Voorbereiding

Veel delen, maar één geheel
1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

2. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Deze zondag is de tweede van een blok met
drie teksten uit de eerste brief van Paulus aan de
christenen in Korinte. We lezen over Paulus’ oproep
om een eenheid te vormen, we lezen hoe hij de kerk
vergelijkt met één lichaam dat uit allerlei delen bestaat,
en we horen zijn bekende woorden over liefde.

We lezen verder in de eerste brief van Paulus aan de christenen in
Korinte. Paulus schrijft zijn brief om de christenen in Korinte op te
roepen tot eenheid. Meer achtergrondinformatie over deze brief
vind je in de vorige zondag (Bijbel Basics zondag 162).

Op deze zondag staat 1 Korintiërs 12:12-22 centraal:
Paulus legt uit dat iedereen verschillend is, maar dat
de verschillende delen samen één geheel vormen, net
als bij een lichaam.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op
Paulus’ gedachte dat alle delen van het lichaam nodig
zijn. Ze kunnen niet zonder elkaar.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op wat
Paulus de christenen van Korinte wil vertellen met het
beeld van de verschillende delen van een lichaam:
in de kerk zijn alle delen van het lichaam nodig,
belangrijk en samen één geheel.

De tekst van vandaag staat in het tweede deel van de brief. In het eerste
deel roept Paulus de christenen op om niet verdeeld te zijn: ze moeten
één zijn door hun leven helemaal op Christus te richten. In het tweede
deel bespreekt Paulus problemen die voortkomen uit de verdeeldheid
onder de christenen in Korinte.
In hoofdstuk 11 is Paulus ingegaan op problemen rond de samenkomsten
van de nog nieuwe gemeente. In hoofdstuk 12 bespreekt hij vervolgens
nog een onderwerp dat met de samenkomsten te maken heeft en dat
voor discussie zorgt: de bijzondere krachten van de Geest.
Het beeld van de kerk als één lichaam met verschillende delen (de tekst
van vandaag uit hoofdstuk 12) en de beroemde woorden van Paulus
over de liefde (de tekst van volgende week uit hoofdstuk 13) zijn een
reactie op deze discussie over de gaven van de Geest.
Paulus schrijft zijn brief speciaal voor de situatie in Korinte. Maar hij
maakt het belang van zijn boodschap nog duidelijker met deze twee
hoofdstukken die gaan over het christelijk leven in het algemeen. Het
zijn twee prachtige hoofdstukken over hoe je als christen moet – maar
ook: mag – leven. Toen, en nu.
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3. U
 ITLEG VAN DE BIJBELTEKST
Een van de concrete problemen waar de
christenen in Korinte mee worstelen heeft te
maken met de bijzondere krachten van de
Geest. Deze bijzondere krachten of gaven
van de Geest worden ook wel de charismata
of genadegaven genoemd. Paulus noemt
bijvoorbeeld: wijze woorden spreken, zieke
mensen beter maken, en in vreemde klanken
spreken.
Die gaven waren belangrijk, omdat ze werden
gezien als aanwezigheid van de heilige Geest.
Maar er waren ook vragen: welke gave of
kracht is wel afkomstig van de heilige Geest en
welke niet? En er was behoefte aan praktische
regels om chaos in de bijeenkomsten te
voorkomen.
In het eerste deel van hoofdstuk 12 (vers 1-11)
beschrijft Paulus de bijzondere krachten van
de Geest die gemeenteleden kunnen hebben
én benadrukt hij meteen dat er één Geest
is, die iedereen een eigen bijzondere kracht
geeft. Net zo zijn er in de kerk verschillende
taken, maar samen vormen ze een eenheid,
want ze dienen allemaal de éne Heer.

