Het evangelie in de

kleuren
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sketch & objectles:
idee 1 - blad 1
idee 2 - blad 3
vertelling met interactie:
idee 3 - blad 7
kleurenlied - blad 10
kralen armband blad - 11
kaartje met een hart en een gebed - blad 12
kaarten met woorden - blad 13

Doel: Het evangelie vertellen aan kinderen, d.m.v. kleuren. Elke kleur heeft een
betekenis, de kleuren vertellen het verhaal uit het ‘woordenloos boek.’
Wie en wat heb je nodig?
5 spelers: groen, zwart/wit, geel, rood en blauw, gekleed in de juiste kleur.
Een kan met helder water, glas, bellen blaas, (Betadine) jodium, foto fixeer vloeistof
(bijv. Amaloco, X89 - extra fix, te koop bij een vakfotograaf of te bestellen via internet)
Magnetisch bord, kaartjes, magneten

Idee 1 ~ Sketch met objectles
Groen vertelt dat ze groen de mooiste kleur vindt: Groen is de kleur van de aarde die God
heeft gemaakt, van de bladeren en het gras, de groente, etc.
Blauw blaast bellen en wijst naar de lucht. God heeft ook de lucht en zee gemaakt. God
woont in de hemel, ik weet niet waar dat is, maar wel dat alles daar fijn is en volmaakt.
Geel vertelt dat ze het zonnetje in huis is, geel is de kleur van het licht en de zonneschijn. De
Here Jezus is haar beste vriend, Hij helpt altijd, daar word je blij van!
Zwart kijkt somber, ze is een echte zwartkijker. Wat moet ik met al die kleuren? Bij mij voelt
alles zwart van binnen. Van buiten kan alles wel mooi lijken, maar hoe ziet het er bij jou van
binnen uit? Dat ziet een ander misschien niet, maar dat voel je wel…

