DE LIJDENSWEG VAN DE GOEDE HERDER
kinderprogramma Stille Week
vierde dag

De goede Herder
beschermt zijn schapen
(Marcus 14:22-27 en 43-50)
Binnenkomst kinderen
1 kaars brandt

Welkom
1 kaars wordt uitgeblazen door een kind
Gebed
Luisterlied (via Youtube):
Opwekking 86 veilig in Jezus armen https://www.youtube.com/watch?v=joGfQhMjRbU

Benodigdheden:

Lezen: Marcus 14:22-27 en 43-50 (Bijbel in gewone taal)

 Vier kaarsen

Kort gesprekje over het Bijbelgedeelte:

 Lucifers of aansteker

Lees nog een keer vers 27:

 Bijbel (in gewone taal)

* Wat zegt Jezus in dit bijbelvers?

 Laptop

* Wat bedoelt Hij daarmee?

 Wollen draad

* Hoe merk je dat Jezus jou beschermt?

 Houten stokjes (ijslollystokjes)

* Wat zou je zelf kunnen doen om Jezus jou te laten beschermen?

 Scharen

* Vraag je weleens aan God of Jezus jou wil beschermen? Waarom wel? Waarom niet?

 Lijm

* Stel je voor dat jij een vriend van Jezus was, wat had jij gedaan?

 Kleurpotloden

Zingen:

 Viltstiften
Jezus, ik wil U bedanken: https://www.youtube.com/watch?v=yDH2nNC3OLo

Verwerking:
Iedere avond wordt een verwerking
gedaan. Deze vier verwerkingen vormen
samen een geheel.
1e avond: schilderen op paneel (gras en
lucht).
2e avond: een herder inkleuren en op het
schilderpaneel plakken.
3e avond: 2 schaapjes van papier en

De goede Herder beschermt zijn schapen
Verwerking:
Je knipt 2 draden af. De lengte is hetzelfde als de verticale afmeting van het schilder
paneel. De draden worden evenwijdig van elkaar horizontaal op het schilderpaneel
geplakt.
Kleur eventueel de ijslollystokjes in vrolijke kleuren. De stokjes worden verticaal
naast elkaar (enkele centimeters ruimte houden) geplakt op het schilderpaneel.

watten knutselen en naast de herder op

Nu is je kunstwerk klaar!

het schilderpaneel plakken.

Het schilderij met de goede Herder, schaap en omheining mag je een mooi plekje
geven in huis (voor het raam?).

4e avond: een hekwerk maken van wollen
draad en ijslollystokje. Het hekwerk wordt
op het schilderpaneel geplakt.
Geef het schilderpaneel een mooi plekje
in huis (voor het raam?).
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