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1.  INLEIDING BIJ DEZE 

ZONDAG

Deze zondag is de tweede van een blok met 
vijf teksten over de eerste christenen en het 
begin van de christelijke gemeentes.

Op deze zondag staat Handelingen 2:41-47 
centraal: veel mensen laten zich dopen, en ze 
delen alles met elkaar.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons 
op de gelovigen die alles delen.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons 
op het volk, dat veel waardering heeft voor de 
gelovigen, en op het feit dat er elke dag meer 
mensen bij komen die door God gered zijn.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Het verhaal van vandaag volgt direct op 
een toespraak van Petrus (Handelingen 2:14-40). Als 
de leerlingen van Jezus de heilige Geest gekregen 
hebben, gaan ze in allerlei talen spreken. Daardoor 
denken de mensen dat de leerlingen dronken zijn. 
Maar dan begint Petrus aan een toespraak waarin hij 
vertelt over Jezus: Jezus is de messias die God naar 
de wereld heeft gestuurd, maar de mensen hebben 
hem gedood. 

De mensen die naar Petrus luisteren, worden 
ongerust door zijn woorden. Daarom eindigt Petrus 
zijn toespraak met een oproep: De mensen moeten 
hun leven veranderen en zich laten dopen in de 
naam van Jezus Christus. Dan zullen hun zonden 
vergeven worden, en krijgen ze de heilige Geest. Die 
dag laten ongeveer drieduizend mensen zich dopen.

In Handelingen 4:32-5:11 staat nog een verhaal 
waaruit blijkt dat de eerste christenen alles deelden: 
over Ananias en Saffira. Alleen zijn zij oneerlijk, en 
daarvoor worden ze gestraft.

Na het verhaal over hoe de eerste christenen alles 
delen, lees je dat Petrus en Johannes naar de tempel 
gaan en daar iemand genezen. Ook vertellen ze 
steeds over Jezus.

3. UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Door de toespraak van Petrus geloven veel 
mensen dat Jezus de messias is. De mensen 
laten zich daarom dopen. Dat betekent dat 
ze helemaal worden ondergedompeld in water. Mensen 
die zich lieten dopen, lieten daarmee weten dat ze een 
volgeling van Jezus wilden worden. En zo lieten ze zien 
dat ze helemaal opnieuw wilden beginnen. 
Ook komen de mensen na de toespraak van Petrus 
veel bij elkaar, en ze eten dan ook samen. De gelovigen 
breken dan een brood in stukjes om aan Jezus te 
denken. Deze maaltijd herinnert de gelovigen aan de 
laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen at  
(Lucas 22:14-34). Deze maaltijd wordt nu nog steeds in 
kerken gevierd: het avondmaal.

De gelovigen verkopen ook alles wat ze hebben, en 
geven dan het geld aan mensen die het nodig hebben. 
Dat doet denken aan de oproep van Jezus aan de rijke 
man: ‘Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan 
de armen. Dan zul je in de hemel een grote beloning 
krijgen.’ (Lucas 18:18-27)

Bij de gelovigen is iedereen even belangrijk. Ze eren 
God, en het hele volk heeft veel waardering voor hen. 
Elke dag komen er nieuwe gelovigen bij. Zo komen er 
steeds meer gelovige mensen in Jeruzalem.
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 
Voor de jongste kinderen is er een kaartje 
met de tekst van Handelingen 2:44.

8-12 jaar 
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 
de tekst van Handelingen 2:47.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-8 jaar
Om te beginnen
-  fruit (bijvoorbeeld druiven) of groente (bijvoorbeeld 

minitomaatjes)

Om te doen: Lekker delen
Per kind:
-  een lege glazen pot met deksel (bijvoorbeeld van 

groente of jam)

En verder:
- verf en kwasten

6-8 jaar
Om te doen: Samen-delen-spel
-  de kaartjes met de opdrachten van het werkblad
-  de kaartjes met de illustraties

8-12 jaar
Bijbeltekst
- een bijbel 

Om over te praten
-  kaartjes met daarop alle dingen die in de eerste 

gemeente gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan: bij 

elkaar komen, elkaar uitleg geven over Jezus, één 
(grote) familie zijn, samen bidden, samen eten, 
wonderen, verkopen van je spullen, geld geven aan 
mensen die het nodig hebben, iedereen is even 
belangrijk, waardering krijgen van mensen buiten de 
kerk, God eren. 