In het tweede deel van hoofdstuk 12
(vers 12-26) werkt Paulus die gedachte
van eenheid en verscheidenheid uit met
het beeld van het lichaam. Een groot
deel daarvan is onze tekst van vandaag,
een tekst die heel bekend en geliefd is
geworden.
Paulus vergelijkt de kerk met een lichaam dat
uit veel delen bestaat die heel verschillend zijn
en elk een eigen taak hebben. Maar die delen
hebben elkaar wel allemaal nodig en ze zijn
allemaal waardevol. Samen vormen ze één
onlosmakelijk geheel.
Zo is het ook met de kerk, zegt Paulus in de
laatste verzen van hoofdstuk 12 (27-31): jullie
vormen samen één kerk, want jullie horen
allemaal bij Christus. Samen zijn jullie het
lichaam van Christus. Dat hangt dus niet af
van welke functie je hebt of welke bijzondere
kracht van de Geest. ‘Maar,’ zo sluit Paulus af
‘eerst ga ik jullie vertellen over iets dat nog
veel belangrijker is dan de bijzondere krachten
van de Geest: dat is de liefde’ (vers 31). Die
tekst lezen we volgende week.
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4. UIT DE BIJBEL

5. WAT HEB JE NODIG?

4-8 jaar
Voor de jongste kinderen is er een kaartje
met de tekst van 1 Korintiërs 12:17.

4-8 jaar
Om te doen: Samen
Per groepje:
- 	verpakt lekkers dat gedeeld kan
worden

6-8 jaar
Om te doen: Lichaamstaal-puzzel
Per kind:
- 	het werkblad
- 	een pen of een potlood

Om te doen: Lichaam(s)delen
Per kind:
- 	het werkblad met de mensvorm
en de dobbelsteenogen
- 	het werkblad met de
lichaamsdelen
- 	een envelop voor de
afzonderlijke lichaamsdelen

8-12 jaar
Om te beginnen
-	drie opgeblazen ballonnen

163

Als het hele lichaam alleen maar uit ogen bestond,
dan zouden we niet kunnen horen. En als het hele
lichaam alleen maar uit oren bestond, dan zouden
we niet kunnen ruiken.
..
1 KORINTIERS 12:17

debijbel.nl/bijbelbasics

8-12 jaar
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met
de tekst van 1 Korintiërs 12:12.
163

Het menselijk lichaam is één geheel,
maar het bestaat uit veel delen. En al die
verschillende delen vormen samen dat ene
lichaam. Net zo vormen wij samen één lichaam,
want we horen allemaal bij Christus.

En verder:
- 	dobbelstenen
- 	kleurpotloden
- 	scharen of prikpennen en
priklappen

..
1 KORINTIERS 12:12
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Bijbeltekst
- 	een bijbel
Om te doen: Iedereen is nodig
Per kind:
-	een stuk karton van 10 bij 15 cm
-	een potlood
-	een schaar
En verder:
-	tekenpapier, het liefst op A1formaat
-	zwarte stiften
-	linialen
-	vier verschillende kleuren
viltstiften
-	scharen

Om te doen: Veel delen, één
geheel
- het werkblad met de tekeningen
van delen van het lichaam: een
romp, twee armen, twee benen,
twee handen, twee voeten, een
hoofd
- woorden die te maken hebben
met het bijbelgedeelte: Korinte,
lichaamsdeel, vingertopje,
ogen, verschillend, gezamenlijk,
eenheid, Christus, samen, zorgen,
enzovoort
- een groot vel papier
- een dikke stift
Om te doen: Ik = wij
- oude stukjes wasco of vetkrijt
- een flexibele bakvorm voor de
oven (met vormpjes van mensen,
of van een hart)
- oven
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In de kerkdienst
6. MOMENT MET DE KINDEREN
IN DE DIENST
Veel delen, maar één geheel
Paulus legt uit dat iedereen verschillend is,
maar dat de verschillende delen samen één
geheel vormen, net als bij een lichaam.
Aan de slag:
- Stel de kinderen en de volwassenen in de
kerk de vraag: ‘Als je mocht kiezen, welk
deel van het lichaam zou je dan willen zijn?’
- Vraag de kinderen welk lichaamsdeel ze in
gedachten hebben genomen.
- Waarom kiezen ze voor dat lichaamsdeel?
- Van welke lichaamsdelen zijn er misschien
meerdere en welke lichaamsdelen
ontbreken?
- Is het lichaam al aardig compleet?
- Paulus schrijft dat de kerk net als een
lichaam is: er zijn verschillende delen, maar
iedereen hoort bij elkaar door Christus. En:
alle delen zijn nodig!

