
Het Lam van God 
  (Jesaja 53:3 en Johannes 18:1-11) 

HET LAM VAN GOD 

Benodigdheden: 

 Vier adventskaarsen 

 Lucifers of aansteker 

 Bijbel in gewone taal 

 Laptop / Mobiele telefoon 

 Houten plankjes (lengte ca. 40 
cm; breedte ca. 10 cm) 

 Verf 

 Kwasten 

 1 of 2 bakken warm water 

 Zeep 

 Handdoeken 

Opgespoord 
 

Binnenkomst kinderen 

 de 4 adventskaarsen branden 

Welkom 

 1 kaars wordt uitgeblazen door een kind 

Gebed 

Luisterlied (via Youtube) - twee suggesties 
 
                   Volg het spoor  - Oke4kids: 87  (https://www.youtube.com/watch?v=kDxRbGoed6Y ) 
                    
 Voetstappen in het zand—Remco Hakkert (https://www.youtube.com/watch?
 v=UldQn1gIEbM) 
                   
 Jezus was makkelijk te vinden. Hij liet een spoor achter. Nu is dat spoor er ook. Jezus laat 
 Zich door ons nog steeds vinden! Hij is er als wij Hem nodig hebben. Ook dan is er een 
 spoor. Het voetspoor van één persoon, Jezus, draagt ons namelijk. We hoeven het niet zelf 
 te doen. 
 
Lezen:        Johannes 18:1-11 (Bijbel in gewone taal) 
 
Kort gesprekje over het Bijbelgedeelte: 
 
 Er staat dat Jezus precies wist wat er met Hem zou gebeuren. 
 
 * Wat gaat er met Hem gebeuren? 
 
 * Waarom loopt Hij naar de soldaten toe en vraagt aan hen wie ze zoeken? 
 
 * De soldaten gaan bang achteruit en vallen op de grond. Waarom zouden ze dat doen? 
 
 
Zingen:   
 Als ik mijn ogen sluit. (www.youtube.com/watch?v=Uc1aAFEe6iY) 

kinderprogramma Stille Week 
eerste dag 



Verwerking: 

 Vandaag wordt een plankje met een afdruk van de eigen voet gemaakt. De kinderen 

 doen hun schoen en sok uit. Ze kiezen een kleur en verven de voetzool. Daarna duwen 

 ze hun voet met de voetzool op de plank. Zo ontstaat de voetafdruk. 

                    Variatie: de kinderen zetten hun voet op de plank. Met een potlood wordt de voet 

 omgetrokken. Daarna kan de getekende voet geverfd worden. 

 

 

 

Opgespoord 
Verwerking: 

Iedere avond wordt een verwerking 

gedaan. Deze vier verwerkingen vormen 

samen een geheel. 

1e avond: houten plankje met geverfde 

voetafdruk. Dit is het horizontale deel van 

het kruis. 

2e avond: houten plankje versieren en de 

naam JEZUS erop schrijven. Dit is de 

dwarsbalk van het kruis. 

3e avond: boekrol maken van papier. De 

boekrol wordt onderaan het houten kruis 

vastgemaakt. 

4e avond: een doornenkroon maken van 

raffia en kleine (foam) roosjes. De kroon 

wordt op het kruis gehangen. 
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