijn we ook
gezegend. Het goede nieuws over de liefde van God delen met onze vrienden en bekende
maakt God heel erg blij.

Lied:
The B.I.B.L.E.

De les:
Voor deze les kan de leraar zijn eigen woordloze boek maken. Het enige wat nodig is, is stevig,
gekleurd papier (A4) voor elke pagina. De gouden pagina kan, of van geel papier, of van goud
inpakpapier gemaakt worden. Lijm het leraar's script achterop ieder gekleurd papier.
Lees het script niet zomaar voor, maar gebruik het om het verhaal met passie and
enthousiasme te kunnen vertellen. "Vandaag wil ik jullie een geweldig verhaal vertellen uit dit
boek. (Houd de Bijbel op) Het is mijn lievelingsboek! Wat het zo speciaal maakt, is dat het een
verhaal is dat direct uit God's Woord, de Bijbel, komt.
Q. Zie je iets anders aan dit boek?
In plaats van woorden, gebruikt dit boek kleuren om het verhaal te vertellen.
Daarom noem ik het, "het woordloze boek". Laten we kijken naar de gouden pagina!
"DE GOUDEN PAGINA"
Het verhaal begint bij de gouden pagina. Dit is een herinnering aan de bijbeltekst die spreekt
over de straten die gemaakt zijn van zuiver, glanzend goud.
Q. Weet jij wie er in de Hemel woont?
God woont daar en Hij wil dat jij op een dag ook met Hem in de Hemel komt wonen.
Q. Normaalgesproken wil je je omgeven met de mensen van wie je houdt, toch?
Dat is de reden dat God wil dat je naar de Hemel gaat--Hij houdt zo veel van je! In de Bijbel zegt
Hij "Mijn volk, ik heb van U gehouden met een eeuwigdurende liefde." (Jeremia 31:3 HTB)
Dat betekent dat God al voor je geboorte van je hield! Je kunt je eigen naam daar dus gewoon
invullen en zeggen "God heeft altijd van (eigen naam) gehouden, Zijn liefde duurt eeuwig." God
wil ontzettend graag dat je op een dag met Hem in de Hemel bent, maar één ding kan ons daar
weghouden - zonde. Laten we naar de volgende pagina gaan....dit is de donkere pagin