In de kinderdienst
7. OM TE BEGINNEN
4-8 jaar
We hebben een klik!
Paulus vergelijkt de kerk met een lichaam. Er zijn heel
veel lichaamsdelen. En alle lichaamsdelen hebben
elkaar nodig. Ze kunnen niet zonder elkaar.
De kinderen doen een spel waarbij ze verschillende
lichaamsdelen aan elkaar ‘klikken’.
Aan de slag:
- De kinderen vormen tweetallen.
- De tweetallen staan verspreid door de ruimte.
- Noem een lichaamsdeel, bijvoorbeeld: elleboog.
- De kinderen ‘klikken’ dit lichaamsdeel aan elkaar en
zeggen: ‘klik’. Als er eenmaal ‘klik’ is gezegd zitten
de lichaamsdelen vast aan elkaar en kunnen ze niet
meer uit elkaar.
- Noem opnieuw een lichaamsdeel, bijvoorbeeld: teen.
- De kinderen klikken ook dit lichaamsdeel aan elkaar,
terwijl het vorige lichaamsdeel dat genoemd werd
ook ‘vastgeklikt’ blijft.
- Maak het eventueel moeilijker door een rug tegen
een voet te laten klikken of een neus tegen de
schouder.

8-12 jaar
Creatief coördineren
Lukt het de kinderen om met elkaar en met hulp van
verschillende lichaamsdelen een ballon in de lucht te
houden?
Wat heb je nodig?
-	drie opgeblazen ballonnen
Aan de slag:
-D
 e kinderen staan in een kring en houden elkaars
handen vast.
-G
 ooi één ballon in de kring in de lucht.
-D
 e kinderen proberen met elkaar de ballon in de
lucht te houden, zonder elkaars handen los te laten.
Ze gebruiken de rest van hun lichaam om de ballon in
de lucht te houden.
-A
 ls de ballon op de grond valt, moeten de spelers de
ballon pakken en in de lucht gooien, zonder elkaars
handen los te laten.
-M
 aak het spel moelijker door nog één of twee
ballonnen aan het spel toe te voegen.
-V
 onden de kinderen het lastig dat ze hun handen niet
mochten gebruiken?
- In het verhaal wordt de kerk vergeleken met een
lichaam. Zoals je je lichaamsdelen nodig hebt om iets
te kunnen doen, zo hebben wij elkaar nodig.
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9. BIJBELVERHAAL

8. GEBED ALS DE
KINDERDIENST BEGINT
Trouwe God,
U hebt ons allemaal gemaakt.
We hebben onze eigen dingen
die we kunnen en waar we goed in zijn.
U wilde niet dat we allemaal hetzelfde zouden zijn.
U maakte ons verschillend,
zodat we elkaar nodig hebben.
Net zoals een lichaam
uit verschillende delen bestaat,
zijn wij allemaal verschillende mensen
die elkaar aanvullen.
En zo horen we bij elkaar.
Want samen horen we bij Jezus.
Amen.

T ip

Ga in een kring zitten
voor dit gebed. Je
kunt
een kaars aansteken
, of de
kaars die je meenee
mt
uit de dienst in het
midden zetten.

4-8 jaar
Bij 1 Korintiërs 12:12-22
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal
met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen
om goed te kijken en te vertellen wat ze zien. Je kunt
eventueel de weetjes uit het bovenbouwmateriaal
gebruiken om wat meer uit te leggen.

Veel delen, maar één geheel
‘Vangen Jason!’ Marius gooit de bal naar Jason en
rent naar de andere kant van het veld. Ze spelen
tegen twee buurjongens, Nikos en Justus. Vandaag
willen ze winnen! Maar dan ziet Jason in zijn
ooghoek ineens zijn kleine zusje Julia aan de rand
van het veld. Ze springt heen en weer, houdt haar

