
Vrucht van de Geest
LIEFDE van de Vader voor ons
- 5 september 2021

Betekenis van de vrucht

Ik ben gemaakt om in de eerste plaats van God te houden, net zoals God van ons houdt, en daarna
van alle andere mensen.

Bijbelvers

Wij leven in liefde omdat God ons eerst heeft liefgehad.
- 1 Johannes 4:19

Bijbelverhaal of - tekst

Uit `Mijn mooiste kinderbijbel`:
● Vader, vergeef hen - pagina 360
● De Zoon van God - pagina 366



Objectles
De overvloedige liefde van Jezus Christus

Benodigdheden: Groot glas, natriumbicarbonaat, azijn, rode kleurstof, eetlepel, maatbeker, groot bord

Instructies:
● Plaats het grote bord voor jou op tafel
● Plaats het grote glas op het bord: het lege glas stelt ons hart voor als we niet geloven in

Jezus. Helemaal leeg zonder liefde.
● Doe drie druppeltjes rode kleurstof in het grote glas: Dit is het bloed dat Jezus verloor toen hij

stierf voor onze zonden aan het kruis.
● Doe 1 eetlepel natriumbicarbonaat in je glas: Als je je hart opent voor Jezus, dan wast hij al je

zonden weg en komt de Heilige Geest in je hart wonen.
● Giet heel zachtjes een half glas azijn in je eigen glas: Omdat Jezus eerst van ons heeft

gehouden, begint de Heilige Geest in ons hart te werken. Dat zijn de kleine belletjes die je
ziet opborrelen in je glas. Uiteindelijk zal je glas helemaal overstromen met Jezus` grote liefde
voor jou. En met al die liefde kan jij je liefde tonen aan alle mensen om je heen.

Creëer
Kruis met zout en waterverf

Benodigdheden: Stevig papier met kruis en bijbeltekst, lijm, tafelzout, waterverf en penselen.

Instructies:
● Leg het papier met het kruis en de bijbeltekst voor jou op tafel
● Spuit een dun laagje lijm over alle randen van het kruis
● Sprinkel het tafelzout over de lijm
● Schud het overtollige zout van je papier
● Beschilder heel zachtjes de `zoutlijntjes` met waterverf
● Laat je kunstwerk erg goed drogen!