"DE DONKERE PAGINA" (Zwart)
Deze pagina herinnerd mij aan de duisternis van de zonde. Zonde zijn de slechte dingen die
mensen doen. Het zijn de dingen die we zeggen of doen, denken of zelfs voelen die tegen
God in gaan. Dingen zoals liegen, bedriegen, niet naar je ouders luisteren, vechten met je
broers en zussen of niet vriendelijk zijn tegen iemand. De Bijbel zegt dat iedereen
gezondigd heeft; het zegt heel duidelijk, "Alle mensen hebben gezondigd." (Romeinen 3:23
HTB)En wanneer de Bijbel zegt dat "alle mensen hebben gezondigd", bedoelt het ook jij en
ik!Echt waar, jij en ik en alle andere mensen in de hele wereld hebben gezondigd en
verkeerde dingen gedaan. De Bijbel zegt dat jij en ik allebei geboren zijn met het verlangen
de verkeerde dingen te doen.
Q. Je moeder heeft je niet hoeven leren om niet te luister, of wel soms?
Mijne ook niet.
Q. Waarschijnlijk krijg je straf als je thuis iets verkeerds doet of niet soms?
Dat zijn de dingen die God zonde noemt. God heeft ook een straf voor zonde. Het is voor
eeuwig van God gescheiden te leven in een plaats die de bijbel Hel noemt. Maar dat is niet
wat God voor ons wil. Vergeet nooit, dat hij van je houdt en wil dat je op een dag met hem
samen in de hemel bent. Hij wil eigenlijk nu al je Hemelse Vader zijn, maar als het verhaal
hier ophoud, lijkt het erop alsof niemand naar de Hemel gaat. Iedereen heeft gezondigd,
maar God heeft een uitweg voor het probleem van de zonde--De rode pagina vertelt ons
alles daarover.
"DE RODE PAGINA"
Jezus is God's perfecte Zoon en Hij is God de Zoon. De HERE Jezus was de enige persoon in
de geschiedenis die zijn hele leven leefde zonder ook maar één keer te zondigen. Je zou
denken dat iedereen van zo iemand zou houden, maar toen Hij opgroeide, nagelden slechte
mensen Hem aan een houten kruis. Deze rode pagina herinnerd mij aan hoe zij hem daar
bloedend achterlieten om te sterven. Toen Hij stierf nam Hij de schuld op zich voor iets wat
Hij niet eens had gedaan.
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Hij was bereid jouw en mijn schuld en die van alle andere mensen in de gehele
wereld, op Zich te nemen. De straf was te sterven. De HERE Jezus wist dat alleen
door te sterven voor jou, jouw schuld vergeven kon worden. Jezus stierf voor
jouw zonden. De Bijbel zegt: "wij mogen wel zeggen dat onder het oude verbond
vrijwel alles door bloed gereinigd werd. Als er geen bloed vloeit, worden de
zonden niet vergeven." (Hebreeën 9:22 HTB)
Terwijl Hij stierf, zei de HERE Jezus, "Het is volbracht." Alles wat gedaan moest
worden om jouw schuld weg te nemen, werd door Hem gedaan aan het kruis. Ze
hebben Zijn lichaam begraven. Maar drie dagen later bewees Hij dat Hij niet
alleen jouw schuld kan vergeven, maar jou ook eeuwig leven kan geven door
weer op te staan uit de dood! Zonder opnieuw te sterven, ging Hij terug naar de
Hemel, waar Hij nu nog steeds is. Jezus is de Zoon van God, die voor jou
gestorven is en daardoor kun jij nu Zijn kind zijn! De zuivere pagina vertelt hoe dit
mogelijk is.

"DE ZUIVERE PAGINA" (wit)
God houdt zoveel van jou en Hij wil je Hemelse Vader zijn. Hij wil graag dat je op
een dag met Hem in de Hemel bent, maar jouw zonde houden je bij Hem weg.
Daarom stuurde Hij Zijn Zoon, de HERE Jezus, om voor jou te sterven aan het
kruis. De Bijbel zegt dat, als je gelooft in je hart dat Hij voor jou gestorven is en na
drie dagen weer is opgestaan en Hem aanneemt en vraagt al je zonde weg te
nemen, dan maakt Hij jou een deel van God's eeuwige familie - God wordt jouw
Hemelse Vader en op een dag zul je dat delen.
Q. Heb jij de HERE Jezus al eens ontvangen in geloof zodat je God's kind kon
worden?

Ik vraag niet of je naar de kerk gaat of gedoopt bent en ook niet of je ouders
christenen zijn. Dat zijn allemaal goede dingen, maar kunnen niet iemand's zonde
wegnemen. Hij wil dat jij gelooft en Hem aanneemt. Als jij gelooft dat Jezus, de
Zoon van God, aan het kruis is gestorven voor jouw zonde en daarna weer is
opgestaan en je wilt gered worden, bid dan dit gebed samen met mij.

