Cadeautjes geven of krijgen…?
Intro voor ouders:
December is vaak bij uitstek de maand dat kinderen cadeautjes krijgen en een maand vol momenten
waarop er lekker gegeten wordt met elkaar. Je mag dit zien als gaven van God, God geeft ons zoveel
moois waar wij van mogen genieten. We mogen onze kinderen ook leren dat ze deze fijne mooie
dingen ook van God hebben gekregen en dat we God daar dankbaar voor mogen zijn. Daarnaast leert
Jezus ons ook dat het goed is om te delen van alles wat we hebben. Delen kan soms best lastig zijn,
maar ook dat is iets wat je als ouder mee kunt geven aan je kind door het samen te gaan doen.
Tip: lees als ouder eerst het gezinsmoment door voordat je het met je kinderen aan de slag gaat, voor
de opdracht en het spel moet je kort iets voorbereiden.

Gezinsmoment:
Wanneer je een cadeautje krijgt en het zit ingepakt in mooi papier wil je het graag openmaken. Je bent
vast benieuwd naar wat je hebt gekregen en wanneer je iets krijgt dat je graag wilde hebben ben je
blij en wil je er vast graag mee spelen!



Als jij mocht vragen wat je wilde, wat zou je dan bovenaan je verlanglijstje zetten?
Waarom wil je juist dat graag hebben?

Opdracht:
Schrijf of print de volgende woorden los van elkaar op een vel papier: (zie bijlage 1 voor een voorbeeld)

HET IS BETER TE GEVEN DAN TE ONTVANGEN
(Handelingen 20:35). Leg de woorden gehusseld op tafel. Vraag of de
kinderen de woorden in de goede volgorde kunnen leggen.
Bespreek daarna de tekst, wat betekent deze tekst?
Wat staat er als je de woorden: geven en ontvangen van plek
verwisselt? Wat vinden jullie leuker/beter? Iets geven of
ontvangen?
Wat voor moois geeft God aan jullie?
Nadat jullie dit met elkaar hebben besproken kunnen jullie de woorden
mooi versieren en in de juiste volgorde opplakken. Daarna kun je het
vel een plekje geven in huis zodat jullie de tekst nog eens kunnen lezen.
Lezen:
Jezus wil ons leren dat je mag delen van alle mooie dingen die je krijgt. De eerste gemeente (kerk) uit
de tijd van de bijbel leefde al zo met elkaar samen dat ze alle spullen met elkaar deelden. Lees
Handelingen 2:43-47 met elkaar.
Wat kunnen we leren van deze eerste gemeente?
Wat/welke spullen vind je moeilijk om met anderen te delen?
Welke dingen zouden jullie met anderen kunnen delen?
Wat zou je naast het delen van spullen nog meer kunnen delen met anderen? (denk aan liefde,
tijd, aandacht.)

Het Pepernotenspel
Een leuk spel om met elkaar te spelen is het Pepernotenspel. Tijdens dit spel zal
je soms een pepernoot moeten weggeven en soms een pepernoot krijgen. Een
leuk en lekker spel om met elkaar te doen! Zie bijlage 2 voor de uitleg en de
benodigde kaartjes.
Hoe vonden jullie het om dit spel te doen?
Welk kaartje vond je het leukst?
Weten jullie nog hoe de tekst ging die jullie samen hebben opgeplakt?
Vond je het leuker om een pepernoot te geven of om er één te krijgen?
Afsluiting:
Sluit met elkaar af met gebed en dank God voor wie Hij is en voor wat je van Hem krijgt.

Bijlage 1: Het is beter te geven dan te ontvangen

Bijlage 2 uitleg: Pepernotenspel
Tijdsindicatie: 15-30 minuten
Leeftijdsindicatie: 7+
Doel: Op een spelende manier in gesprek gaan over geven en ontvangen.
Benodigdheden:



Vraagkaarten van het Pepernotenspel (vooraf printen en even knippen)
Een zak pepernoten

Beschrijving
Doe de pepernoten in een bak en zet die midden op tafel. Schud de vraagkaarten, maak een stapel en
leg ze ondersteboven naast de pepernoten.
Ieder pakt 5 pepernoten uit de pot.
Om de beurt pakt iemand een vraagkaart van de stapel. Er zijn twee typen kaartjes:



Pepernotenspel: een opdracht zijn waarmee iemand pepernoten krijgt of weggeeft.
Vraag: De persoon die het kaartje pakt beantwoord de vraag.

Het spel is afgelopen wanneer de tijd op is of alle kaartjes zijn gespeeld. De pepernoten mogen worden
opgegeten!

PEPERNOTENSPEL
Geef 2 pepernoten aan de
persoon rechts van je.

PEPERNOTENSPEL
Je mag 2 pepernoten uit
de pot pakken.

PEPERNOTENSPEL
Geef 1 pepernoot aan de
oudste persoon in de
groep.

PEPERNOTENSPEL
Geef 2 pepernoten
Aan de persoon links van
je.

PEPERNOTENSPEL
Je krijgt 1 pepernoot van
de persoon met de
meeste pepernoten.

PEPERNOTENSPEL
Deel je pepernoten met
de persoon die de minste
heeft, zodat jullie allebei
evenveel pepernoten
hebben.

PEPERNOTENSPEL
Leg 2 pepernoten uit je
eigen voorraad apart.
Deze mag je sowieso
houden!

PEPERNOTENSPEL
Geef 1 pepernoot aan de
jongste van de groep

PEPERNOTENSPEL
Geef iemand uit de groep
1 pepernoot

PEPERNOTENSPEL
Geef 2 pepernoten aan de
persoon links van je.

PEPERNOTENSPEL
Geef 2 pepernoten aan de
persoon rechts van je.

PEPERNOTENSPEL
Je mag 4 pepernoten uit
de pot pakken.

VRAAG:
Geef jij weleens iets weg?

VRAAG:
Wanneer heb jij voor het
laatst iets weggegeven?

VRAAG:
Wat zou je het moeilijkst
vinden om weg te geven?

VRAAG:
Wat is het mooiste cadeau
wat je ooit hebt gekregen?

VRAAG:
Wanneer ben jij voor het
laatst oneerlijk geweest?

VRAAG:
Wat geeft God allemaal
aan jou?

VRAAG:
Wat kun je het beste doen
als je iets hebt gestolen?

VRAAG:
Als je denkt aan Jezus,
waar word jij dan blij van?

VRAAG:
Wanneer heb jij voor het
laatst iets weggegeven?

