Weet het woord
woord
Leer een Bijbeltekst
met een objectles
Vergeving
Tekst: 1 Johannes 1 vers 7 en 9
Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de
zonden te vergeven, en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Wat heb je nodig:
Kras – en wisbordje (toverbordje)
Plaat van Sanne, het bordje is achter het luikje op haar buik bevestigd.
Vertel een verhaal over Sanne. Je kunt het verhaal ‘het Haar van de pop’
gebruiken > kijk bij ‘Luister maar’.
Of: Bedenk (samen met de kinderen) voorbeelden van dingen die Sanne fout
deed.
Korte inhoud van het verhaal:
Sanne is boos en teleurgesteld, want ze krijgt niet een uitnodiging van Leonie
voor haar super leuke partijtje. Weet je hoe ze zich van binnen voelt? (Open
het luikje op de buik, en teken zwarte vlekken op het bord.) Die boosheid
maakt dat ze boze plannetjes maakt hoe ze het Leonie betaald zal zetten.
(Teken weer een donkere vlek op het bord.) Sanne is ook jaloers op Leonie.
(Kras een zwarte wolk.) Leonie kreeg voor haar verjaardag een pop met
lange haren. Als niemand het ziet, knipt Sanne het haar eraf. (Maak weer een
zwarte vlek erbij. Ga zo verder tot het bord vol zwarte krassen zit.) Maar goed
dat niemand ziet wat ze heeft gedaan en hoe het van binnen voelt bij
Sanne. Maar Sanne zit er wel mee, Ze voelt zich naar en schuldig over wat ze
heeft gedaan. Hoe komt ze van al die nare gevoelens en gedachten af?
Sanne vraagt de Here Jezus of Hij haar wil vergeven. Weet
je wat er dan van binnen gebeurt? De Here Jezus wist al je
fouten weg. (Trek het schuifje over het bord, zodat al het
zwart verdwijnt.) De Bijbel noemt het reinigen; God ziet
jouw fouten niet meer. Je mag helemaal opnieuw
beginnen. En de Here Jezus helpt Sanne ook om het weer
goed te maken met Leonie.
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Vergroot de tekening van Sanne.
Kopieer de tekening op stevig papier.
Bevestig met plakband een ‘kras- en wisbordje’ (toverbord) achter het luikje.
Wanneer je het luikje opent kun je tekenen op het bordje.
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