Lieve God, ik weet dat ik heb gezondigd tegen U en verkeerde dingen heb gedaan. Ik geloof dat
Jezus de Zoon van God is en dat Hij alle straf voor al mijn zonde op Zich nam door te sterven aan
het kruis. Ik geloof dat Hij daarna weer terug tot leven kwam. Ik neem U nu aan als enige
Redder van mijn zonde. Dankuwel voor uw belofte dat ik op dit moment Uw kind mag zijn. God
spreekt door de Bijbel tot ons en zegt, "Ik zal bij je blijven, ik zal je nooit in de steek laten." Dat
betekend dat Hij belooft altijd bij ons te zijn en ons te helpen als we Zijn hulp nodig hebben.
Dus hoe zit het als je toch weer in zonde valt? Wanneer je God's kind wordt, wil Hij dat je Hem
dagelijks beter leert kennen. Dit zal je helpen om beter naar Hem te kunnen luisteren en voor
Hem te leven. De laatste pagina, de groene pagina, vertelt hier meer over.
"DE GROENE PAGINA"
Groen doet mij denken aan dingen die groeien, zoals bomen, gras en planten. Wanneer je God's
kind bent, wil Hij graag dat je Hem steeds beter leert kennen-dat je groeit in kennis van Hem.
Zonde kan ervoor zorgen dat dit nooit gebeurd, daarom moeten we iedere dag tot God bidden.
We moeten Hem om vergeving vragen voor de dingen die we toch nog fout doen. En, omdat Hij
van ons houdt, vergeeft Hij ons ook. We moeten God leren kennen door Zijn woord, de Bijbel,
te lezen. We moeten naar de kerk en de zondagsschool komen zodat we meer over Hem
kunnen leren. En we moeten anderen over Jezus vertellen! Je kunt eigenlijk al gelijk beginnen
door anderen te vertellen dat je besloten hebt Jezus in je hart aan te nemen en ze te vragen of
zij Hem misschien ook in hun hart willen uitnodigen. Leid de kinderen in het zondaars gebed.
Q. Als ik God's kind ben en jij bent ook God's kind, wat betekent dit dan voor ons?
We zijn deel van dezelfde familie!

WELKOM IN GOD'S FAMILIE!

Toepassing/Gebed:
Neem een wereldbol of kaart van de wereld en daag de kinderen uit te bidden voor de noden van
mensen wereldwijd en de verloren mensen van deze wereld te bereiken. Zing "He's got the whole
world in His hands" en eindig met een gebed voor een verloren wereld.

SPEL:
GEEF DE BANAAN DOOR
Dit kliederige, snelle spel is ideaal voor de wat oudere kinderen. Verdeel ze in twee gelijke
groepen. Ze moeten wel blootsvoets gaan. Vraag ze op het gras of op de vloer te liggen in twee
rijen, kop aan teen. Op het fluitsignaal neemt de eerste persoon de banaan tussen zijn voeten.
Vervolgens geeft hij de banaan over het hoofd van de volgende persoon door aan diens voeten.
En dit gaat door tot dat de allereerste persoon in de lijn de banaan tussen zijn voeten heeft. Hij
staat snel op en zegt "Geef de banaan door." De eerste groep die de banaan tot de leider krijgt
heeft gewonnen. Als een teamlid een banaan laat vallen moeten ze weer helemaal opnieuw
beginnen. Dit spelletje kan behoorlijk kliederig worden dus je hebt wel wat papieren doekjes nodig
om het weer schoon te maken. Zeg, "Net zoals we de banaan van de ene persoon aan de andere
doorgaven, moeten we ook niet vergeten het goede nieuws, dat mensen gered kunnen worden,
door te geven aan een ieder die God op ons pad brengt.“

Knutselwerk:
Woordloze boek, Evangelie traktaten.
Kies één van de volgende ideeën: Laat de kinderen hun eigen woordloze boek maken. Maak
kleine boekjes in A6 formaat, die je dan aan elkaar kunt nieten, of kunt perforeren en met een
touwtje of lint aan elkaar kunt binden.
Daag de kinderen uit het verhaal van het woordloze boek aan elkaar te vertellen, op die manier
kunnen ze oefenen om de blijde boodschap verder te geven. De kinderen kunnen ook hun eigen
evangelie traktaten maken, die ze dan aan klasgenoten of andere vrienden kunnen geven
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God de bouwer
De Les:
Leerdoel:
Hou van God, hou van
mensen
Lofprijs & Aanbidding:
The Wise Man

Bijbelvers:
Mattheüs 25:40 (HTB)
Ik zal tegen hen zeggen:
'Toen u dit voor één van
mijn minste broeders
hebt gedaan, deed u het
voor Mij.'