armen omhoog en roept: ‘Mag ik ook meedoen? Ik
kan ook ballen!’ Ze rent naar voren en Jason moet
opzij springen om niet tegen haar op te botsen.
‘Julia! Kijk nou uit! Ik liep je bijna omver!’ Boos kijkt
hij naar zijn zusje, die teleurgesteld blijft staan. ‘Laat
ons maar ballen, oké? Daar ben jij nog te klein voor.’
De lip van Julia begint een beetje te trillen. ‘Ja, maar
ik kan ook heel goed vangen hoor, en… en… ik wil
zo graag meedoen!’ Verdrietig kijkt Julia naar haar
grote broer op, maar nee, Jason en Marius zijn van
plan om te winnen en daar kunnen ze zijn zusje nu
eenmaal niet bij gebruiken.
Julia loopt weer terug naar de rand van het veld.
Haar schouders hangen een beetje naar beneden.
Ze gaat zitten met haar kin in haar handen. Er
komen tranen in haar ogen.
Als Jason dat ziet, aarzelt hij even. Maar nee, denkt
hij. Ze moeten winnen! Marius komt al naar hem toe
lopen. De wedstrijd gaat verder. Nikos en Justus
staan nog één punt voor, dus ze moeten nu scoren.
Ze spelen door terwijl Julia aan de kant zit toe te
kijken.
Maar dan gebeurt het. Als Jason de bal naar Marius
gooit en Marius opnieuw wil scoren, stormt Nikos
op Marius af om de bal te onderscheppen. Hij duikt
naar de bal. Marius probeert hem te ontwijken, maar
gooit de bal veel te hoog richting het doel. En te
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scheef. De bal vliegt over een grote stapel brandhout
die naast het huis van Jason staat De bal belandt
precies in een smalle kier tussen de stapel en het huis
van Jason. Jason holt er naartoe. Hij probeert met zijn
arm tussen de stapel en het huis te komen en de bal te
pakken, maar hij kan er niet bij. Hij reikt nog iets verder,
maar nee. Zijn arm is te kort en hij is te groot om in de
kier te kruipen.
‘Laat mij eens!’ Marius komt aangehold en wil het ook
proberen, maar Marius is nog groter dan Jason en hij past
er helemaal niet tussen. En ook Nikos en Justus lukt het
niet. Een beetje sip staan de jongens erbij te kijken. ‘Met
een stuk hout misschien?’ Jason gaat al op zoek, maar
de stukken brandhout die er liggen zijn veel te kort. Dan
voelt hij kleine handjes die hem opzij duwen.
‘Ik kan dat wel, ga eens opzij.’ Verbaasd kijkt Jason om.
Julia! Met haar smalle lijfje wurmt ze zich in de kier waar
de bal klem zit. Steeds verder, tot ze bij de bal kan. Ze
trekt en sjort en moet echt haar best doen, want de bal

zit heel erg klem. Maar dan… ‘Ja!’ Triomfantelijk wurmt
ze zich weer terug, met de bal. Stralend kijkt ze Jason
en Marius aan. ‘Hier, jullie bal!’ Ze geeft de bal aan
Marius.
‘Julia, wat goed van jou! Zonder jou hadden we die bal
er nooit uit gekregen!’ Marius geeft Julia een aai over
haar bol. Oei, denkt Jason. Julia mocht van hem niet
meedoen, maar zonder haar zouden ze nu niet verder
kunnen spelen.
‘Marius! Kom, we gaan naar huis!’ Alle vijf horen ze de
vader van Marius roepen. Ze kunnen niet meer verder
ballen; Marius moet naar huis. Jason en Marius zwaaien
naar Nikos en Justus en lopen samen terug. De vader
van Marius staat hen al op te wachten.
‘Ik heb Jason en Marius geholpen de bal te pakken,
want ik kon er wel bij!’ Julia rent voor de jongens uit.
‘Echt waar?’, vraagt de vader van Marius, ‘Vertel eens?’
Dan komen ook Jason en Marius erbij staan. Jason