Om te doen: Aantrekkingskracht
Per kind:
-  een losse magneet, niet te groot
-  een bierviltje

En verder:
-  gekleurd papier
-  viltstiften
-  scharen
-  sterke lijm

Om te doen: Meer en meer!
-  een doorzichtige fles
-  een ballon, water
-  een zakje gist
-  suiker
-  een theelepel
-  een verwarming
-   eventueel een stuk karton of een dunne snijplank

Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar.  
Ze deelden alles wat ze hadden. 

HANDELINGEN 2:44

32

debijbel.nl/bijbelbasics

351-077 - BB - kaartjes onderbouw_30-35.indd   6 29-03-18   11:34

Elke dag kwamen er meer mensen bij
die door God gered waren. 

HANDELINGEN 2:47

32
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3
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Handelingen 2:41-47 | De eerste christenen

De eerste christenen

6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Allemaal anders?
In het verhaal van vandaag laten veel mensen zich dopen, en 
delen ze alles samen. Ook al verschillen ze van elkaar, toch 
horen ze bij elkaar. Dat geldt ook voor iedereen in de kerk. 
Kijk eens waarin jullie van elkaar verschillen, en waarin jullie 
hetzelfde zijn.

Laat de kinderen bij elkaar staan en geef ze dan steeds twee 
mogelijkheden. Bijvoorbeeld: ‘Heb je liever bloemkool, dan 
ga je links van me staan, heb je liever broccoli, dan ga je 
rechts van me staan.’ Andere voorbeelden: naar het strand of 
naar het bos, lopen of fietsen, rood of groen, worst of kaas, 

buiten- of binnenspelen, taal of rekenen, zondag 
of maandag, orgel of gitaar. 

Praat hierover door met de kinderen: 
Wanneer kozen ze hetzelfde? Maakt 
dat wat uit? Kun je samen spelen 
met kinderen die voor andere 
dingen kiezen dan jij? Kun je ook 
dingen met die kinderen delen? 
Speelgoed of snoepjes? Wanneer 

vind je dat moeilijk?

In de kerkdienst In de kinderdienst

7 . OM TE BEGINNEN

4-8 jaar
Samen delen
Laat de kinderen iets lekkers met elkaar delen!

Je hebt nodig:
-  fruit (bijvoorbeeld druiven) of groente 

(bijvoorbeeld minitomaatjes)

Laat één van de kinderen het fruit en/of de 
groente uitdelen en geniet er samen van.

8-12 jaar
Steeds meer
Alle kinderen staan aan 
één kant van de ruimte op 
een rij. Het eerste kind uit de 
rij rent naar de overkant, tikt de muur aan, rent 
terug en haalt het volgende kind uit de rij op. 
Ze houden elkaars hand vast en rennen samen 
naar de overkant. Ze tikken beiden de muur aan, 
rennen terug en halen het derde kind op. Op 
deze manier gaat het door totdat alle kinderen 
opgehaald zijn.

Tip 
Stel de vragen niet 

alleen aan de kinderen, 

maar ook aan een aantal 

volwassenen. Bijvoorbeeld 

de ambtsdragers. Wat 

kiezen zij?

Tip 
Als er veel kinderen zijn, maak je verschillende teams van hetzelfde aantal kinderen. De kinderen starten tegelijk. Het team dat als eerste klaar is, heeft gewonnen. 

8. GEBED ALS DE KINDERDIENST BEGINT

Goede Vader in de hemel,
We willen u danken dat we in de kerk bij elkaar horen.
We kunnen elkaar helpen, 
door samen te luisteren naar verhalen over u en over Jezus.
Want samen geloven is makkelijker dan alleen geloven.
Help ons om te delen met mensen die minder hebben dan wij. 
Als we zo leven, zien alle mensen hoe bijzonder u bent.
Amen.  

Tip Ga in een kring zitten voor dit gebed. Je kunt een kaars aansteken, of de kaars die je meeneemt uit de dienst in het midden zetten.
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9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar
Bij Handelingen 2:41-47 
Kijk met de kinderen goed naar de plaat 
bij het bijbelverhaal. Wat zien ze? Wat 
zouden de mensen doen? Zijn er ook 
dingen anders dan bij de kinderen thuis? 
Zien ze bijvoorbeeld hoe de mensen bij 
de tafel liggen, in plaats van zitten?
Gebruik eventueel de weetjes van 8-12 
jaar om wat meer uit te leggen.

De eerste christenen
Jezus is naar de hemel gegaan, maar 
gelukkig kunnen zijn vrienden ons 
nog heel veel over hem vertellen! Elke 
dag komen er meer dan drieduizend 
mensen luisteren naar hun verhalen. 
Zoveel mensen horen er nu al bij Jezus! 