Inzicht leraar:
Lees hoofdstukken 7-19 van
Schatten uit de Duisternis
door Sonny & Julie
Arguinzoni

Q. Wie houd er van logeerpartijen?
Hoe gezellig zou het zijn als je een logeerpartij zou hebben met een groep van je vrienden?
Q. Wat zou je tijdens zo'n logeerpartij doen?
Ik ga je vertellen over een wel hele unieke logeerpartij. Weet je bij wie? Bij pastor Sonny en
zuster Julie thuis!
Vanaf het moment dat ze verliefd werden op God, hadden onze grondleggers een hart for
gebroken mensen. Vandaag de dag is Victory Outreach overal ter wereld te vinden. We zijn
een geweldige beweging, met het fantastische doel de schatten uit de duisternis te bereiken,
met geweldige kerken, vol met fantastische mensen. Maar zo is het niet altijd geweest.
Q. Raad eens waar onze bediening is begonnen?
Victory Outreach is begonnen bij pastor Sonny en zuster Julie thuis. Echt waar, in hun huis!
(Zie foto 7E) Daar brachten ze de mensen naartoe die geen hoop meer hadden en het niet
voor elkaar kregen te stoppen met drugs. Ze begonnen diensten te houden in hun
woonkamer waar ze simpelweg van de mensen hielden, voor ze baden en voor ze zorgden.
Pastor Sonny en zuster Julie waren zo blij hen meer over de Heer te kunnen leren.

Aandachtsvanger:
"X Markeert de Plek“
Breng een grote kaart van uw stad mee naar de klas en laat drie kinderen, terwijl ze een
blinddoek om hebben, op een willekeurige plaats een X op de kaart schrijven. Verwijder de
blinddoek en discussieer, met hulp van alle kinderen, wat de verschillende manieren zijn om
te komen op de gemarkeerde plaats. Als extra uitdaging kun je ook nog de routebeschrijving
naar één van de plekken opschrijven. Leraar, leg uit dat het niet alleen belangrijk is om te
weten waar je heen wilt, maar ook hoe je er kunt komen! Soms hebben we anderen nodig die
ons de weg kunnen wijzen.

Lied:
The Wise Man

Om God's huis te kunnen bouwen, moet je God's volk bouwen. Door ze op te bouwen in hun
geloof, kun je ze opbouwen in eigenwaarde. Vele dachten dat ze waardeloos waren en
konden zichzelf niet in een ander soort leven zien dan het zelf-destructieve leven waar ze zo
aan gewend waren. Pastor Sonny en zuster Julie hadden de wonderen in hun eigen levens
gezien en geloofden dat, als God het voor hun kon doen, Hij het voor íedereen kon doen!
Dus ze bleven uitreiken, brachten meer mensen mee naar huis en predikten constant het
evangelie. De kerk was al snel tot zo'n 40-50 man gegroeid in hun huis toen pastor Sonny
een kerk zag met een 'te huur' bord erop. Dit werd het allereerste kerkgebouw van Victory
Outreach en was in Gless Street, Californië. (zie foto 7D) Iedereen droeg een steentje bij met
de reparaties en binnen de kortste keren was God's huis gebouwd. (Zie les 7 foto's)