schaamt zich een beetje als ze samen het hele verhaal
vertellen. Hij vertelt er eerlijk bij dat Julia eerst niet mee
mocht doen, maar dat alleen zij de bal uit de kier kreeg.
De vader van Marius knikt als hij dat hoort. ‘Weten jullie
nog dat er een brief van Paulus was gekomen? Hij
schrijft hier ook over, wist je dat?’ De kinderen kijken
hem verbaasd aan. ‘Het is net als bij een lichaam,
schrijft Paulus. Een lichaam bestaat uit benen, armen,
oren, ogen en nog veel meer, maar die horen allemaal
bij elkaar. En allemaal zijn ze belangrijk.’ De vader van
Marius kijkt hen aan. ‘Met je voeten kun je lopen. Maar
stel je voor dat je geen ogen had, dan kun je niet zien
waar je loopt. En zonder handen kun je wel lopen, maar
geen bal gooien.’
‘Julia was daarnet onze handen, zonder haar hadden we
de bal er niet uit gekregen!’ zegt Marius.
‘Mag ik dan de volgende keer ook met jullie meedoen?’
vraagt ze. ‘Natuurlijk,’ zeggen de jongens tegelijk. ‘Jij
hoort er ook bij!’
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8-12 jaar
1 Korintiërs 12:12-22
Christenen vormen samen één geheel
Het menselijk lichaam is één geheel,
maar het bestaat uit veel delen. En al
die verschillende delen vormen samen
dat ene lichaam. Net zo vormen wij
samen één lichaam, want we horen
allemaal bij Christus. We zijn allemaal
gedoopt. We hebben allemaal die ene
heilige Geest gekregen. Dat geldt voor
Joden en voor niet-Joden, voor slaven
en voor vrije mensen. Wij vormen
samen één geheel.
Alle delen van het lichaam zijn nodig
Een lichaam bestaat niet uit één deel,
maar uit veel verschillende delen.
Stel dat de voet zegt: ‘Jammer, ik hoor
niet bij het lichaam, want ik ben geen
hand.’ Dat kan de voet wel zeggen,
maar een voet hoort toch echt bij
het lichaam! Of stel dat het oor zegt:
‘Jammer, ik hoor niet bij het lichaam,
want ik ben geen oog.’ Dat kan het oor

wel zeggen, maar een oor hoort toch
echt bij het lichaam!
Als het hele lichaam alleen maar uit
ogen bestond, dan zouden we niet
kunnen horen. En als het hele lichaam
alleen maar uit oren bestond, dan
zouden we niet kunnen ruiken. God
heeft elk deel van het lichaam een
eigen taak gegeven. Precies zoals hij
dat wilde.
Alle delen van het lichaam zijn
belangrijk
Een lichaam bestaat dus uit veel
delen, en al die delen zijn verschillend.
Want als ze allemaal hetzelfde waren,
zouden ze nooit met elkaar één
lichaam kunnen vormen.
Het oog kan niet tegen de hand
zeggen: ‘Ik heb je niet nodig.’ En
het hoofd kan niet tegen de voeten
zeggen: ‘Ik heb je niet nodig.’ Nee,
natuurlijk niet! Sommige delen van het
lichaam lijken minder belangrijk, maar
we hebben ze toch echt nodig.

10. OM TE WETEN
Eén heilige Geest
In de kerk van Korinte kunnen veel mensen iets
bijzonders. Bijvoorbeeld: zieke mensen beter maken,
moeilijke dingen uitleggen, praten in vreemde klanken,
wonderen doen, of heel goed over God vertellen. Dat
kunnen ze door de kracht van de heilige Geest.
Het lijkt daardoor alsof er heel veel verschillen zijn in
de kerk van Korinte. Maar Paulus zegt daarover: er is
één God, één Heer, één heilige Geest die jullie al die
bijzondere krachten en taken geeft. En daar horen jullie
allemaal bij. Jullie zijn één geheel!
Net als een lichaam
In de kerk van Korinte is iedereen ergens anders goed
in en iedereen heeft zijn eigen taak. Om uit te leggen
dat de christenen toch één geheel zijn, vergelijkt Paulus
de kerk met een lichaam.
Een lichaam bestaat uit heel veel delen. Elk deel is
anders en heeft zijn eigen taak: zien, ruiken, horen,
lopen, enzovoort. Maar de delen hebben elkaar allemaal
nodig en ze zijn allemaal belangrijk. Samen vormen ze
één geheel. En zo is het ook met de kerk, zegt Paulus.
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11. OM OVER TE PRATEN

13. OM TE DOEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen:
‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen
kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de denkvragen kun je
met elkaar blijven nadenken. Er zijn dus ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar
Samen!
Paulus noemt de kerk een lichaam. Hij zegt dat de hand niet zonder de voet
kan, en het oog niet zonder het oor. Iedereen is nodig. Kunnen de kinderen
net zo goed samenwerken als alle delen van het lichaam dat doen?

