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Dit document vat de werkvormen samen die Liesbet Willaert doorgenomen heeft op Geestig.
1. Werkvormen
1) de babbelbox: er wordt een vraag gesteld en iedereen mag (anoniem) een antwoord geven op de vraag. Het antwoord/eigen mening wordt op
een blaadje geschreven en in een doosje (met gleuf) gestopt. Daarna wordt de doos geopend en worden de antwoorden voorgelezen en eventueel
besproken.
Tijdens de werkwinkel op Geestig werd de volgende vraag bekeken: wat betekent het woord beproeving voor jou.
2) de muurdiscussie:
• Hang flappen (A3) rond de kamer
• Schrijf op elke flap een zin uit het Onzevader.
• Laat de deelnemers nieuwe woorden opschrijven, toevoegen, of reageren op wat anderen geschreven hebben. Laat dit gebeuren in stilte
• Heb een groepsgesprek rond de opgeschreven woorden, teksten.
3) uit de viskom: de derde werkvorm was met de viskom.
• Maak de kaartjes van het Onzevader (zie hieronder)
• Kleef de overeenkomstige kaartjes op elkaar
• Doe ze samen in een (vis)kom.
• Trek een van de kaartjes en beantwoord de vragen (?) of doe de opdracht (hand)
• Hou een groepsgesprek rond de antwoorden.

2. Kaartjes voor in de viskom

Onze vader, die in uw naam worde
de hemel zijt,
geheiligd

uw rijk kome,

uw wil geschiede
op aarde zoals in
de hemel.

Geef ons heden
ons dagelijks
brood

en vergeef ons
onze schulden,

zoals ook wij
vergeven aan
onze
schuldenaren,

en breng ons niet
in beproeving,

maar verlos ons
van het kwade.

•
Van wie heb jij je naam gekregen?
•
Hoe voel je je als iemand iet goeds
zegt over jou?
•
Hoe kun je goed spreken over God (=
heiligen)?

•
Zoek de betekenis van je naam op.
•
Zeg iets positiefs over iemand anders
zijn/haar naam.

•
•
•
•
zien?

De ‘hemel’? Wat is dat eigenlijk?
Is de hemel veraf of dichtbij?
Welke plekjes vind jij hemels?
Hoe is op dat hemels plekje God te
Te horen? Te voelen?

• Teken jouw hemels plekje.
• Leg je lekker buiten en zoek figuren in de
wolken.

• Wat wil jij graag?
• Wat zou God willen?
• Waarom denk je dat?

•
•
Er zijn heel wat mensen die elk op hun
manier meewerken aan wat God wil. Zoek
zo iemand, bereid enkele vragen voor voor
die persoon en ga op bezoek.

•
Heb jij al eens van iemand een nieuwe
kans gekregen? Vertel daar eens over.
•
Hoe voelde dat?

• Schrijf op een blaadje waar je echt al eens
spijt van gehad hebt. Verzamel alle briefjes
en …
• Zeg jij ook vaak gewoon “sorry”. Een heel
gemakkelijk woordje. Misschien kun je bij een
volgende “sorry” ook even vermelden waar je spijt
van hebt. Misschien kun je ook vragen of de ander
je wil vergeven?

•
Wat is Gods koninkrijk?
•
Waar is Gods koninkrijk?
•
Is dit koninkrijk compleet?
•
Jezus werkte heel zijn leven mee aan
het koninkrijk van God? Hoe deed hij dat ?
Kun je een voorbeeld geven?
Hoe kunnen we er ook aan meewerken?

•
Maak een collage over hoe Gods
koninkrijk er zou mogen uitzien.
•
Voer een taak/opdracht uit zodat je
eigenlijk meewerkt aan dit koninkrijk dat
God wil.
•
Welke dingen heb je echt broodnodig?
•
Waarom? Waarom niet?
•
Welke dingen kun je missen?
•
Veel kinderen moeten dingen missen
die wij heel gewoon vinden. Geef enkele
voorbeelden.

• Omkring op een blad de dingen die je echt
nodig hebt (of teken ze zelf).
• Speel het spel: ik ga naar een onbewoond
eiland en ik neem mee … (Denk goed na wat
je meeneemt of … je moet thuisblijven).

•
•

•
Het is niet God die ons op de proef
stelt, maar ons verlangen naar alles wat
ons mooi lijkt en ons aantrekt.
•
Ons geloof kan wel op de proef worden
gesteld in sommige situaties.
•
Welke keuze maak jij?
Waarom? Waarom niet?
Durf jij voor God en Jezus kiezen?

•

•
Hoe voel je je als iets verkeerds
gedaan hebt?
•
Heb jij al eens iemand vergeven?
Vertel.
•
Van wie kreeg jij al eens vergeving?
Hoe voelde je je dan?

•
Neem de vergeefkaartjes en deel ze
maar uit aan enkele kinderen. Zij zullen wel
vertellen hoe je kunt vergeven!
•
Bedenk samen 5 manieren hoe je kunt
vergeven.

•
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•
Bekijk samen een journaal of
uitzending van Karrewiet. Welk slecht
nieuws hoorde je?
•
Hoe voel je je daarbij?
•
Welk slecht nieuws hoorde jij al eens
in je familie, op school, in de klas?

•

Maak een “goed nieuws”-journaal.