Ondanks dat zijn eigen familie in grote nood verkeerde, bouwde pastor Sonny daar, in Gless
Street, God's volk steeds verder op. Ze hadden geen ondersteuning; bijna geen eten, alleen
tweedehands kleding, voor zowel hun als hun twee kleine dochters. Toch, op de één of
andere manier, bleef God voorzien. Dit keer was het een groter huis. Eindelijk, na 3 jaar in
hun kleine twee kamer appartement, namen ze een stap in geloof en huurde een huis met
drie verdiepingen. Hoe groter het huis, hoe meer mensen er kwamen te wonen in het huis. In
no time was ook dit huis gevuld met mannen en vrouwen die hun leven wilden veranderen
en met drugs wilde stoppen.
In de tussentijd groeide ook de kerk gestaag door. God begon iets niets te doen, terwijl pastor
Sonny aan het prediken was kwam plotseling de Heilige Geest over hem en hij begon te
profeteren. "God zal velen van jullie oprichten. Hij zal voorgangers en evangelisten en
missionarissen oprichten en Hij zal jullie over de gehele wereld uitzenden. God gaat u
oprichten, zoals Hij deze bediening heel doelbewust heeft opgericht." De mensen zaten daar
en keken hem vol ongeloof aan. Steeds opnieuw profeteerde hij het zelfde woord, "En velen
van jullie, God gaat u oprichten, u zult voorgangers en evangelisten worden en fenomenale
leiders over de hele wereld." Eindelijk begreep één persoon het! Gilbert zei tegen pastor
Sonny dat hij de eerste zou zijn die door Victory Outreach uitgezonden zou worden. Zo werd
een dochter gemeente geboren in Pico Rivera, Californië.
Tussen de momenten van succes waren er momenten van ontmoediging. Er waren tijden dat
pastor Sonny dacht dat alles om hem heen uiteen zou vallen. Op een moment dat hij echt een
woord van God nodig had, sprak God weer tot hem. Het was tijdens een conferentie waar de
evangelist Dick Mills (zie foto 7A) tijdens zijn boodschap tegen pastor Sonny zei om op te
staan, omdat God een woord voor hem had.
Jesaja 45:2-3
"Ik zal vóór U uitgaan en de bergen vlak maken, koperen stadspoorten met ijzeren grendels
zal Ik voor u openbreken. En Ik zal u verborgen schatten geven, heimelijk bewaarde
kostbaarheden. En u zult weten dat Ik dit doe: de HERE, de God van Israël. Ik roep u bij uw
naam.”
Op die dag had God een speciale opdracht voor pastor Sonny, één van Victory Outreach' s
belofte uit de Bijbel. Het was nog maar het begin.
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Toepassing:
Mattheüs 25:35-40, hier vinden we ons geheugen vers. Jezus deelde met de discipelen wat er zou
gaan gebeuren wanneer de Zoon van God is opgenomen in God's glorie. In deze bijbeltekst wijst
Hij ons op de consequenties die volgen als we niet voor anderen zorgen tegenover de beloning die
we ontvangen als we dat wel doen.
Q. Wist je dat eten-, kleding- of onderdak verzorgen voor mensen in nood of ze te bezoeken is net
als of je voor Jezus zelf zorgt?
Het behaagt God als wij, net als pastor Sonny en zuster Julie, anderen op de eerste plaats zetten.
Jammergenoeg zien we, waar we ook gaan, gebroken mensen. De man die een advertentie
ophangt, de dame die om geld bedelt voor de supermarkt of je vriend wiens ouders midden in een
scheiding liggen.
Q. Hoe zit het met jouw familielid die teveel drinkt?
Q. Hoe zit het met de kinderen op school die in een pleeggezin wonen?
We kunnen nooit onze bewogenheid voor mensen kwijtraken. Jij kunt een verschil maken, ga en
wees de verandering die je wilt zien in de wereld. Bid voor mensen, nodig vrienden of klasgenoten
uit naar de kerk. Hou van God, hou van mensen!

Ik hou van mijn kerk.
Spel:
Piramidesysteem
Elk team bouwt een menselijke piramide. Drie spelers vormen de basis. Ze knieën,
gezicht naar het publiek en handen op de vloer. Vervolgens knieën de volgende
twee spelers op de ruggen van de eerste drie. Tot slot klimt de kleinste speler
bovenop en knielt op de ruggen van de middelste rij. Leraar, zorg ervoor dat je helpt
en assisteert bij ieder team. Zorg voor dat de grotere kinderen de basis vormen en
de kleinere de top.

