Bijlage 2: het kinderprogramma
Om jullie te helpen om deze actie vanaf het begin goed aan te pakken en neer te zetten, geven wij een
voorbeeldprogramma. Het is handig om een speciaal moment in te roosteren voor de
zondagsschoolkinderen of kinderclub om de actie goed door te nemen en in het thema te komen.
Voorbereidingen
• Eén persoon van de leiding bereidt het verhaal van Koningskind voor.
• Doe als leiding allemaal ook het Blijde Boodschapbandje om. Misschien maak je daardoor de
kinderen al nieuwsgierig.
• Zorg ervoor dat dingen die van tevoren geregeld moeten worden, geregeld zijn. (Bijvoorbeeld
materialen voor bij de werkjes die je door de kinderen zelf mee laat nemen), maar denk ook
aan voldoende pennen, lijm of andere benodigdheden die u nodig hebt bij de verwerking die
u gaat kiezen (zie bijlage 4)!
• Zorg dat vooraf alle actiematerialen binnen handbereik liggen en dat je hierover het een en
ander kunt vertellen en laten zien.
• Zorg dat vooraf de overige materialen klaarliggen, om aan het eind aan de kinderen uit te
kunnen delen.
• Download de actiekleurplaat op www.getuigengevraagd.nu/kleurplaatactie en print deze een
aantal keer uit voor de kinderen die het lekker vinden om even te kleuren / klaaropdracht.
• Maak eventueel zelf een spaarposters en hang deze op. Houd op deze manier bij wat de
snoepzakken, mentosrollen en actiescheurkaarten op brengen!
• Spreek met elkaar een periode af waarin de actie wordt gevoerd. Dit is overzichtelijk voor de
kinderen.
Introductie
• Vertel of lees het verhaal over Koningskind.
• Bespreek het verhaal na met vragen als:
o Wat viel je op?
o Wat kunnen wij ervan leren?
o Wat is het verschil tussen dit kind en ons?
Het is mogelijk om een medewerker van Sjofar, Een boodschap voor Kerkrade of Evangeliestek uit te
nodigen om bij jullie in de gemeente het verhaal te laten vertellen. Hierover kunnen jullie met ons
(kinderacties@lcj.nl) contact opnemen.
Kern
1. Vertel dat in heel veel steden en dorpen in Nederland kinderen zijn die nooit of bijna nooit
over de Bijbel horen vertellen.
2. Uitleggen wat het actiethema ‘Getuigen gevraagd’ betekent (Zie bijlage 4)
3. Vertel daarna over de actie van het LCJ. Leg de 3 doelen uit aan de hand van de symbolen:
o Ambulance (evangelisatie op straat)
o Kinderbijbel (evangeliestatie in gezinnen)
o Beeldbijbel (evangelisatie online)
4. Laat de kinderen zien dat het een Bijbelse opdracht is om te evangeliseren.
▪ Bijbeltekst uitleggen (+ aanleren): Markus 16:15
En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle
schepselen!
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Laat het filmpje (www.getuigengevraagd.nu/woordeloosboek) zien hoe het Blijde
Boodschapbandje kan helpen om te leren vertellen over het Evangelie?
▪ Deel de armbandjes aan iedereen uit.
▪ Download de melodie (bladmuziek/audiobestand) van het themalied op de
kinderpakketpagina en leer het themalied aan (zie bijlage 5).
Leg uit hoe de kinderen geld kunnen ophalen: met het verkopen van de snoepzakken,
mentosrollen en de afscheurkaart. Leg uit wat de bedoeling is.
Bedenk met elkaar een realistisch streefbedrag om dat met elkaar op te halen door middel van
de actiematerialen! Maak het klein voor de kinderen. Reken uit hoeveel jullie als
zondagsschool/club op kunnen halen, gebruik hiervoor de rekensom die in de actiebrief is
weergegeven.
Laat de overige materialen (zie het kopje ‘bijlagen’) zien, die elk kind mee naar huis krijgt.
Geef aan de kinderen door dat ze elke dag 0,25 euro ‘gratis’ kunnen geven door op de
doneerknop te drukken op de website: www.getuigengevraagd.nu

Verwerking
Voor alle leeftijdsgroepen zijn ideeën voor werkjes gemaakt. Zie bijlage 6 met de verschillende werkjes
rondom de kern van het Evangelie: Het Kruis.
Afsluiting
Als afsluiting geeft u volgende materialen aan de kinderen mee:
• Blijde Boodschapbandje
• Uitlegkaartje woordeloosboek – toelichting kleuren en symbolen.
• Actiescheurkaart (materiaal)
• Snoepzakken of mentosrollen

