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INHOUD
les 1 DOPEN
les 2 HET HEILIG AVONDMAAL
les 3 VOL VAN DE HEILIGE GEEST
Les 4 CADEAUTJES VAN GOD
les 5 GOD GEEFT ALLEEN GOEDE DINGEN
Les 6 IK MAG VOOR ALTIJD BIJ GOD WONEN

UITLEG VAN DE SYMBOLEN
Thema van de les

?

Vragen

Praat paal Gespreksonderwerpen

bidden voor de kinderen

ACTIE (creatieve activiteit tijdens de celgroep)

teken of kleur opdracht

Les 4 CADEAUTJES VAN GOD
Tekst: 1 Corinthe 14:2 ‘Als iemand in een vreemde taal spreekt, spreekt hij tot God en niet tot
mensen’.
Dit is een hele uitdaging!
Begin de les met een spel in de grote groep.
Pak 2 cadeaus in. Gebruik ca. 20 papiertjes per cadeau. Dus elk papier vastplakken. Het cadeau wordt
dan steeds groter. Zet de kinderen in 2 groepen.(voor elke groep is er dus een cadeau) Als de muziek
begint geven ze de cadeaus door in de kring. Als de muziek stopt mag het kind die op dat moment het
cadeau in handen heeft beginnen met het eerste papier eraf te halen. Als de muziek weer begint dan
moeten ze hetgelijk doorgeven. Het kind dat het laatste papiertje eraf haalt heeft het cadeau. [Je
kan dus ook 4 cadeaus inpakken en het spelletje 2 x doen.]
Praat met de kinderen in de groepen over cadeaus krijgen.
Als je een cadeau krijgt wil je het graag gebruiken. Maar je moet het eerst uitpakken anders heb je
er niets aan.
Ga terug naar les 3. Herhaal wat er over de Heilige Geest is gezegd. God geeft alleen goede dingen.
Probeer aan de kinderen uit te leggen wat de tongentaal is en laat ze je eigen tongentaal horen. Vertel
hen dat het een geheime taal is tussen God en hen. Je kan het zelf niet verstaan. Ik ook niet. Hun
mama of papa ook niet: MAAR GOD WEL.
Misschien kunnen ze al in die geheime taal van God spreken?!
Als je gaat bidden voor de kinderen die het graag willen ontvangen – begin eerst met reiniging. Laat ze
jou nabidden – dat is vaak makkelijker voor de kinderen. Daarna bid je dat de Heilige Geest op ze zal
komen. Ik zou voorstellen om echt één op één te bidden.
Het kan zijn dat er maar één kind in jouw groep is die dat heel graag wil. Zet de andere kinderen dan
aan het tekenen of kleuren en neem tijd voor dat ene kind. Als er meer kinderen zijn kan je het om
debeurt doen terwijl de andere kinderen aan het tekenen zijn.
Een handreiking:
Ga op ooghoogte met het kind zitten. Laat het zijn ogen dicht doen zodat hij/zij niet afgeleid
wordt en vraag God om de tongentaal te geven. Begin hardop in jouw tongentaal te bidden
zodat het kind het kan horen.
Stimuleer het kind om zijn/haar mond open te doen en de geluiden eruit te laten komen die
God geeft. Als het niet gelijk ‘lukt’ dan ga je gewoon door in jouw taal en je stimuleert ze.
Sommige kinderen hebben last van schaamte gevoelens. Bemoedig ze en zeg hen dat ze nooit
een fout kunnen maken als ze in tongen spreken.
Moedig ze aan om het thuis te vertellen en thuis ook te doen.
Als het niet ‘lukt’ is dat niet erg, maar zeg dat je de volgende keer weer voor ze wilt bidden.
(doe dat ook!!)
Bid thuis zelf veel in tongen: het bouwt je eigen geloof op.
Doe gericht voorbede voor de kinderen in jouw groep.
God geeft de gaven om weg te geven aan anderen. Tongentaal is de enige van de gaven van de Geest
die voor jezelf is bedoeld.

Bij deze les is een knutsel activiteit. Maak van de duif een drie D kaart.
Voor elk kind is er een model van de duif. Zorg zelf voor dik, dubbelzijdig plakband, dat speciaal wordt
gebruikt om 3D kaarten te maken. Help de hele kleintjes met knippen.

Les 4

CADEAUTJES VAN GOD

?

1 Corinthiers 14:2

Weet je nog dat we de vorige keer hebben gevraagd om vol te
worden van de Heilige Geest? Vertel daarover.

Praat Paal:
t Wie vindt het leuk om een cadeau te krijgen?

t Wat doe jij als
allereerste als je
een cadeau krijgt
dat heel mooi
ingepakt is?
t Waarom doe je dat?
Natuurlijk omdat je anders niet weet wat er in zit.

Als jij vol bent van de Heilige Geest dan geeft God je ook
cadeaus.
Ze zijn niet ingepakt zoals je verjaardagscadeaus.
Nee, dit is anders.

Thema: Een speciaal cadeau van God.
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t Heb jij ooit van het ‘spreken in tongen’ gehoord?
t Heb je wel eens iemand in tongen horen spreken?

?

☺
Heb jij ooit in die geheime taal van de Heilige Geest gesproken?
(Trek het goede antwoord over)

JA

NEE

☺ Ben jij vol van de Heilige Geest?
(Trek het goede antwoord over)

JA

NEE

Als jij de geheime taal van de Heilige Geest wilt ontvangen zal je
celleider met je bidden

Lieve Vader, Ik wil U danken
voor de Heilige Geest
Dank U wel dat U goede dingen
aan mij wilt geven.
Ik wil heel graag Uw geheime
taal ontvangen. Wilt U het mij
geven? In Jezus Naam, amen.

Maak een mooie Drie D kaar van de duif!