www.bijbelidee.nl

1

Ze vertelt waarom ze verdrietig
is. Iemand geeft haar een glas
water. Noem voorbeelden, en
laat de kinderen meedenken.
Bij alle nare dingen en fouten
die ze noemt, doe je steeds
een druppel jodium in het
water; het water wordt
troebel en zwart. Dit
voorbeeld laat zien wat
er van binnen met je
gebeurd: als je boos
bent, of haatgevoelens hebt,
ongehoorzaam bent of chagrijnig,
wanneer je gepest wordt, ruzie maakt, enz.
Andere suggesties voor het verhaal van ‘Zwart’
staan bij idee 3.
Rood: kleur van de liefde, van warmte.
Wijs naar groen en blauw, God heeft de aarde en de hemel prachtig gemaakt. Hij houdt van
jou! De eerste mensen heetten Adam en Eva. Zij leefden elke dag met God en waren heel
gelukkig. Tot ze naar de vijand van God luisterden, de duivel. Er kwam zonde in hun leven,
dat geeft het gevoel dat het zwart is van binnen. Die mooie relatie met God was niet meer
hetzelfde. De duivel wil niets liever dan alles kapot maken wat God zo mooi heeft gemaakt.
Wijs naar zwart, Je hebt gelijk, van alle fouten, het zwart dat je binnenin je voelt, word je
niet blij. Het knaagt aan je. Ruzie, roddel en pesten maken vriendschappen kapot, het is
lelijk. God wil juist dat je blij bent en dat we goede vrienden zijn met Hem.
Wijs naar geel, God wil dat je straalt als de zonneschijn. Daarom is Zijn Zoon, de Here Jezus
naar de aarde gekomen en Hij wilde de straf dragen voor alle rottigheid die de mensen
hebben gedaan, zodat de mensen nooit meer gestraft hoeven te worden. Hij droeg al onze
pijn en wat zwart en naar is in je leven. Hoe? Hij stierf aan een kruis. Als je Hem vertelt wat
je fout hebt gedaan of waar je zo mee zit, vergeeft Hij alles en neemt hij dat zware zwarte
gevoel bij je weg. Rood is niet alleen de kleur van liefde, maar ook van bloed. Zijn bloed wast
je van binnen helemaal schoon. Kijk eens, wat er dan van binnen bij je gebeurd: Doe de
fixeer vloeistof in de zwarte vloeistof en laat zien hoe het zwart wordt opgelost en het water
weer helder wordt.
Zwart: Oké, dat wil ik wel! Ik wil ook opnieuw beginnen en leven met Jezus.
Ze trekt de zwarte kleding uit en de witte kleding wordt zichtbaar. Hè, hè, dat voelt veel
beter! Dat lucht op!
Geel: Als Jezus je Vriend wordt, wil Hij heel dicht bij je zijn. Hij komt in je hart wonen.
Blauw: Wow, die mooie vriendschap met de Here Jezus stopt nooit! Je mag later bij Hem in
de hemel wonen.
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Idee 2 ~ Sketch met objectles ( uitgewerkt )
Groen komt op, gekleed in het groen, evt. met blaadjes erop of met een plant in de hand.
Hoi, groen is mijn lievelingskleur. Ik houd van het groene gras, en ik vind het gaaf als in de lente de
bomen weer groene blaadjes krijgen. Ze zeggen dat ik groene vingers heb, kijk maar! (Toon je
handen.) Niet echt hoor, maar het betekent dat als ik voor de planten zorg, ze geweldig gaan groeien
en bloeien! Groen… ik houd ook van wortels… (Kinderen reageren, nee, die zijn oranje!) Nee hoor, als
de wortels in mijn tuintje groeien, zie ik alleen maar groene bladeren boven de grond…
Eens kijken, wat is er nog meer groen?’ (De kinderen noemen wat er nog meer groen is.)
Groen is de kleur van alles wat God heeft gemaakt. Toen God heel lang geleden de
aarde maakte met alle bomen, vruchten, dieren, vogels, de aarde met alles erop en
eraan, was God heel blij. Hij zei: ‘Het is heel goed zo!’
Rood komt op, met rode harten op het shirt.
Weten jullie eigenlijk wel waarom God alles zo mooi heeft gemaakt? Nee? Eerst maakte Hij de
prachtige aarde, met alle kleuren. En als laatste maakte Hij zijn grootste wens: de mens. Hij zei: ‘Ik
maak de mens die op Mij lijkt.’ Hij heeft ook jou en mij gemaakt. Waarom? Wij mogen van alles wat
God heeft gemaakt genieten. God wil zorgen voor ons allemaal. En wij mogen zorgen voor Zijn aarde,
voor alles wat leeft. Hij laat je elke dag merken hoeveel Hij van je houdt!
Rood is de kleur van Gods liefde.
Geel komt huppelend op, gekleed in het geel, evt. versierd met een zon of sterren op de kleding.
Ik ben het zonnetje in huis. Ik heb altijd een wijsje in mijn hoofd. (Noem met de kinderen dingen die
geel zijn; bijv. de warme zon, de gele narcisvelden.) Weet je waarom ik mij zo blij voel?
Geel betekent: Jezus is altijd bij me. Hij woont in mij, dichterbij kun je niet zijn!
Dat is een wonder!
Blauw is gekleed in het blauw. Blaas enkele bellen met de bellenblaas omhoog, en kijk de bellen na.
Weet je waar ik van hou? BLAUW! Ja, dat rijmt! Wow! Kijk eens …’ (Wijs naar boven, naar de bellen.)
Blauw is de kleur van de lucht, hemelsblauw! En van het water.
Weet je dat God, die alles zo mooi heeft gemaakt in de hemel woont? Ik weet niet waar dat is, maar
wel dat het daar heel mooi en fijn is.
Blauw, hemelsblauw. Jezus houdt van jou! Hij belooft dat ik later bij Hem in de hemel
kom!
Zwart komt op, chagrijnig, mopperend.
Kleuren, kleuren, kleuren, bah, wat heb je daar nu aan? Voor mij ziet het er allemaal niet zo kleurig
uit. Ik ben wat je noemt een echte zwartkijker. Weet je wat dat betekent? Dat ik geen roze bril op
heb.
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Blauw: Wat ben je chagrijnig. Zit je iets dwars? Vertel het ons, dát lucht op. En… blauw is de kleur
van de lucht!
Zwart: Bemoei je met je eigen zaken! Wat hebben jullie er mee te maken wat mij dwars zit?
Groen: Nou… als je het ons vertelt, daar kikker je misschien van op, ja, en een kikker is ook groen.
Zwart: Puh, daar kikker je van op… Spring op joh, met die kikker van jou. Dat zal wel! Het lijkt bij jullie
misschien wel mooi en kleurig aan de buitenkant, maar hoe is het bij jullie van binnen?
Geel: Waarom schijnt de zon niet voor jou?
Rood: Heb je niet goed geslapen? Of ben je met het verkeerde been uit bed gestapt?
Zwart: Joh, laat me met rust. Maar als je het weten wilt, nee, ik heb geen oog dicht gedaan! Zwart
begin te huilen, en vertelt met een huil stem.
Ik zie alles van de donkere kant. Ik heb het fout gedaan. Bij mij voelt het naar en
somber van binnen, dat is zwart.
Zwart: Gisteravond was ik bij een vriendje. Hij zei: ‘Ik heb een nieuwe griezelfilm, echt cool, zullen we
kijken?’ Ik wist best dat mijn vader en moeder dat niet goed vinden, maar mijn vriendje zei: ‘Hé
bangerd, durf je niet, het is juist hartstikke gaaf!’ Toen hebben we samen toch gekeken. Ik durf het
haast niet te zeggen, maar… (Zwart snikt en Blauw geeft een (natte) zakdoek. Zwart snuit in de
zakdoek, en knijpt de zakdoek uit, zodat er water op de grond valt …) Zo verdrietig ben ik nu! Het was
doodeng! Ik werd zo bang… Ik kon er niet van slapen en zie steeds weer die nare beelden voor me. In
mijn hoofd hoor ik nog steeds die nare geluiden! (Doe je handen tegen de oren.) Ik durf mijn moeder
niet te vertellen dat ik het stiekem heb gedaan.
(Natuurlijk kan Zwart ook een ander verhaal vertellen, over iets wat in de groep een actueel
onderwerp is. Meer ideeën staan bij idee 3)
Geel: Wat naar! Dat is zeker: bij jou schijnt vandaag niet de zon.
Groen: Jouw gras is niet groen.
Blauw: En voor jou is de lucht niet blauw, maar die zit vol zwarte donderwolken.
Alle vier tegelijk, luid: Dát voelt als een zwarte plek!
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Uitleg van het Evangelie

