
 

Objectles: Verschillende mokken 

 
Een leuk kindermoment over de diversiteit tussen mensen. 

In dit kindermoment, dat geschreven is door Ellen Zuijdwegt, ontdekken we dat hoewel we allemaal anders 
zijn, God van iedereen evenveel houdt. 

Net zoals er heel veel verschillende mokken zijn, waar je dezelfde limonade uit kunt drinken, zo heeft God alle 
mensen verschillende gemaakt. Hoewel we allemaal anders zijn, wil God ons allemaal vullen met zijn liefde. 

Lesdoel: 

God maakte ieder van ons, allemaal verschillend, maar we zijn geschapen om goed te doen. 
(Bron: Boek ‘O, zit dat zo!’) 

 

Wat heb je nodig: 
- verschillende soorten mokken, zoals grappige, sportieve, chique, christelijke, Koninklijke huis, plastic 
(ouderwets), waar het plaatje al bijna van af is, zonder oor, met stukjes eraf aan de boven kant waar je drinkt. 
- een grote kan met rode siroop. 

Wat doe je: 

Doe: 
Laat de verschillende mokken laten zien en benoem ze. 
Vraag 1 of 5 vrijwilligers naar voren te komen. 
Laat hen een mok luitkiezen (waarschijnlijk blijven de kapotte, lelijke mokken staan). 



Vraag: 
- ‘Waarom heb je deze mok gekozen?’ 
- ‘Wil je nog ruilen?’ 

Doe: 
Schenk siroop in alle mokken en laat hen hieruit drinken. 

Vraag: 
- ‘Is het lekker?’ 
- ‘Kun je goed uit deze mok drinken?’ 

Doe: 
Wijs naar de mokken die zijn blijven staan. 

Vraag:                 
- ‘Zou hier siroop in kunnen?’ 
- ‘Zou je hier uit kunnen drinken?’ 
- ‘Waarom denk je wel / niet?’ 

Doe: 
Schenk siroop in de mokken die niet gekozen zijn. 

Vraag: 
- ‘Wie wil uit deze mok drinken?’ 
(kijk hoe de kinderen reageren, wil iemand drinken uit de mok met al de stukjes eraf?) 
- ‘Als je nu heel veel dorst hebt, en er is alleen maar zo’n kapotte mok, zou je die dan gebruiken?’ 

Doe: 
De kinderen mogen weer gaan zitten. 

Vertel: 
Er zijn een heleboel verschillende mokken. Ze zien er allemaal anders uit. 
Een mok is gemaakt om uit te drinken. Het is lekker, het doet je goed. 
God heeft alle mensen gemaakt: 

• Ze zien er allemaal anders uit. (benoem wat uiterlijke verschillen) 

• Ze zijn ook allemaal anders: (pak de mokken één voor één op en benoem het) 

grappig, sportief, netjes en chique, gelovig, lid van de Koninklijke familie, oud en ouderwets, van buiten niet 
zo mooi, een stuk eraf (misschien wel zonder arm of been, of doen die het niet meer goed)óf beschadigd, 
(neem de mok met stukjes eraf) diep van binnen in je hart doet het pijn omdat er dingen zijn gebeurd die 
helemaal niet fijn waren, waar je zelfs niet meer aan wilt denken. 

De mokken zijn gemaakt om te vullen met drinken. 
God heeft ons gemaakt om te vullen met Hemzelf, met Jezus, met de Heilige Geest. 
Als we kiezen voor Jezus, als we bij Hem willen horen, wil Hij ons vullen, in ons komen wonen. 
Hij heeft ons gemaakt om het goede te doen. 

Doe: 
Lees voor uit Het Boek of laat een kind voorlezen: Efeziërs 2:10: 

‘God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat 
heeft Hij altijd al gewild.’                           

Vraag: 
- ‘Hoe kunnen wij het goede doen?’ (Laat de kinderen voorbeelden noemen) 
- ‘Is dat altijd makkelijk?’ 



Vertel: 
Jezus wil ons helpen. 
Hoe we er ook uitzien aan de buitenkant, hoe we ook zijn, hoe we ons ook voelen. 
Jezus wil ons gebruiken om het goede te doen. 
Hij zegt:’Volg mij maar, vertrouw me maar, Ik ben er bij.’ 

Denk eens aan de discipelen, de vrienden van Jezus. Dat waren heel verschillende mensen: 

• Vissers 

• Broers, zelf 2x2 broers: Andreas en Simon Petrus, Jakobus en Johannes 

• Een dokter: Lukas 

• Een tollenaar, belastingambtenaar. Iemand die andere mensen te veel liet betalen en zo geld van ze stal: 

Mattheüs 

• Een verzetsstrijder. Iemand die met wapens vocht tegen de Romeinse soldaten: Simon de Zeloot 

Allemaal verschillend. Maar Jezus riep hen en ze volgden Hem. 

Jezus roept ons ook. 
Hij houdt van ons, wil ons vullen met zijn Geest en zo heel dichtbij ons zijn. 
Hij wil ons helpen om het goede te doen. 
We zijn niet alleen! 

 


