Serie: Van kribbe naar kruis
4: Jezus’ gelijkenissen
Bijbel
Lukas 18, Mattheus 25, Johannes 10, Lukas 15, Lukas 10
Zie het Bijbelrooster ‘Jezus en Zijn gelijkenissen’:
www.bijbelsopvoeden.nl/product/kribbe-kruis-4-jezus-gelijkenissen

Bijbelse vertelling
- Je vindt de Bijbelse geschiedenis van ‘de barmhartige Samaritaan’
en ‘vijf wijze en vijf dwaze maagden’ in ‘Kijk en Luister deel 1 van
Laura Zwoferink’ Uitg. Den Hertog, ISBN
- Je vindt de Bijbelse geschiedenis van
‘De goede Herder’ in een kartonboekje
Van Laura Zwoferink. Dit boekje is geschikt
voor peuters vanaf 1,5 jaar.
- Je vindt de Bijbelse geschiedenis van: ‘De farizeeër
en de tollenaar’ en ‘De verloren penning’ in ‘Kijk en
Luister deel 3 van Laura Zwoferink, ISBN: 9789033121975
- De geschiedenis van de ‘verloren penning’ vind je ook in
‘gelijkenissen van de Heere Jezus’ van Ditteke den Haan dl.5

Bijbeltekst
Lukas 15:10
Alzo is er blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert.
Mattheüs 13:35m
Ik zal Mijn mond opendoen door gelijkenissen;
Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren.
Kies welke tekst je wilt leren en gebruik de leerondersteuning in de vorm van pictogrammen
en gebaren die je op de website vindt (categorie Bijbelteksten).

Psalmvers
Er zijn verschillende Psalmversjes mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 6:2, Psalm 5:1,
Psalm 23:1. Kies welk Psalmversje je wilt leren en kijk op de website of er een Psalmkaart
met uitleg of kleurplaat bij is ter ondersteuning van het leren (categorie Psalmversjes).

Bijbellied
1. Er is niet ver van Jericho
Er is niet ver van Jericho een man bijna vermoord.
Maar niemand helpt al kreunt hij zo dat iedereen het hoort.
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Refrein: Heb medelij, heb meelij en ga niet aan elkaar voorbij.
Tekst: A.F. Troost (1948) Er zijn in totaal 6 coupletten. Je kunt ze vinden in ‘Ook uit de mond
der kinderen. Deel 2, nr. 50
2. De tollenaar in de tempel
Maar de tollenaar verslagen, durfde 't oog niet opwaarts slaan,
maar van verre, door veel klagen, sloeg zijn borst in 't hart belaân.
Sprak: 'O Heere, treed toch niet met Uw zondaar in 't gerichte.
Ach, mijn rouw en boet' aanziet. Ik schaam mij voor Uw gezichte.'
Tekst: Dirck Pietersz. Melodie en zetting: Gerard de Wit
Er zijn 3 coupletten. Elk couplet heeft 8 regels.
Vanwege het oudnederlands een pittig lied voor jonge kinderen.
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=225
De Heer’ is mijn Herder
1 De Heer is mijn Herder!
’k Heb al wat mij lust:
Hij zal mij geleiden
Naar grazige weiden;
Hij voert mij al zachtkens
Aan waatren der rust.
Er zijn 5 coupletten. Je kunt het lied vinden o.a. in de zangbundel van Joh. de Heer
https://kerkliedwiki.nl/De_Heer_is_mijn_herder,_%27k_heb_al_wat_mij_lust

Kijktafel
www.bijbelsopvoeden.nl/product/kribbe-kruis-4-jezus-gelijkenissen-2/
- Neem een plateau, kastje, tafeltje, dienblad of id. als ondergrond
- Knip 5 verschillende kleuren repen karton zodat je de ondergrond bedekt (per dag van het
Bijbelrooster een andere kleur).
Dag 1: barmhartige Samaritaan. Neem een ezeltje en 2 poppetjes. De één leg je op de grond
en de ander zet je er naast (zelf heb ik playmobil gebruikt omdat daar ook veel klein
materiaal bij is. Maar je kunt natuurlijk ook duplo of lego gebruiken).
Dag 2: farizeeër en tollenaar. Bouw van duplo een pilaar. Zet er één poppetje voor en één er
achter
Dag 3: wijze en dwaze maagden. Zoek 5 poppetjes (ik heb
gekozen voor alleen de wijze maagden omdat het blad
anders erg vol en onoverzichtelijk werd. Maar je kunt er
natuurlijk ook 10 gebruiken. Zorg dan wel dat er verschil
te zien is tussen de wijze en de dwaze maagden).
Dag 4: verloren penning. Zet een poppetje neer met een
bezempje (een klein kwastje of wattenstaafje of iets
dergelijks). Leg er een geldstuk bij. Eventueel kun je nog
wat stof uit de stofzuiger er over doen.
Dag 5: Herder en schapen. Zet een schaapje neer met een
poppetje er naast.
- Leg een kaartje in het midden waarop je de tekst schrijft die je wilt aanleren.
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Verwerking
1. De weg van kribbe naar kruis
Je kunt dit weekthema los gebruiken, maar ook als vierde onderwerp
in de serie ‘Van kribbe naar kruis’. Om Jezus’ weg van kribbe naar
kruis voor je kinderen inzichtelijk te maken en mee te wandelen, vind
je op de website een overzicht dat je kunt printen en ophangen en
met je kinderen kunt gebruiken. Je kunt elke week het kader met de
voetstappen vullen door een kleurplaat erop te plakken of zelf een
tekening erin te maken.
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kribbe-kruis-0-overzichtsplaat/
2. Boekje of slinger maken

Op de website (en ook op de laatste pagina hieronder) kun je kleurplaten vinden die bij deze
week passen. Je kunt dagelijks een kleurplaat laten kleuren. Deze in een slinger boven de
kijktafel hangen.
Je kunt er ook een boekje van maken. Als je de kleurplaatjes op gekleurd papier plakt kun je
dezelfde kleuren gebruiken als van de kijktafel, zodat het één geheel is.
Mocht je een lamineerapparaat hebben, dan zou je het evt. nog kunnen lamineren.
3. Farizeeër en tollenaar
Van deze gelijkenis zijn twee kleurplaten te vinden op de site. Je zou deze beide kleurplaten
aan de zijkant van een theedoosje of een melkpak kunnen plakken (ligt er aan hoe groot je
ze uitprint) en bij de kijktafel neerzetten.
4. Wijze en dwaze maagden
Je vindt hier een aantal ideeën voor oudere kinderen bij deze gelijkenis. Maar mogelijk kun
je er ook wat mee met jonge kinderen:
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/koninklijk-5-de-komst-van-de-koning/
5. Herder en schaap
Beplak een wc-rolletje met watjes. Plak er 4 kurkjes/ijsstokjes onder en een kop van een
schaap. Print de kleurplaat van de herder met het schaapje uit. Zet het zelfgemaakte
schaapje er voor. Je kunt ook de afbeelding hieronder gebruiken. Laat de koppen aan elkaar
zitten bij het knippen en vouw dubbel. Beplak het lijf met watten. Op deze manier kun je ook
meerder schapen maken.
Meer ideeën voor oudere kinderen rond de gelijkenis van de herder met schapen vind je bij
het Bijbelmoment over Psalm 23: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm23/
Je kunt er ongetwijfeld ook ideeën voor jonge kinderen opdoen.
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