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We werken iedere eerste zondag van de maand rond de bijbeltekst Galaten 5:22 - De vrucht van de
Geest.

`De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.`

Tijdens het kindermoment in de zaal maken we dit visueel voor onze broeders en zusters. Bij het
zondagklasje `de sterretjes` verdiepen we ons op kleutermaat over de inhoud. Want wat betekenen
nu al deze woorden eigenlijk? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Kindermoment
We maken de `bijbelse vruchten` zoals vermeld in de bijbelvers visueel door ze te koppelen aan een
`eetbare vrucht`:

1. Liefde = framboos
2. Blijdschap = druif
3. Vrede = peer
4. Geduld = mandarijn
5. Vriendelijkheid = appel
6. Goedheid = banaan
7. Geloof = sinaasappel
8. Zachtmoedigheid = mango
9. Zelfbeheersing = blauwe bes

We maken dit visueel door in de benedenzaal een grote fruitschaal te plaatsen. Iedere eerste zondag
van de maand plaatsen we tijdens het kindermoment de vrucht die we die week gaan behandelen in
het klasje, in de fruitschaal.

We leren tijdens het kindermoment ook steeds een stukje extra van het liedje ‘opwekking kids 70 -
liefde, blijdschap, vrede’.

Er zal bij de `vrucht van de maand` ook een `gebedspunt van de maand` worden voorgelezen. Deze
staat los van de bijbelverzen die we in het klasje die dag van naderbij bekijken en is een oproep naar
onze broeders en zusters om te bidden voor de kinderen.

Wanneer de fruitschaal aan het einde van het zondagschool jaar gevuld is met alle vruchten van de
Geest, dan maken we met de kindjes voor alle broeders en zusters een lekkere fruitsalade om te
verorberen na de dienst.

Rolverdeling

Froukje: Gebedspunt van de maand tijdens het kindermoment.
Michele: Uitwerking lesjes voor de sterretjes, fruitschaal en vruchten voor de benedenzaal