Leerdoel:
Een goede rentmeester zijn met
de gaves die God je geeft.

Dit spel geeft een duidelijk beeld van hoe we elkaar kunnen opbouwen.

Inzicht leraar:
Leer de kinderen over het
belang van gemeenschap en
het deel zijn van een kerk.

Lofprijs & aanbidding:
Leraar kiest uit lied selectie

Knutselwerk:
Collage van belofte
Knip woorden en plaatjes uit verschillende tijdschriften die samen de belofte in
Jesaja 45:2-3 vormen. Dit kan zowel individueel op papier als ook als klassenposter
gemaakt worden. Hang het resultaat in de klas. Wees creatief en geniet ervan!

Bijbelvers:
Lucas 16:10-12 (HTB)
"Wie betrouwbaar is in
kleine dingen, is het ook in
grote. Wie onbetrouwbaar is
in kleine dingen, is
het ook in grote. Als u niet
eens eerlijk met geld
omgaan, wie zal u dan de
ware rijkdom
toevertrouwen? En als u de
spullen van een vreemde
niet goed behandelt, hoe
zullen wij dan onze
spullen aan u
toevertrouwen?"

Aandachtsvanger:
Met een aantal ingepakte dozen (van verschillende grote) begint
u een discussie met de kinderen over geschenken.
Vraag de kinderen:
Q. Krijg jij wel eens geschenken?
Q. Wat voor geschenken zijn het?
Q. Wanneer krijg je geschenken?
Neem tijd voor de discussie. Vraag de kinderen:
Q. Wat voor geschenken geeft God ons?
Bespreek familie, liefde en de natuur als een aantal van de dingen die God ons dagelijks
schenkt. Laat de kinderen het woord RENTMEESTER zien. Leg uit dat een rentmeester een
persoon is die goed zorgt voor alle dingen die God hem gegeven heeft. Dit is ons geschenk
aan God. Vraag de kinderen:
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Q. Kun je je herinneren aan een keer dat je een goede rentmeester was van God's
geschenk?

Lied:
Kies uit lied selectie.

De les:
Introduceer de woorden tijd, talent en schat. Leg uit dat God een ieder tijd, talenten en
schatten geeft. Talenten zijn de dingen waar je goed in bent. Geef de kinderen de kans te
vertellen waar ze goed in zijn. God geeft iedereen ook tijd om te leven. (Zie foto's les 8)

Q. Wat denk je dat het juiste antwoord is en waarom?
Het is belangrijk dat wij zorgen voor zowel de mensen die we kennen als de mensen die we niet
kennen. Er zijn zoveel manieren waarop wij dit kunnen doen. Deel bijvoorbeeld je Bijbel met
een nieuw kind in de kerk of bemoedig een vriend die een slechte dag heeft. En als je thuis bent,
kun je een beetje helpen in het huishouden, dat is een geweldige hulp.

Q. Hoe kun je je tijd besteden met anderen te helpen?
Q. Wat zijn nog meer manieren waarop je mensen die je wel of niet kent, zou kunnen helpen?
God geeft mensen schatten. Schatten zijn dingen die je bezit, en kan ook geld zijn.
Q. Wat zijn een aantal van jouw schatten?
We kunnen onze tijd, talenten en schatten gebruiken om voor God's huis en God's volk te
zorgen. Dat maakt God ongelofelijk blij. God heeft ons zoveel geschenken gegeven. Vandaag
gaan we het over twee daarvan hebben, onze kerk en de mensen. Dit zijn twee geschenken
waar God wil dat we voor zorgen. Hoe kunnen we voor onze kerk zorgen en voor zowel de
mensen die we kennen, alsook de mensen die we niet kennen.