Zwart: Nou, wat heb je aan die kleuren van jullie?
Groen: Je hebt gelijk; Toen God de aarde maakte was alles heel mooi, dat is de kleur groen. Maar dat
bleef niet zo. God heeft een vijand en hij wil niets liever dan alles wat God mooi en goed heeft
gemaakt, zwart en lelijk maken. Al die nare dingen die je van binnen voelt, al het zwart binnen in je,
zoals die nare dromen en gedachten… dat neemt de kleuren weg.
Rood: Wil je graag dat die enge dromen weg gaan en alles weer goed wordt?
Zwart: Ja… eh… ik denk het wel. Maar hoe?
Rood: Ik ken Iemand die jou écht kan helpen. Hij is altijd je. En Hij houdt onwijs veel van jou! Weet je
wie het is? JEZUS. Daarom is rood mijn lievelingskleur, rood is de kleur van de liefde.
Jezus weet hoe jij je nu voelt van binnen, ja…. van ons allemaal. Wijs naar de kinderen. Van buiten
kunnen we er prachtig uit zien; we dragen mooie kleuren en we doen net of er niets aan de hand is:
(smile) ‘O, met mij gaat het goed hoor.’ We doen stoer en flink. Maar van binnen kan er iets aan je
knagen, iets waar je steeds aan moet denken. Van binnen hebben we soms allemaal wel iets wat
zwart, en naar en verdrietig voelt.
Zwart: Echt? Is dat zo? ( Reacties uitlokken bij de kinderen en voorbeelden geven.)
0

