HET LAM VAN GOD

kinderprogramma Stille Week
derde dag

Het Lam van God
(Jesaja 53:8 en Johannes 18:25-40)
Gekeurd
Binnenkomst kinderen
de 2 adventskaarsen branden
Welkom
1 kaars wordt uitgeblazen door een kind

Benodigdheden:

Gebed
Luisterlied (via Youtube):
Waarom was U zo stil? - Elly en Rikkert, Bewaar het in je hart
(https://www.youtube.com/watch?v=n0EqhSrnclI)
Lezen:

Johannes 18:25-40 (Bijbel in gewone taal)

Kort gesprekje over het Bijbelgedeelte:

 Vier adventskaarsen

 Lucifers of aansteker
 Bijbel in gewone taal
 Laptop / Mobiele telefoon
 Stroken kraspapier (Action)

Jezus wordt naar het pretorium gebracht. Dat is de residentie / het paleis van de
gouverneur Pilatus. Hij moet gaan recht spreken.

 Stroken gekleurd papier

* Wat wil Pilatus van Jezus weten?

 Saté prikkers

* Wat vertelt Jezus aan Pilatus?

 Kleurpotloden

* Wat is de conclusie / het oordeel van Pilatus?

 Dubbelzijdig tape

 Houten bamboe stokjes

 Gekleurde lintjes

Zingen:
Als ik mijn ogen sluit. (www.youtube.com/watch?v=Uc1aAFEe6iY)

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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Gekeurd
Verwerking:
Boekrol, van kraspapier (Action) of gekleurd papier. De kinderen gaan met de saté
prikkers een tekening maken op het kraspapier of maken met de kleurpotloden een
tekening op het gekleurde papier.
Daarna plakken ze op beide uiteinden van het papier een strook dubbelzijdig tape.
Daarna leggen ze het houten stokje op de dubbelzijdige tape en dan rollen ze van
buitenaf naar het midden.
Liggen de stokjes tegen elkaar aan, dan kan er een lintje omheen gedraaid worden. De
boekrol kan aan de onderkant van het kruis gelegd worden.

