kinderprogramma Stille Week
derde dag

WIE IS JEZUS?

Ik ben … de goede Herder
(Johannes 10:1-16)

Jezus zegt … Ik ben de goede Herder
Binnenkomst kinderen
de 2 adventskaarsen branden
Welkom
1 kaars wordt uitgeblazen door een kind

Benodigdheden:

Gebed
Luisterlied (CD):

Elly en Rikkert: ‘t Beloofde land
Lezen: Johannes 10:1-16 (Bijbel in gewone taal)
Kort gesprekje over het Bijbelgedeelte:

 Vier adventskaarsen

 Lucifers of aansteker
 Bijbel in gewone taal
 CD-speler / laptop

In het Bijbelgedeelte worden verschillende herders genoemd.

 CD: ‘Al je haren zijn geteld’ van
Elly en Rikkert

* Wat is het verschil tussen deze herders en Jezus?

 Bijlage herderfiguur

* Wat doet Jezus met de schapen?

 Wc-rollen

* Wat moet je doen om bij de kudde van Jezus te horen?

 Verschillende stofjes

Zingen:

 Kleurpotloden
Kinderopwekking 165: Doe wat Jezus zegt (tekst: zie blad 2)

 Scharen
 Lijm
 Gekleurd papier
 Stokjes in de lengte wc-rol

Verwerking:
Iedere avond wordt een verwerking
gedaan. Deze vier verwerkingen vormen
samen een geheel.
1e avond: de weg maken van een houten
plankje met kleine steentjes.
2e avond: een glazen waxine-potje versieren.
3e avond: een herder figuurtje maken van

Jezus zegt … Ik ben de goede Herder
Verwerking:
De kinderen gaan vanavond een herder figuurtje maken. De tekening van de herder
mogen ze kleuren of met stof beplakken. Daarna plakken ze de onderdelen op de wcrol.
Je kunt er ook voor kiezen om de tekening van de herder niet te gebruiken. De
kinderen beplakken de wc-rol met gekleurd papier. Daarna knippen ze een hoofd uit
papier. Nadat een gezicht is getekend wordt het hoofd op de wc-rol geplakt. Een
stukje stof wordt als hoofddoek om het bovenste gedeelte van de wc-rol gevouwen.
De hoofddoek wordt vastgezet met een lintje.

een wc-rol, papier en stof.

Kinderopwekking 165:
4e avond: brooddeeg maken en een
broodje vormen.
Op de 4e avond worden alle delen tot een
geheel gevormd door het glazen potje en
de herder op het houten plankje met
steentjes te plaatsen. Dan mag alles mee
naar huis genomen worden.
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Wie mijn woorden hoort,
en wat ik zeg ook doet,
die lijkt sprekend op een man
die zijn huis bouwt op een rots.
En de regen valt met bakken neer;
de wind waait minstens windkracht tien of meer,
de zee komt op en gaat enorm te keer,
maar als je bouwt op een rots, hoog op een rots, sta je vast.