Magnetisch bord met kaartjes, glas met water, jodium en fixeer

o Hoe voelt Zwart zich? Bij elk woord wat benoemd wordt, hang je het kaartje op het magnetisch
bord, hang de woorden in de vorm van een kruis. ( zie bijlage, blz.13)
o Kaartjes: bijv. Schuldig, verdrietig, ongehoorzaam, bang, enge dromen, grote mond, pesten, enz.
o Geef Zwart een glas met water, en doe bij elk woordkaartje een druppel jodium in het water, zodat
het troebel en zwart wordt.
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Rood: Rood is de kleur van de liefde, maar ook van bloed.
Zwart: Bloed? Bah, dat doet me denken aan een wond en aan pijn…
Rood: Klopt, de Here Jezus heeft heel veel wonden en pijn gehad, om jou te kunnen helpen! Hij deed
alleen maar mooie en goede dingen. (Wijs op het heldere water.) Hij deed nooit iets verkeerd.
Stel je eens voor, Jezus werd gestraft alsof Hij alle zwarte rottigheid gedaan heeft, en alle nare dingen
zelf veroorzaakt heeft. Ze hingen hem aan een kruis. Weet je waarom? Hij droeg voor ons de straf die
wij verdiend hebben. Hij werd gestraft voor onze fouten. Omdat Hij met jou wil ruilen.
Zwart: Ruilen? Ik snap niet waarom Hij al die rottigheid op zijn nek kreeg en met mij wil ruilen.
Rood: Als jij aan Hem vertelt wat je dwars zit, dan geef je Hem alles wat zwart en naar voelt. Hij
neemt het van je over. Hij kan je echt helpen, en Hij geeft jou alles van Hemzelf, alles wat goed en
fijn is, en waar je blij van wordt. Je mag het Hem gewoon vragen, dat noem je bidden. (evt. Doe het
voor en spreek een gebed uit.)
0

Jezus draait alles om - draai de kaartjes aan het kruis om
Weet je wat Jezus doet? Met Zijn bloed wast Hij je helemaal schoon van binnen.
Al die nare dingen neemt Hij weg, en Hij draait alles om.

Noem de tegenstellingen:
o De fouten neemt Hij weg en Hij geeft je zijn vergeving.
o Als jij bang bent, zegt Hij tegen je: Ik ben bij je! Hij stuurt de angst weg. Hij geeft je Zijn vrede,
zodat je rustig kunt slapen.
o Heb je ruzie? Of was je ongehoorzaam? Hij helpt je om ‘sorry’ te zeggen en het weer goed te
maken.
o Ga zo verder met alle woorden……..Is dat geen super ruil?
0

Fixeermiddel, maakt het troebele water weer helder

Doe enkele druppels fixeermiddel in de zwarte vloeistof. Zie je wat er dan gebeurt?
Zo wil de Here Jezus ook bij jou alle zware prut wegnemen, Hij maakt het helder, schoon, doorzichtig.
Zo is Jezus. Hij maakt alles nieuw van binnen, je mag opnieuw beginnen. Hij vergeeft alles! Hij denkt
nooit meer aan de fouten die je maakte, kijk maar… jouw verkeerde dingen en pijn neemt Hij weg!
Zwart: O, maar dat wil ik wel! (Ze doet de zwarte kleding uit, zodat het witte shirt zichtbaar wordt.)
Geel: Weet je wat gaaf is? De Here Jezus komt heel dicht bij je. Als jij het wilt, komt Hij wonen in je
hart. Hij helpt je ook om het weer goed te maken, met je ouders, en je
vriendjes, met iedereen met wie je ruzie hebt.
Zwart: Hè?! Moet ik dan zeggen wat ik heb gedaan, mooi niet…
Geel: Nu lijkt dat heel eng om te vertellen wat je hebt gedaan. Die
geheimen maken je somber. Als je merkt dat Jezus je erbij helpt,
dan hoef je niet langer meer die zwarte geheimen te bewaren.
Kijk, dan blijft het helder van binnen. (Wijs op het glas met
water.)
Blauw: Ja, Jezus is bij je, dat houdt nooit meer op! Later mag
je bij Hem in de hemel komen en daar is het coolvet! Dat is
blauw, hemelsblauw!
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Idee 3 ~ Verhaal met interactie