4-8 jaar
-	Waarom mag Julia niet meedoen van haar broer?
-	Weet jij ook een voorbeeld over dat je niet met iets mee mocht doen? Hoe
voelde je je toen? Hoe voelt Julia zich?
-	Wat kan Julia wel dat Jason niet kan?
-	Iedereen is ergens goed in. Vertel aan elkaar waar je goed in bent!

Wat heb je nodig?
Per groepje:
- 	verpakt lekkers dat gedeeld kan worden

8-12 jaar
-	Paulus zegt: net zoals een lichaam uit veel delen bestaat, horen wij ook bij
elkaar, want we horen bij Christus. Welk lichaamsdeel zou Jezus zijn, denk je?
- Welk deel van het lichaam zou jij graag willen zijn? Waarom?
- Waarom vergelijkt Paulus de kerk met een lichaam, denk je?
- Zijn wij in de kinderdienst ook een soort lichaam? Hoe dan?

12. OM TE ZINGEN
Zing met elkaar Dit is mijn hand en dat mijn voet
(Elly & Rikkert, Hemelhoog 110).

Aan de slag:
- Maak groepjes van drie kinderen, elk kind is een van deze lichaamsdelen:
voet, hand, oog.
- Leg voor elk groepje een zakje met wat lekkers neer op een lastige plek
(een kast, een plank, een tafel, een aangeschoven stoel tegen de tafel,
enzovoort).
- Het kind dat de voet voorstelt, mag alleen zijn voeten gebruiken (de
andere twee kinderen mogen niet lopen).
- Het kind dat de hand voorstelt, mag alleen zijn handen
gebruiken (de andere twee kinderen doen de handen
op de rug).
- Het kind dat het oog voorstelt, mag zijn alleen zijn
T ip
Als de ‘hande
ogen gebruiken (de andere twee kinderen doen
n’ op
de rug van de
hun ogen dicht).
‘voeten’
gaan zitten, ko
- Lukt het de kinderen om het lekkers van de plek
m je
ve
rder. Elkaar vo
te pakken, het uit de verpakking te krijgen, te
eren
verdelen en op te eten?
mag ook ;-)
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4-8 jaar
Lichaam(s)delen
Alle delen van het lichaam zijn nodig. We kunnen
niet zonder onze oren, handen of voeten. Elk deel
van ons lichaam hebben we nodig om iets te kunnen doen.
De kinderen maken hun eigen spel bij het bijbelverhaal.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad met de mensvorm en de dobbelsteenogen
- 	het werkblad met de lichaamsdelen
- 	een envelop voor de afzonderlijke lichaamsdelen
En verder:
- 	dobbelstenen
- 	kleurpotloden
- 	scharen of prikpennen en priklappen
Aan de slag:
- De kinderen kleuren het werkblad met de losse
lichaamsdelen.
- De kinderen knippen of prikken de lichaamsdelen uit.
- De kinderen spelen in twee- of drietallen het spel:
• Om de beurt gooien ze met de dobbelsteen.
• Het aantal ogen bepaalt welk lichaamsdeel het kind dat
aan de beurt is neer mag leggen.
• Per gooi mag het kind één lichaamsdeel neerleggen.
• Wie heeft als eerste van alle lichaamsdelen één lichaam
gelegd?

6-8 jaar
Lichaamstaal-puzzel
Paulus zegt dat pas als alle delen meedoen, het
lichaam compleet is. De delen hebben elkaar nodig. De
kinderen volgen delen van het menselijk lichaam om de
ontbrekende woorden te vinden.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad
- 	een pen of een potlood
Aan de slag:
- De kinderen volgen de pijlen in het lichaam.
- Ze beginnen bij 1 voor het eerste woord.
- Ze noteren steeds de eerste letter van het lichaamsdeel
waar ze langs komen.
- Ze vullen de letters in de vakjes in.
- Lukt het ze om de drie zinnen compleet te krijgen?
Oplossing:
De antwoorden zijn: 1. Korinte, 2. samen, 3. kerk, 4. lichaam.

