
 

 

 

  



Thema: 

Wees niet bang, God heeft ons geschapen en heeft een plan voor ons 

leven! 

Objectles: 

Voorwerp: 

Een kleurrijke kleedje / dekentje 

l  

Losse stukjes stof van verschillende vormen en kleuren. 

Bijbeltekst: 

" Want God heeft ons gemaakt. En Hij heeft ook Zelf in Jezus Christus nieuwe mensen 

van ons gemaakt.  Nu kunnen we voor Hem de goede dingen doen die Hij van tevoren 

al voor ons had bedacht." (Efeziërs 2:10).  

"Want ik ken de plannen die ik voor u heb", verklaart de HEER, van plan om u te laten 

bloeien en u niet te schaden, plannen om u hoop en een toekomst te geven "(Jeremia 

29:11). 

Ik wil je deze kleed laten zien. Is het niet mooi? Kijk maar naar alle mooie kleuren en 

interessante figuren. Zo was het niet altijd. Eens waren dit slechts een hoop nutteloze 

stukjes en beetjes materiaal. Toen nam iemand, een meester-dekenmaker, die stukjes 

en beetjes materiaal en stelde deze prachtige dekentje samen. Nu zijn ze niet alleen 

mooi, maar ook nuttig! 

Toen ik deze prachtige dekentje zag, besloot ik dat ik ook zo'n dekentje wilde 

maken.  



Ik heb veel materiaal meegebracht. Nu heb ik uw hulp nodig bij het maken van dit 

dekentje. Ik tel tot drie. Zodra ik zeg: "Drie", wil ik dat jullie allemaal schreeuwen 

"Pang!" Als je 'Pang' zegt, gooien we al deze stukjes materiaal in de lucht en als ze 

naar beneden komen, vormen ze een prachtige dekentje.  

Ok, ben je er klaar voor? 

"Een twee drie!" (Gooi alle stukjes stof de lucht in.) 

  

Hé, het werkte niet! Hoevelen van jullie dachten dat het zou werken? Hoevelen van 

jullie dachten dat dit een van de domste ideeën was die je ooit hebt gehoord?  

Nou, daar ben ik het mee eens. Het is dwaas om te denken dat ik deze stukken stof in 

de lucht zou kunnen gooien en dat ze naar beneden zouden komen en een dekentje 

zouden maken. 

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik geloof niet dat jij en ik per ongeluk hier zijn. 

Ik geloof dat deze wereld en alles daarin door God is geschapen en dat God een plan 

en een doel voor alles had.  

De Bijbel zegt: " Want ik ken de plannen die ik voor u heb", verklaart de HEER, van 

plan om u te laten bloeien en u niet te schaden, plannen om u hoop en een toekomst 

te geven." De Bijbel vertelt ons ook:" We zijn Gods vakmanschap, geschapen in 

Christus Jezus om goede werken te doen. " 

Net zoals men een plan had toen ze dit dekentje maakte, heeft God een plan voor 

jouw leven. Hij is de “Master Designer”, Meester Ontwerper. Het enige wat je hoeft te 

doen is gewoon je leven aan Hem geven en Hij zal alle stukjes en beetjes van jouw 

leven nemen en er iets moois en nuttigs van maken! 

Beste Heer en Schepper, U bent de Meesterontwerper. We weten dat u een plan en 

een doel voor ons heeft. Wij vragen U om de stukjes en beetjes van ons leven te 

nemen en er iets moois van te maken. Amen. 

 



  



Lekker Fruitsmoothie maken: 

 

Smoothies zijn heerlijk als vervanging of aanvulling op jouw ontbijt, maar zijn ook erg 

lekker als tussendoortje. 

Ingrediënten: 

Verschillende soorten fruit in huis 

Melk of Yoghurt 

Suiker 

  

Materialen: 

Vork of Blender  

  

Bereiding: 

Doe de verschillende fruit, melk of yoghurt en suiker in de blender en mix helemaal 

fijn of gebruik een vork en prak het helemaal fijn. Giet de smoothie in glazen. Hij is 

het lekkerst als je hem direct nuttigt maar ook nog (max 1 dag) afgedekt te bewaren 

in de koelkast. Lekkerrrrr 

  



  



Opdracht: Waar ben ik niet geweest? 

 

Neem 1 of 2 witte A4tje en trek je voeten over. 

Pak een pen of potlood en schrijf erbij overal waar je deze tijd NIET naar toe gaat in 

verband met de huidige quarantaine (Corona Virus). 

Denk daar eens over na. Zou je ondanks de waarschuwingen van onze regering toch 

naar al die plekken willen gaan? Waarom? 

Weet je door de regels van onze regering te volgen en gehoorzaam te zijn, biedt het 

bescherming op jouw leven. 

Hoeveel te meer als wij God, onze Vader in de hemel gehoorzamen en doen datgene 

wat Hij ons vraagt te doen, zal er een enorme zegen en bescherming op ons leven 

plaatsvinden! 

 

Wees vastberaden en vol vertrouwen. Wees niet bang voor hen. Want jullie Heer God 

zal Zelf met jullie meegaan. Hij zal jullie niet in de steek laten. Deuteronomium 31:6  

  



Creatief gebed: Mijn vrede geef Ik u 

Korte uitleg: 

De discipelen waren vol zorgen en angst. Maar opeens stond Jezus daar bij hen in de 

kamer. Hij leeft! Een van zijn eerste woorden waren: “Wees niet bang. Mijn vrede geef 

ik u.” Ook vandaag, in deze tijden van de Corona virus, wil hij nog steeds zijn vrede aan 

mensen geven. Soms zijn er zoveel dingen die ons en anderen bezighouden 

waardoor we geen vrede kunnen ervaren in ons leven. 

Schrijf al deze dingen op een wolkje en plaats dit wolkje in de doos. Geef het als het 

ware aan Jezus en neem tijd om stil te zijn om zijn vrede te ontvangen. 

 
 

 

 

Benodigdheden: 

- voorgeknipte wolken van karton 

- pennen 

- doos met gleuf 

  



Spel: Vliegende watjes vangen 

 

  



Jammer genoeg door de Corona virus kunnen we voor deze Vakantie Bijbel Club 

niet bij elkaar komen om een feestelijk en leerzame tijd met elkaar door te 

brengen. Maar we zijn jullie niet vergeten! We missen jullie. 

Tot gauw weer. 

  

 

 