Herkennen de kinderen de gevoelens uit de voorbeeld- verhaaltjes? Benoem de gevoelens en
bevestig de onderstreepte woorden in de vorm van een kruis op het magnetisch bord. (Zie
foto)
Verteller: Jullie hebben allemaal mooie gekleurde kleren aan, (maak enkele
complimenten.) Van buiten zien jullie er top uit! Maar ik ben benieuwd hoe het bij jullie er
van binnen uit ziet. Voel je je blij, vrolijk? Aan welke kleuren denk je dan?
Misschien voelt het bij jou wel zwart van binnen, waar denk je dan aan? Verdriet, boosheid,
of… ( kinderen geven voorbeelden.)
0

Ken je Tom? Iedereen vind hem een stoere bink! Hij probeert altijd de leukste en
grappigste jongen van de klas te zijn. Hij maakt grappen over kinderen. Hij zegt bijvoorbeeld
tegen Jordy, met grote oren: ‘Flapoor!’ En tegen Jeroen: ‘Dikke krentenbol!’ Hoe voelt het
als je gepest wordt? Pesten doet andere kinderen pijn.
Tom wordt door zijn oudere broer gepest. Tom schaamt zich ervoor. (Kaart: schaamte) en hij
voelt zich boos en onzeker. Tom voelt zich alleen, hij vraagt aandacht door stoer te doen.
0
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Als zijn moeder vraagt of Tom met iets wil helpen, geeft Tom een grote mond: ‘Doe het
lekker zelf.’ Dan rent hij weg, en hij gaat voetballen met zijn vrienden. (Bevestig: schelden,
ongehoorzaam zijn.) Welke kleur past het beste bij Tom? Zwart!

Ken je Maartje? Ze is een stil meisje. Ze staat vaak aan de kant en kijkt hoe andere
kinderen spelen, maar ze durft niet te vragen of ze mee mag doen. Maartje voelt zich bang,
verlegen, onzeker, en ze wordt vaak gepest. Hoe voelt dat van binnen? Zwart!
Niemand weet dat de ouders van Maartje vaak ruzie maken. Soms drinkt de vader van
Maartje te veel en dan schreeuwt hij, en hij slaat Maartje, zomaar. Maartje begrijpt niet
waarom hij dat doet. Maartje durft dit aan niemand te vertellen, het is een groot geheim en
ze voelt zich heel eenzaam. Weet je wat zo’n geheim met je doet? Maartje haat haar vader.
En ze haat ook de kinderen in de klas, ze is jaloers op de kinderen die populair zijn. Het voelt
als een zwarte plek van binnen, het knaagt aan haar, het maakt dat ze boos, verdrietig en
ontevreden is. Het geeft haar nare gedachten die ze niet uit haar hoofd kan krijgen. Niemand
weet het, en niemand ziet het aan de buitenkant.
0