9
1 Korintiërs 12:12-22 | Veel delen, maar één geheel

Voorbereiding
debijbel.nl/bijbelbasics

Bouwstenen

Werkblad

De bouwstenen van de zondag

Veel delen, maar één geheel
8-12 jaar
Iedereen is nodig
In de kerk is iedereen nodig. We
horen bij elkaar, want we horen bij Christus. De
kinderen hebben elkaar in deze tekenopdracht
nodig om samen een veelkleurig schilderij van
mensen te maken.
Wat heb je nodig?
Per kind:
-	een stuk karton van 10 bij 15 cm
-	een potlood
-	een schaar
En verder:
-	tekenpapier, het liefst op A1-formaat
-	zwarte stiften
-	linialen
-	vier verschillende kleuren viltstiften
-	scharen

- De kinderen trekken hun figuurtje meerdere
keren met potlood om op het grote vel papier.
•D
 e kinderen keren het karton om voor een
figuur in spiegelbeeld.
•D
 e kinderen trekken de mensvorm op
verschillende manieren om: schuin, liggend,
op de kop.
- De kinderen hebben elkaar nodig!
Samenwerking is belangrijk:
•Z
 org er met elkaar voor dat er niet twee
dezelfde figuren naast elkaar getekend staan.
- De kinderen omlijnen de mensvormen met
zwarte stift.
- De kinderen verdelen de tussenliggende
vlakken in kleinere vlakken door rechte lijnen
te trekken met zwarte stift en liniaal.
- Elk kind kiest één kleur viltstift. De kinderen
kleuren met deze vier kleuren de vlakken in.

8-12 jaar
Veel delen, één geheel
In de kerk zijn alle delen van het lichaam
nodig, belangrijk en ze vormen samen één
geheel. De kinderen proberen in dit spel
niet alleen het woord te raden, maar ook
van delen één geheel te maken.
Wat heb je nodig?
- 	het werkblad met de tekeningen van delen van het
lichaam: een romp, twee armen, twee benen, twee
handen, twee voeten, een hoofd
- 	woorden die te maken hebben met het bijbelgedeelte:
Korinte, lichaamsdeel, vingertopje, ogen, verschillend,
gezamenlijk, eenheid, Christus, samen, zorgen, enzovoort
- 	een groot vel papier
- 	een dikke stift
Aan de slag:
-K
 ies een woord uit het bijbelgedeelte en tel uit hoeveel
letters het woord bestaat.
-E
 lke letter geef je met een puntje aan op het vel papier.
-O
 m de beurt raden de kinderen een letter. Zit de
letter in het woord, dan krijgen ze een lichaamsdeel.
Zit de letter niet in het woord dan gebeurt er niks. De
goed geraden letter wordt op de plek van het puntje
geschreven.
- L ukt het de kinderen om het woord te raden en van de
lichaamsdelen een geheel te maken?
-S
 peel het spel nog een keer met een ander woord.

Aan de slag:
- Maak groepjes van vier kinderen.
- Elk kind tekent op zijn stuk karton de omtrek
van een mens. Dit kan ook een mensvorm in
beweging zijn (rennend, juichend, dansend,
enzovoort).
- De kinderen knippen hun mensvorm netjes uit.
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8-12 jaar
Ik = wij
Wij zijn allemaal anders, en juist daarom hebben we elkaar
nodig. Samen vormen wij een geheel. De verschillende stukken krijt
worden in deze opdracht een prachtig geheel.

T ip

In de
Samenleesbi
jbel op
bladzijde 1939
-1940
vind je nog m
eer
ideeën.

Wat heb je nodig?
- 	oude stukjes wasco of vetkrijt
- 	een flexibele bakvorm voor de oven
(met vormpjes van mensen, of van een hart)
- 	oven
Aan de slag:
- De kinderen verwijderen het papier dat om de krijtjes zit.
- De kinderen breken de vetkrijtjes in kleine stukjes.
- De kinderen vullen de bakvorm met de stukjes.
- Plaats de bakvorm in de oven op 180 graden.
- Het duurt ongeveer tien minuten voor de krijtjes gesmolten zijn.
- Haal de bakvorm voorzichtig uit de oven. Laat de krijtjes hard worden
(10 minuten).
- Haal de krijtjes uit de bakvorm.
- Geef elk kind een krijtje mee naar huis.

Wat heb je nodig?
* oude stukjes wasco of vetkrijt
* een flexibele bakvorm voor de oven (met vormpjes van mensen, of van een hart)
1

2

3

4

Breek de vetkrijtjes in kleine stukjes.
Vul de bakvorm met de stukjes.

