14 april 2020

Lieve kinderen, lieve ouders/verzorgers,
Afgelopen weken hebben we opnieuw kunnen genieten van de verhalen van Japie, Nynke en anderen. In
de aanloop naar Pasen waren het af en toe best heftige verhalen waarin de ongelofelijke liefde van God
zo ontzettend duidelijk wordt! Hij gaf Zijn enige Zoon om dat wat wij verprutst hadden, te herstellen, zo
bijzonder! En afgelopen weekend mochten we vieren dat Jezus de dood heeft overwonnen en dat wij
daardoor ten volle kunnen leven! Wauw! Dit is de vaste grond waarop we staan en die zich niet laat
beïnvloeden door virussen of andersoortige crisis.
De komende periode staat er weer elke dag een klein filmpje voor jullie klaar. Het is ons gebed dat deze
filmpjes jullie bemoedigen en aanmoedigen in jullie leven met Jezus! En we willen jullie met deze filmpjes
ook laten weten dat jullie belangrijk voor ons zijn en dat we jullie missen. De komende tijd gaan de
verhalen over het koninkrijk van God of het koninkrijk van de hemel. Nadat Jezus uit de dood is
opgestaan, geeft Hij de discipelen de opdracht er op uit te gaan om iedereen over het koninkrijk van de
hemel te vertellen! 40 dagen wordt Jezus nog gezien op aarde, voordat Hij naar de hemel vertrekt. Het
filmpje op de zondag staat vanaf nu om 9.30 uur klaar, voorafgaand aan de livestream. In deze brief
willen we jullie weer wat tips geven en een paar mooie knutselactiviteiten waarmee je aan de slag kunt.
Even praktisch:
De filmpjes kun je vinden op: https://www.youtube.com/user/VBGBethel
Elke dag aan het begin van de avond staat er een nieuw filmpje voor je klaar, behalve op zondag, dan kun
je om 9.30 uur kijken. Vervolgens kun je zelf kiezen of je nog iets van de activiteiten uit deze brief wilt
gaan doen. Je kunt de activiteiten natuurlijk ook op een ander moment doen, de volgende dag ofzo.
Deze brief past bij de filmpjes tot en met dinsdag 28 april. We horen graag hoe jullie de filmpjes (en deze
brief) vinden, reacties mogen geappt worden naar 06 421 296 88 of mailen naar kinderwerk@bethel.nl.

Het thema van de filmpjes voor de komende periode is

Gods koninkrijk wordt zichtbaar!
Om over na te denken:




Wat laat Jezus zien over het koninkrijk van God? Wat zijn de verschillen en wat zijn de
overeenkomsten tussen het koninkrijk van God en de koninkrijken zoals we die hier in deze
wereld kennen? Bijvoorbeeld het koninkrijk der Nederlanden, jawel: wij leven hier ook in
een koninkrijk, met koning Willem Alexander en koningin Maxima.
Wat zou jij graag nog willen weten over het koninkrijk van God? Waar zou jij graag willen
zijn?

Liedjes om te luisteren en mee te zingen (dansen misschien wel!)
https://www.youtube.com/watch?v=Yez04LFQ_oo
https://www.youtube.com/watch?v=pwrKdZszpaE

Knutsel eens een gekke bril en probeer eens met die bril door de ogen van Jezus naar deze wereld
te kijken: waar zie je iets van het koninkrijk van God?
https://picklebums.com/images/printables/picklebums_crazyglasses.pdf

Spel: De laatsten zullen de eersten zijn
Nodig:
• Zak muntdrop
• Papier en potloden voor alle kinderen
De kinderen zitten in een kring en u leest de opdracht voor. Ieder kind dat als eerste de
opdracht gereed heeft, krijgt 3 punten – het tweede kind 1 punt – andere kinderen krijgen
geen punten. De kinderen houden zelf op hun papier de punten bij.
1. Wijs iets geels aan in de ruimte.
2. Haal een glas water
3. Noem eens drie personen op uit dit verhaal?
4. Noem eens twee producten die van druiven gemaakt worden? (Wijn en rozijnen)
5. Teken een wijngaard
6. Verzamel 3 muntstukken (je mag ze niet houden)
7. Noem een Bijbelverhaal waar wijn in voorkomt en vertel het na
Nadat alle opdrachten gedaan zijn, vraagt u aan de kinderen hoeveel punten zij verdiend
hebben. De kinderen die het minste punten hebben, haalt u eerst naar voren en u geef hen
een beloning, een dropmunt.
Daarna komen de kinderen naar voren die meer punten hebben en als laatste de kinderen
die de meeste punten hebben gehaald. Ieder kind krijgt een dropmunt.

Zelf zeepjes maken
Eén van de verhalen vertelt hoe de voeten van Jezus worden gewassen door een vrouw.
Je kunt zelf zeepjes maken. Hoe?
Zie hiervoor http://reultje.blogspot.com/2011/07/zelf-zeep-maken.html
Erg leuk om te doen!

Filmpjes over het thema (voor oudere kinderen):
Over het koninkrijk van God:
https://www.youtube.com/watch?v=xmFPS0f-kzs
Over ‘ het goede nieuws’ :
https://www.youtube.com/watch?v=xrzq_X1NNaA

