KLEINE AANBIDDERS

De onderwerpen die in dit curriculum aan de orde komen zijn in kleine porties verdeeld.
Met elk onderwerp ben je dus 13 weken bezig.
De onderwerpen zijn:
REDDING
AANBIDDING
DE HEILIGE GEEST
GEBED EN VOORBEDE
GENEZING
EVANGELISATIE
ZENDING
DE BIJBEL

Weet u wel hoe geweldig het is om te kijken naar een klein kind dat zijn handen opheft en God
aanbidt? Natuurlijk doen ze heel veel dingen na, maar als we goed naar hen kijken dan bemerk je dat
ze heel serieus zijn. Jonge kinderen worden aangetrokken door
aanbidding. Zij zijn zich net zo goed van Gods

Voorwoord

aanwezigheid bewust als u en ik. Omdat ze niet op onze manier kunnen verwoorden wat ze
opmerken/voelen, hoeft niet te betekenen dat het niet echt voor ze is. Zij voelen Gods aanwezigheid
onbewust, ook al weten ze soms niet altijd zeker wat het is. Deze onschuld in aanbidding duurt
meestal een paar jaar, als ze er intussen niet in worden aangemoedigd kunnen ze de interesse
verliezen. Daarom geloven we dat het heel belangrijk is hier iedere week met de jongste kinderen mee
bezig te zijn.

Training blijft van groot belang

Aanbidding is voor een deel een natuurlijke zaak maar training en ontwikkeling daarin is ook nodig,
net als andere zaken in hun leven. Het kan zijn dat kinderen een ‘eenvoudige’ aanbidding ontgroeien
omdat hun verstand ineens om de hoek komt kijken. Ze willen dan de reden en uitleg hebben waarom
we dingen op een bepaalde manier doen. Veel kinderen die in de Verenigde Staten opgroeien in de
kerk haken af als ze tiener worden. Ze geven als reden op dat ze tot dan toe alleen kennis hebben
opgedaan over God en nooit Zijn aanwezigheid hebben ervaren. Ik twijfel niet aan hun woorden maar
ik geloof dat ze Gods aanwezigheid wel hebben gevoeld maar dat ze niet wisten hoe ze dit konden
herkennen. De volwassenen om hen heen dachten dat ze het wel wisten – het is bijna een paradox –
peuters reageren bijna instinctmatig op Gods aanwezigheid maar als kinderen ouder worden haken ze
af en herkennen ze Zijn aanwezigheid niet automatisch meer; ze denken dan dat ze nooit Zijn
aanwezigheid hebben gevoeld. Geestelijk onderwijs is dus zo belangrijk. Het is makkelijker aanbidding
gaande te houden in een kinderleven dan te proberen op tienjarige leeftijd een nieuwe start te maken.
Daarom hebben we ook deze lessen over aanbidding geschreven. Het helpt hun verstand en hun
geest op een lijn te blijven over alles wat met aanbidding te maken heeft. In deze lessenserie heb ik
het niet over typische ‘aanbiddingsmuziek’ want aanbidding is veel meer dan alleen muziek.
Aanbidding is de houding van je hart en is van invloed op alle gebieden van je leven.

Geen actieve liedjes

Muziek is heel belangrijk en soms spreken we in deze serie over muziek. Het is heel belangrijk om
muziek waardoor de kinderen Gods aanwezigheid kunnen ervaren, mee te nemen naar de les. Het is
dus belangrijk om gezalfde muziek te gebruiken Er is helemaal niets mis met het zingen van actieve
liedjes maar in de komende weken, als we over aanbidding spreken, zijn het niet de juiste liedjes om
de kinderen te leren wat aanbidding is. Actieve liedjes zijn fantastisch maar ze hebben een ander doel
en passen dus niet bij deze serie lessen. Probeer gezalfde aanbiddingsmuziek te vinden die ook voor
volwassenen wordt gebruikt om een intieme ontmoeting met God te creëren. Zoek gezalfde muziek
die direct een atmosfeer van aanbidding schept. Natuurlijk heb je een CD speler nodig. Zoek een
aantal CDs uit met bekende songs, hierdoor herkennen de kinderen dit ook als deze liederen tijdens
de gezamenlijke dienst worden gespeeld of dat ouders dezelfde muziek thuis draaien. Hoe bekender
de muziek hoe makkelijker de kinderen erin mee zullen gaan. Net zo belangrijk is het om songs te
vinden met weinig tekst, veel herhaling en bijna geen lange coupletten aangezien deze groep
kinderen nog niet kan lezen. De songs moeten dus eenvoudige woorden gebruiken, weinig tekst
hebben en veel herhalen. Het zal niet makkelijk zijn zulke muziek te vinden, maar als je goed zoekt
vind je het wel. Een goed alternatief is ‘life’ muziek. Vraag iemand om gitaar te spelen, dan kun je ook
zelf bepalen welke gedeeltes van een lied moeten worden gezongen en herhaald. Doe was je nodig
vindt om de aanwezigheid van de Heilige Geest manifest te maken.

Hoe richt ik deze geloofshoek in?

In de Bijbel staat dat de engelen God aanbidden rond Zijn troon. Je kunt
een kinderstoeltje nemen en dit goud verven. Drapeer er een gouden
kleed of een wit kleed omheen zodat het lijkt op de troon
van God. Koop wat kussenvulling en leg dit rondom de ‘troon’, als symbool
van de wolken onder de troon. Op deze wolken kun je glitters strooien als
symbool van al het mooie in de hemel. Misschien kun je achter de troon
nog een grote poster van sterren en planeten hangen. Natuurlijk heb je
een CD speler nodig. Leg ook alle visuele hulpmiddelen die je tijdens de
lessen gebruikt in deze hoek. Te denken valt dan aan kindervlaggen,
linten, ‘grote oren’ en de instrumenten om te bespelen etc.