Plaats de bakvorm in de
oven op 180 graden.

Haal de bakvorm
voorzichtig uit de oven.

Haal de krijtjes
uit de bakvorm.

10
min

Het duurt ongeveer tien minuten
voor de krijtjes gesmolten zijn.

Laat de krijtjes in ongeveer
10 minuten hard worden.

!

Let op!
Doe deze opdracht samen
met een volwassene
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14. ZEGEN
In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen.
Dat is een wens die vaak aan het einde van de
kerkdienst wordt uitgesproken. En die zegenwens
zeggen wij hier ook tegen elkaar:

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en
jullie vrede geven.’

Ti ps

- Ga in een kring
staan en houd elkaars
handen vast.
- Laat drie kinderen elk
een zin uitspreken, of
spreek alles samen
uit.

Numeri 6:24-25
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Als het hele lichaam alleen maar uit ogen bestond,
dan zouden we niet kunnen horen. En als het hele
lichaam alleen maar uit oren bestond, dan zouden
we niet kunnen ruiken.
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Weet jij wat Paulus in zijn brief heeft geschreven? In deze opdracht ontdek
je wat er op de plek van de cijfers moet komen te staan. Volg de gekleurde
routes in het lichaam om de missende woorden te raden. Sommige letters van
de woorden zijn al gegeven. Andere moet je zelf ontdekken. Kies daarvoor
steeds de eerste letter van het lichaamsdeel waar een gekleurd bolletje staat.

OPLOSSING:

M

Paulus schrijft een brief aan de gemeente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)

.................... ....................

(4) zijn nodig.

Hij schrijft: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) zijn wij de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3).
Alle delen van het
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Het menselijk lichaam is één geheel,
maar het bestaat uit veel delen. En al die
verschillende delen vormen samen dat ene
lichaam. Net zo vormen wij samen één lichaam,
want we horen allemaal bij Christus.
..
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Het menselijk lichaam
is één geheel, maar het
bestaat uit veel delen.
En al die verschillende
delen vormen samen
dat ene lichaam. Net zo
vormen wij samen één
lichaam, want we horen
allemaal bij Christus.

EEN HEILIGE GEEST
In de kerk van Korinte kunnen veel mensen iets
bijzonders. Bijvoorbeeld: zieke mensen beter
maken, moeilijke dingen uitleggen, praten in
vreemde klanken, wonderen doen, of heel goed
over God vertellen. Dat kunnen ze door de
kracht van de heilige Geest.
Het lijkt daardoor alsof er heel veel verschillen
zijn in de kerk van Korinte. Maar Paulus zegt
daarover: er is één God, één Heer, één heilige
Geest die jullie al die bijzondere krachten en
taken geeft. En daar horen jullie allemaal bij.
Jullie zijn één geheel!

NET ALS EEN LICHAAM
In de kerk van Korinte is iedereen ergens anders goed in en
iedereen heeft zijn eigen taak. Om uit te leggen dat de christenen
toch één geheel zijn, vergelijkt Paulus de kerk met een lichaam.
Een lichaam bestaat uit heel veel delen. Elk deel is anders en
heeft zijn eigen taak: zien, ruiken, horen, lopen, enzovoort.
Maar de delen hebben elkaar allemaal nodig en ze zijn allemaal
belangrijk. Samen vormen ze één geheel. En zo is het ook met de
kerk, zegt Paulus.

1 Korintiërs 12:12

Wat heb je nodig?
* oude stukjes wasco of vetkrijt
* een flexibele bakvorm voor de oven (met vormpjes van mensen, of van een hart)
1

2

3

4

Breek de vetkrijtjes in kleine stukjes.
Vul de bakvorm met de stukjes.

Plaats de bakvorm in de
oven op 180 graden.

Haal de bakvorm
voorzichtig uit de oven.

Haal de krijtjes
uit de bakvorm.

IK = WIJ
Wij zijn allemaal anders,
en juist daarom hebben
we elkaar nodig. Samen
vormen wij een geheel.
In deze opdracht
vormen verschillende
stukjes krijt een
prachtig geheel!

10
min

Het duurt ongeveer tien minuten
voor de krijtjes gesmolten zijn.
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Laat de krijtjes in ongeveer
10 minuten hard worden.
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