~ Genesis 3

De appelboom
0
0
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Wat heb je nodig? Vorm van een boom en appels.
Plakband of spelden.
Vergroot de appelboom en plak de boom op stevig karton/ bord van
piepschuim.
Spel: Eén kind wordt geblinddoekt en krijgt een appel in de hand. Plak of
prik de appel aan de boom. Elk kind dat zijn appel in de boom hangt
krijgt een punt. Prik je de appel naast de boom: strafpunt.

Appels gooien in de mand
0
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Wat heb je nodig? 2 manden en een aantal ballen.
Spel: Elke groep krijgt een aantal appels (ballen.) Gooi ze in een mand.
Voor elke appel die je in de in de mand gooit krijg je een punt.

Ra, ra… welk fruit groeit aan de bomen?
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Ga zitten in een kring. Elke groep noemt om de beurt een naam van een
vrucht die aan de boom groeit. Welke groep weet de meeste
vruchtennamen?
Of: Schrijf zoveel mogelijk namen van vruchten op een blaadje.

0

Verstoppertje
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Speel het verstopspel: „Weg, weg ik kruip lekker weg.

1 kind verstopt zich, een ander kind mag zoeken. Zing het lied bij het spel.
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Verhaal:
De kinderen krijgen een fruit traktatie. Vertel het verhaal uit Genesis 3.
(Lees de versjes voor of vertel dit verhaal)
God heeft veel verschillende fruitbomen gemaakt. Adam en Eva mogen
eten van al het fruit. Mm… wat smaken al die vruchten lekker! In het
midden van de tuin staat een bijzondere boom. God zegt: „Van die boom
mag je niet eten, anders zal je sterven.‟
God heeft een vijand, en hij kan het niet uitstaan dat God zoveel van
Adam en Eva houdt. Vroeger was die vijand een belangrijke engel en
woonde hij bij God in de hemel. Hij voelde zich de belangrijkste van
allemaal. Hij werd zo trots: hij wilde groter en belangrijker zijn dan God.
Daarom heeft God hem uit de hemel gegooid. Gods vijand wil niet dat
Adam en Eva zo gelukkig zijn. Daarom vermomt hij zich als een slang en
vertelt een leugen aan Eva: „Je mag echt wel eten van die boom. Heeft
God gezegd dat je dan zult sterven? Wel nee, je zult net zo knap worden
als God en weten wat goed is en wat fout. Doe het maar, hoor!‟ Adam
en Eva luisteren naar de slang. Ze eten van de vrucht. Maar na die tijd zijn
ze niet meer zo blij en gelukkig. Ze weten nu voor het eerst in hun leven
hoe het voelt als je het fout hebt gedaan en ze schamen zich ervoor. Ze
verstoppen zich voor God. Gelukkig zoekt God hen op. En Hij geeft hen
een mooie belofte, dat Jezus eens zal komen, om alles wat er nu fout is
gegaan weer goed te maken.
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Fruit eten
God maakt bomen vol met vruchten.
Wijs jij al het fruit maar aan:
Appels, peren, mandarijnen.
Aan welke boom groeit de banaan?
God zegt: „Eet maar van de vruchten,
die je aan de bomen ziet.
Kijk, één boom staat in het midden,
van die vruchten eet je niet.‟
Adam zegt: „Ik dank U wel God,
dat er zoveel vruchten zijn.
Mm, ik mag er van genieten,
want ze smaken toch zo fijn!‟
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Adam en Eva eten van de boom

God maakt een prachtig paradijs.
Hij zegt: „Het is heel goed.‟
Maar God heeft ook een vijand.
En weet jij wel wat hij doet?

Hij liegt: „Toe eet maar van die boom,
want als je dat nu doet,
word je als God, en weet je ook,
wat kwaad is en wat goed.‟

Het mooie wat God heeft gemaakt,
maakt hij juist graag kapot.
Hij fluistert altijd in je hoofd:
„Luister maar niet naar God.‟

Nee, Eva zegt niet: „Ga toch weg.‟
Ze luistert naar de slang.
Ook Adam eet nu van de vrucht.
Dan worden ze heel bang.

Hij komt bij Eva, als een slang.
Hij fluistert in haar oor:
„Mag je niet eten van die vrucht?
Ze zijn best lekker, hoor.‟

Ze kruipen weg achter een boom.
God roept hen allebei:
„Vertel Mij wat je hebt gedaan,
en loop niet weg van Mij.‟
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Weg, weg, ik kruip lekker weg

Weg, weg, ik kruip lekker weg.
Pech, pech, jij ziet mij niet meer.
Waar zou ik zijn?
Je komt naar me toe,
dan spring ik tevoorschijn: “kiekeboe!”
Weg, weg, ik kruip lekker weg.
Pech, pech, jij ziet mij niet meer.
God ziet mij al,
Hij ziet me overal.
Gelukkig vindt Hij mij altijd weer.
Weg, weg, Adam kruipt weg.
Pech, pech, je ziet hem niet meer.
God ziet hem al,
Hij ziet je overal.
Je kunt je niet verstoppen voor de Heer!
Weg, weg, Eva kruipt weg,
Pech, pech, je ziet haar niet meer.
God ziet haar al,
Hij ziet je overal.
Je kunt je niet verstoppen voor de Heer!
Verstopspel
1 kind verstopt zich, een ander kind gaat zoeken.
Zing het 1e couplet. Bij “kiekeboe!” springt het kind wat zich verstopt
heeft tevoorschijn.
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Waar zijn Adam en Eva?
Kun jij hen vinden?
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Waar is Adam, waar is Eva?
Ze zijn weg, ik zie ze niet.
Waarom gaan ze zich verstoppen?
Waarom hebben ze verdriet?

Kom maar Adam, kom maar Eva,
kom achter die boom vandaan.
En vertel aan God de Here
wat je net hebt fout gedaan.

Van één boom mag je niet eten,
dat heeft God tot hen gezegd.
Maar ze waren ongehoorzaam,
daarom kruipen ze nu weg.

Daar gaat Adam, daar gaat Eva,
uit die mooie tuin vandaan.
God maakt voor hen beide rokken,
en trekt hun die kleren aan.

Waar is Adam, waar is Eva?
God ziet dwars door alles heen.
Hij ziet ook hun bange harten,
en Hij laat hen niet alleen.

Adam, Eva, heel verdrietig.
Maar God troost hen allebei.
Eens zal Jezus Christus komen,
Hij maakt alles goed en blij.