Aanbidding
1 Hoe is het met mijn hart

Bijbeltekst
Aanbid de Here met blijdschap’ Psalm 100:2

Visuele hulpmiddelen
Een klein papieren hart voor ieder kind met daarop een lachend gezichtje. Maak een
draadje eraan vast zodat ze het om hun nek kunnen doen.

Activiteit
Elk kind draagt het hartje zodat ze niet vergeten dat je een goede en liefdevolle houding
naar God nodig hebt terwijl ze zingen en God aanbidden.
Onderwijs
We weten allemaal wat het betekent om een goede houding te hebben. Het betekent
dat je aardig bent, gehoorzaam, niet
brutaal en dat je respect hebt voor anderen en ga zo maar door (wat weten jullie nog
meer?) Zo moeten we ons gedragen naar anderen toe maar speciaal eigenlijk naar God
toe. Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft ons kleren gegeven om te dragen, goed eten om ons gezond te
houden en warme huizen om in te wonen.
Als iemand zo goed is voor je, dan moet je je ook goed gedragen naar die ander toe. Maar voor God
moeten wij verder gaan. We moeten Hem aanbidden! Dat betekent dat we ons goed moeten
gedragen en tegen God moeten zeggen dat we heel heel veel van Hem houden (hang je eigen hartje
om je nek).
We kunnen God op verschillende manieren aanbidden. We moeten manieren zoeken om God te
aanbidden zodat Hij trots op ons is en blij met ons is. Zullen wij eens wat dingen op noemen die we
voor God kunnen doen? (laat reageren).
We gaan naar de gemeente om God te aanbidden of niet soms? We bidden om Hem te aanbidden.
We lezen in onze Bijbel, helpen de arme mensen, geven geld aan kerken en mensen die het nodig
hebben omdat we God willen aanbidden. We kunnen God aanbidden als we voor Hem zingen en
muziek maken. We kunnen God aanbidden door te doen wat Hij ons zegt, want dat heeft Hij in de
Bijbel laten zetten. Er zijn verschillende manieren om van God te houden en te aanbidden. We
moeten deze dingen zo vaak mogelijk doen. Het helpt ons om een goede houding te krijgen, dat we
gaan lijken op Jezus. Het hartje wat je om je nek hebt hangen laat zien hoe we ons voor God mogen
voelen. We houden van Hem en we hebben een goede houding naar Hem toe. De hartjes laten aan
de buitenkant zien hoe wij ons van binnen voelen. Dit maakt God erg blij en daar wordt Hij gelukkig
van. We gaan Hem nu aanbidden door een mooi lied voor Hem te zingen.

Aanbidding
2 Zing voor de Heer

Bijbeltekst
‘Here, Ik prijs U met mijn hele hart’ Psalm 9:2

Visuele hulpmiddelen
Een speelgoed vogeltje. Foto’s/plaatjes van dingen die God gemaakt heeft:
sterrenstelsel, bergen, rivieren, bloemen etc.

Activiteit
De kinderen staan tijdens het zingen.

Onderwijs
Houd jij van zingen? Waarom vind je het leuk om te zingen? Wat voel je van binnen als
je zingt? (laat reageren). De meeste mensen vinden het fijn
om te zingen als ze blij zijn. Ze vinden het fijn om te zingen over dingen die hen blij
maken. We kunnen laten merken hoe wij ons voelen door de liedjes die wij zingen.
Een van de fijnste manieren om God te aanbidden is door te zingen. God heeft zingen zelf bedacht en
uitgevonden. Hij heeft ook de muziek gemaakt. Hij heeft ons muziek gegeven om te laten zien hoe we
ons voelen. Zelfs sommige dieren vinden het fijn om te zingen, zoals vogels. Vogels zingen blij en luid
(laat je speelgoedvogel zien). Hoe klinkt een zingend vogeltje eigenlijk? (laat reageren).
Mensen gebruiken muziek om God te aanbidden. Zij maken liedjes die over God gaan. We kunnen
God dan vertellen hoe we ons voelen en hoe we over Hem denken. Er zijn liedjes die vertellen hoe
wonderbaarlijk Hij is. Die liedjes vertellen aan God hoe geweldig Hij is en welke dingen Hij voor ons
heeft
gedaan en welke prachtige dingen Hij in de wereld heeft gemaakt (laat de foto’s zien).
Noem een paar dingen die God heeft gemaakt (laat reageren). Liedjes die God aanbidden gaan ook
over Zijn Zoon Jezus en hoe Jezus aan het kruis ging om voor onze zonden te sterven (wie weet daar
een liedje over?) Er zijn liedjes die gaan over de wonderen die Jezus deed in de Bijbel en de
wonderen die Hij nog iedere dag doet. Heeft Jezus voor jou wel eens een wonder gedaan? (laat
reageren)
Zingen als we God aanbidden is een hele krachtige manier om God te vertellen hoe prachtig en
geweldig Hij is. We gaan God nu aanbidden door een heel speciaal lied voor Hem te zingen.
Zullen we gaan staan, want dan kunnen we beter zingen. Als we beginnen met zingen mag je als je
wilt je handen omhoog doen en je ogen sluiten. God vindt het heel fijn als we aan Hem denken tijdens
het zingen, daarom denken we alleen aan God als we zingen