Kijk, al die woorden vormen een kruis. De Here Jezus is aan een kruis gestorven. Hij
droeg alle verdriet en lelijke dingen van alle mensen. Alles wat zwart is in ons leven. De Here
Jezus droeg de schuld van alles wat wij fout hebben gedaan.
Hij wil Tom en Maartje graag helpen en vraagt: ‘Wil je mij vertellen wat je dwars zit? Mag ik
jouw zwarte hart schoon maken, zodat jij opnieuw kan beginnen? Mag ik je Vriend en Helper
zijn, zodat jij je niet meer alleen voelt?’
Wat zou jij doen als je Tom of Maartje was? Zou je een nieuwe start willen maken? Weet je
wat de Here Jezus met die nare dingen doet?
0

De kinderen bedenken woorden die tegenovergesteld zijn aan de ‘zwarte’ woorden
aan het kruis, met de woorden: vergeving, liefde, je mag er zijn, hulp, blijdschap,
vriendschap, ik begrijp jou. etc. (zie bijlage: woorden op de harten.)
o
Draai de woorden op het kruis één voor één om,
en schrijf - of bevestig - deze woorden op de
achterkant. De Here Jezus draait alles om,
wat zwart/negatief is maakt Hij goed!
o
Of bevestig deze kaartjes
naast de ‘zwarte’ woorden,
zodat de kinderen de
tegenstellingen zien.
0

Misschien heb jij ook
een geheim? Is er iets waar jij
je voor schaamt? Waar je boos
over bent? Waar je bang voor bent?
Heb jij nare dromen? Voel je je alleen?
0
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Je krijgt een briefje en je mag het opschrijven. De andere kinderen hoeven niet te zien wat jij
opschrijft, wij ook niet, maar je mag weten dat de Here Jezus het wel ziet. Vouw het
papiertje een paar keer dubbel. Als je het aan de Here Jezus wil geven, bid dan met me mee.
0
De verteller spreekt een gebed uit: ‘Here Jezus, U weet wat er zwart is in de levens
van deze kinderen en we geven het nu aan U. Dank U wel dat U daarvoor bent gestorven en
nu in ons hart wil komen, en ons wil helpen. Wilt u ons vergeven als we iets fout hebben
gedaan. Elke angst sturen we weg in de naam van Jezus. We danken U dat U alles schoon en
goed maakt in ons leven….’
De kinderen scheuren hun briefje in heel veel stukjes, en gooien de snippers in de mand bij
het bord met het kruis. Geef daarvoor in de plaats een (rood) hart, met de woorden: Ik ken
je door en door, en Ik wil altijd bij je zijn om je te helpen. Of een hart met het gebed:
(bijlage)
Lieve Here Jezus, dank U dat U van mij houdt.
De verkeerde dingen die ik heb gedaan vertel ik aan U.
Dank U dat U voor mij bent gestorven, en mij alles wil vergeven.
Dank U, dat ik een vriend van U mag zijn.
Verteller: Kijk… jij verscheurt de briefjes, ze zijn nu weg. De Here Jezus heeft je fouten
vergeven en neemt jouw fouten weg, Hij denkt er nooit meer aan. Hij geeft je Zijn hulp en
maakt je nieuw van binnen. Dat is gaaf.
Elke keer als je weer bang bent, noem dan de naam van Jezus en zeg: ‘Angst, jij moet nu
weggaan, in Jezus naam!’

Spel met een gekleurde parachute
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Kleurenlied
.
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Armband

De kinderen rijgen een armband met kralen in de kleuren groen, zwart, rood, wit, geel, en
blauw. Tijdens het rijgen herhalen ze wat de kleuren betekenen, en zingen ze het
kleurenlied.
0

Woordenloos boek

Maak van stevig papier een woordenloos boek in de kleuren groen - zwart - wit - geel blauw. Maak het kaft van de kleur goud. De kinderen vertellen bij elke gekleurde bladzijde
wat de kleuren betekenen.

Goud
Voeg de kleur goud toe aan het woordenloos boek: De kleur van de Koning. Als je Gods kind
bent hoor je bij Gods koninkrijk. Koning Jezus woont in jou en regeert in jou! Omdat Jezus in
je leeft, kun je aan de wereld om je heen laten zien wie koning Jezus is.
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