Lucas 10:30-35 (HTB), Jezus vertelt het verhaal van een man die iemand hielp die hij niet
kende.
Lucas 10:30-35 “Als antwoord gaf Jezus hem dit voorbeeld: ‘Een man reisde van Jeruzalem
naar Jericho. Onderweg werd hij door rovers overvallen. Zij rukten hem de kleren van het lijf,
sloegen hem bont en blauw en lieten hem halfdood langs de weg liggen. “Toevallig kwam er
een priester langs. Maar toen hij de man zag liggen, ging hij aan de overkant van de weg
voorbij. Een tempeldienaar die voorbijkwam, deed hetzelfde en liet de man gewoon liggen.
Gelukkig kwam er ook iemand langs die medelijden kreeg toen hij hem daar zag liggen. Het
was een Samaritaan, een vijand van de Joden. De Samaritaan knielde naast hem neer,
verzorgde zijn wonden met olie en wijn en legde er verband om. Daarna tilde hij hem op zijn
ezel en ging er zelf naast lopen. Zij kwamen bij een herberg, waar hij hem verder verzorgde.
De volgende morgen gaf hij de herbergier twee zilveren munten en zei: “Zorg goed voor hem.
Mocht dit geld niet genoeg zijn, dan betaal ik de rest de volgende keer wel.” Wat een
geweldig verhaal. Nadat Jezus dit verhaal verteld had, vroeg Hij, "Welke van deze drie
mannen heeft het juiste gedaan?"

Hé kids, waar we ook voor kunnen zorgen is onze kerk! Het is heel vervelend als mensen op de
muur schrijven, overal rommel achterlaten, of zelfs dingen kapot maken. De kerk is God's huis;
zouden we daar niet voor moeten zorgen? Het kan zo leuk zijn om een plek te hebben waar je
samen met je vrienden God kunt aanbidden. Waar je meer kunt leren over God en de gaven, die
God je gegeven heeft, kunt leren gebruiken om zorg te dragen voor de kerk. Zorg goed voor je
kerk.
Als we willen dat er meer mensen naar de kerk komen, meer kinderen in de klassen komen en
dat onze kerk groeit, moeten we betrouwbaar zijn in de kleine dingen, zodat we ook
betrouwbaar
kunnen zijn met meer.

Toepassing:
Lucas 10:16 ons geheugen vers doet ons herinneren aan hoe belangrijk het is een goede
rentmeester te zijn van alles wat God ons gegeven heeft. Als wij meer willen van dat wat God
voor ons heeft, moeten we betrouwbaar zijn in de kleine dingen.
Jij bent een rentmeester-een persoon die zorgt voor alles wat God je gegeven heeft.
Wees een goede rentmeester met:

1. Je TIJD (Jakobus 4:14) - het leven dat God je gegeven heeft.
2. Je SCHATTEN (Lucas 21:1-4) - materiële bezittingen, kleding, speelgoed, geld, boeken etc.
3. Je TALENT - de dingen waar iemand goed in is.
Gebruik je tijd, schatten en talenten om te zorgen voor God's huis en God's volk.
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Spel:
Duim omhoog, Duim omlaag
Bereid een aantal zinnen voor om voor te lezen. Sommige laten liefde zien, maar andere niet. Als
de zin een daad beschrijft die lief en zorgzaam is geven de kinderen het "duim omhoog" teken,
maar als de zin een daad beschrijft die liefdeloos en ongevoelig is geven de kinderen het "duim
omlaag" teken.
Hier zijn een aantal voorbeeld zinnen:

1. Sam raakte bevriend met de nieuwe jongen in de klas.
2. Patty deelt de bal tijdens de pauze.
3. Sean was Mariska aan het plagen en nu is ze aan het huilen.
4. Makayla plakte kauwgom onder de tafel.
5. Mia luisterde niet naar de lerares toen deze vroeg of iedereen kon helpen met opruimen.
6. Kenny nam zijn vriend mee naar de kerk.
Klas activiteit:
Neem de klas mee voor een wandeling om het kerk gebouw; laat ze rommel dat ze onderweg
vinden oprapen. Ga zelfs naar het toilet om daar een beetje op te ruimen. Bemoedig de kinderen
om dit niet alleen zo als klas te doen, maar ook als ze alleen zijn.
Het idee is dat ze leren actief voor de kerk en hun klaslokaal te zorgen.

