Poppelien doet een boodschap
Thema: God geeft eten en drinken.
Doel: De kinderen ontdekken waar het geld en
de voeding vandaan komt.
P = Poppelien, S = poppenspeler
Poppelien mag een boodschap doen. Ze
draagt een portemonnee om haar hals. Wat zit
daarin? Een boodschappenbriefje. De poppenspeler leest voor wat ze moet kopen: Een
bloemkool, een kilo aardappelen, een pond
gehakt en 1 pak yoghurt. Poppelien laat weten
dat ze dat briefje echt niet nodig heeft, ze weet
het zo ook wel: Een rode kool, een pond aardappelen, een kilo gehakt, en een pak vla,
want dat vindt ze zo lekker! De kinderen reageren en corrigeren wat er op het briefje
staat. Poppelien vertelt opnieuw wat ze gaat kopen, wat zegt ze verkeerd? (Herhaal dit
enkele keren.) Wat zit er nog meer in de portemonnee? Geld. (Haal het geld eruit en laat
het zien.) Hoeveel? S: Hoe kom je aan het geld? P: Dat kreeg ik van mama. S: En hoe
komt jouw mama aan geld? P: Van papa gekregen. S: Hoe komt jouw papa aan geld?
Poppelien weet het niet. Kunnen de kinderen helpen? Papa, en misschien ook mama,
werken en daarvoor krijgen ze geld waarvoor je van alles kunt kopen: eten en drinken,
kleren, (kinderen noemen van alles op.) S: Waar komt het eten vandaan? P: Uit de winkel
natuurlijk. S: Waar haalt de winkel het eten vandaan? Laat de kinderen met suggesties
komen. De speler zingt het lied: ‘De koe geeft de melk en de kip die legt een ei.’ Laat
Poppelien en de kinderen ontdekken dat God onze Vader is. Hij zorgt er voor dat we elke
dag kunnen eten en drinken! Dat is gaaf!
Vertel het verhaal uit 2 Koningen 4 : 1 – 7, Elisa en de weduwe en de olie die niet opraakt.
Verkleed je als de weduwe uit het verhaal. Ze komt huilend op en vertelt dat ze niets
meer te eten heeft. Het geld is op. Haar man leeft niet meer. Hij werkte altijd en van het
geld dat hij verdiende konden ze eten kopen… De ‘weduwe’ vertelt dat ze naar de
profeet Elisa gaat… Wat hij gezegd heeft wat ze moet doen… En hoe het daarna verder
is gegaan.
 luister mee > Het wonder van de olie > Hier vind je de vertelling op rijm
met speelbladen.
Dit poppenspel kan ook als inleiding gebruikt worden bij:
• Genesis 1, De schepping
• Genesis 41-44, Jozef, 7 magere en 7 overvloedige jaren,
Jozef voorziet het volk van koren.
• Koningen 17 : 1-24, Elia aan de beek Krith,
weduwe van Sarafat.
• Marcus 6 : 30-44, De wonderbare spijziging.
• Alle verhalen die vertellen hoe God voorziet in geld en
voeding.

De koe geeft ons de melk

De koe geeft ons de melk en de kip die legt een ei,
en fijne zoete honing verzamelt de bij.
Het fruit groeit aan de bomen, de groente op de grond.
Ja, God laat alles groeien zo lekker en gezond.
Van koren op het land bakt de bakker lekker brood.
De Heer geeft ons te eten, wat word jij sterk en groot!
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