De bouwstenen van de zondag

De balk en de splinter
8-12 jaar
Spiegel jezelf
Jezus vraagt ons eerst naar
onze eigen fouten te kijken
voordat we naar de fouten van een ander
kijken. De kinderen versieren een spiegel met
houtsnippers. De houtsnippers herinneren aan
het beeld van de balk en de splinter dat Jezus
in dit verhaal gebruikt.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	een plastic spiegel (uit flexibele vellen,
deze spiegels zijn te knippen)
En verder:
- 	houtsnippers
- 	scharen
- 	houtlijm
Aan de slag:
- De kinderen knippen de spiegel in de
gewenste vorm uit.
- Ze versieren de rand van de spiegel door er
houtsnippers op te plakken.

8-12 jaar
In het oog krijgen
Jezus zegt dat we onze eigen fouten vaak
niet zien. Ook mensen in de Bijbel maakten
fouten en zagen de balk in hun oog niet.
Gelukkig konden ze toch vaak de balk uit hun
oog halen en weer scherp zien.
Wat heb je nodig?
Per groepje:
- 	een blok groen steekschuim (oasis)
- 	tien ijslollystokjes
- 	papier en een pen of een whiteboardbordje met stift
En verder:
- 	het werkblad met de omschrijvingen
Vooraf aan de kinderdienst:
- Steek in elk blok oasis tien ijslollystokjes.
Aan de slag:
- Verdeel de kinderen in groepjes van drie of
vier kinderen.
- Vraag de kinderen zich in te leven in
bijbelse personen die hun eigen balk in het

oog hebben ontdekt.
Lukt het de kinderen
om aan de hand van
de omschrijving te
raden om welke
persoon het gaat?
- Geef de eerste
omschrijving.
- Elk groepje schrijft
de naam van de
persoon op over wie ze denken dat de
omschrijving gaat.
- Het papier met het antwoord wordt zo
neergelegd dat de antwoorden niet te
zien zijn.
- Op jouw teken laat elk groepje het papier
met het antwoord zien.
- De groepjes met het goede antwoord
mogen een ijslollystokje uit het
steekschuim halen.
- Herhaal dit tot alle tien
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