Knutselwerk:
De leraar brengt een aantal lege kaarten mee die de kinderen kunnen decoreren. Vraag de
kinderen aan een kind te denken dat misschien niet meer naar de klas komt, of misschien iemand
die ze graag zouden willen dat naar de klas zou komen. Met behulp van de leraar en/of ouders
kunnen de kaarten gestuurd of gebracht worden naar de persoon voor wie ze bestemd zijn als deel
van het idee te zorgen voor God's volk. Neem de tijd om te bidden voor ieder kind dat een kaart
gaat krijgen, bid dat ook zij snel naar de kerk zullen komen.
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Les 3: Prijzenslag
Instructie
Plaats alle voorwerpen op een rij met aan het einde een Bijbel, een kruis of foto van de hemel.
Dit spel kan zowel individueel als in teams van twee personen gespeeld worden. Schrijf prijzen
voor ieder voorwerp en geef ieder kind een blad voor het raden van de prijzen. Wijs één voor één
de voorwerpen aan, gewinnende met de eerste en laat de kinderen bepalen of de prijs hoger of
lager is dan het prijskaartje. Laat de kinderen dan opschrijven hoeveel zij denken dat het
voorwerp in werkelijkheid kost. Als ze hun prijs hebben opgeschreven laat je het bordje met de
werkelijke prijs zien en herhaal dit voor ieder voorwerp. (Wees creatief met dit spel en presenteer
het als een echte show host)
Als de Bijbel aan de beurt is dan stop je even om te kijken hoe de kinderen het met het raden van
de prijzen van ieder voorwerp hebben gedaan. Vraag hoeveel het juist geraden hebben. Draai dan
het prijs kaartje van de Bijbel om. Leg uit dat zelfs een bijbel een prijskaartje heeft en gekocht kan
worden.
Als laatste moeten ze raden of de prijs van de hemel hoger of lager is als €10000 (Dit deel is
belangrijk). Laat de kinderen raden en draai dan het indexkaartje om. Leg uit dat de hemel echt is
en helemaal niets kost. Geen geld ter wereld kan de hemel kopen.

€89.00

€.99

€9.99
€19.99

Optioneel: geef een ieder die het juist had een kleine traktatie.
De kinderen moeten raden wat de prijs ven verschillende voorwerpen is. Één van de dingen op de
lijst is de hemel en de kinderen moeten bepalen wat de ware prijs is voor onze redding en de
hemel.
Materiaal:
5 kleine voorwerpen (zie onderstaand) 10 grote indexkaarten
1 Bijbel
Blad voor ieder kind of team
1 Kruis
Traktatie (optioneel)
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Les 6: Vertel anderen over Jezus

Les 8: het opbouwen van goden huis
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BESTEMMINGKAJOIHSXCNOIUWDMKBW
ONAJDNDISCIPELJNJSCHATCSDSFRFVPLA
ETVDXVISIEGV HWNPOOHJABRBDNUTNI
KILIMAFUERNGVSDMERRIHFIOSEDFKGJQ
OKJDFBGV CMK JDF JUITREIKENSXCIKVSA
MEKIERTIUADYVCHYBVHBDFGVNJCJIPLUI
SVNDRUIHGBKJMNSMILEEUGVBHAKDPO
SJFRDDCJXDOVERWINNINGFEWRQQNDH
TSKIDHBJSDBIVFUFBIUBXSDCVBJSIPLSDZI
JURBDGVJKSBUIRQSMFNEKOFEKIQKALFE
BESTEMMING
DISCIPEL
FAMILIE
TOEKOMST
HOOP

UITREIKEN
BELOFTEN
SCHAT
OVERWINNING
VISIE