Ik en mijn vader en moeder horen er 
ook bij. Ze noemen ons christenen en 
we delen alles met elkaar. We eten 
ook samen. Steeds bij iemand anders 
in huis, en vandaag is ons huis aan de 
beurt. Onze hele kamer is al vol met 
mensen. Petrus en zijn vrienden zijn er 
ook. De kamer ruikt naar linzensoep, vis 
en versgebakken brood. We gaan zo 
beginnen met eten! Mmmm! Lekker!

Voordat we beginnen, schenkt Petrus 
eerst de wijn in. Daarna breekt hij het 
brood en deelt het uit. Door het brood 
en de wijn denken we altijd aan Jezus. 
Maar net als ik wil gaan eten, zie ik twee 
mensen in de deuropening staan. 
Huh! Dat is Lyda! Dat is die arme vrouw 
die altijd om geld zit te bedelen bij ons 
in de straat. Ze heeft haar dochtertje 
ook meegenomen, Noa heet ze, maar 
die durft niet binnen te komen. Logisch! 
Lyda en Noa horen niet bij ons in huis. 
Ze zien er vies uit en er zitten gaten in 
hun kleren. O nee! Ik weet zeker dat 
mijn vader en moeder dit niet goed gaan 
vinden. Ze zeggen altijd tegen me dat 
ik niet met Noa mag spelen. Mijn vader 
ziet Lyda als eerste. Een beetje bang kijk 
ik wat er gaat gebeuren. Zal Lyda boos 

worden als mijn vader haar wegstuurt? 
Of gaat ze dan huilen? Ze zal toch wel 
snappen dat ze niet bij al deze mensen 
aan tafel kan gaan zitten?  

‘Lyda, kom erbij!’ zegt mijn vader, ‘We zijn 
net begonnen met eten.’ 
Huh. Hoort Lyda ook bij Jezus? Met open 
mond kijk ik naar Lyda en mijn vader, die 
blij naar elkaar lachen. 
Noa is ook verbaasd. Ik zie hoe mijn 
vader op zijn hurken voor haar gaat 
zitten. Hij lacht vriendelijk naar haar en 
dan draait hij zich om en wijst naar mij. 
Ik schrik! Noa moet naast mij aan tafel 
komen! 
Even later liggen we naast elkaar. Het 
voelt een beetje gek, want we hebben 
nog nooit met elkaar gepraat. Noa kijkt 
verlegen naar beneden. Ik kijk naar het 
stuk brood in mijn handen. Wat zou Jezus 
doen? Ik hoef er maar heel even over na 
te denken. Ik breek het brood in tweeën 
en ik strek mijn arm uit naar Noa.  
‘Delen?’ fluister ik zachtjes.  

Nu durft Noa me wel aan te kijken. Ze 
pakt het brood uit mijn handen en ze lacht 
naar me. Ik glimlach terug en ik denk: Als 
je bij Jezus hoort, wordt écht alles anders!

8-12 jaar
Handelingen 2:41-47
Veel mensen laten zich dopen
Veel mensen geloofden Petrus en 
lieten zich dopen. Er kwamen die dag 
ongeveer drieduizend gelovigen bij. 
Alle gelovigen gingen met elkaar om als 
mensen van één familie. Ze kregen van 
de apostelen uitleg over Jezus. En ze 
kwamen steeds bij elkaar om te bidden 
en om met elkaar het brood te delen.
De apostelen deden veel wonderen, en 
iedereen was diep onder de indruk.

De gelovigen delen alles samen
Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar. 
Ze deelden alles wat ze hadden. Ze 
verkochten hun bezittingen, en het 
geld gaven ze aan iedereen die het 
nodig had. Elke dag kwamen ze naar 
de tempel om samen te zijn. Bij elkaar 
thuis deelden ze het brood. Vol vreugde 
aten ze samen, en iedereen was even 
belangrijk. Ze eerden God, en het hele 
volk had veel waardering voor hen.
Elke dag kwamen er meer mensen bij 
die door God gered waren.
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10. OM TE WETEN

De eerste christenen
De eerste christenen zijn Joden die geloven dat Jezus de 
beloofde messias is. Zij houden zich nog steeds aan alle Joodse 
wetten, en gaan op zaterdag naar de synagoge. Je kunt hen 
‘Joodse christenen’ noemen. Daarnaast komen er ook steeds 
meer mensen die niet eerst Jood zijn geweest voordat ze in Jezus 
gaan geloven. Je kunt hen ‘niet-Joodse christenen’ noemen. 

De naam ‘christenen’
Christus is een naam of titel voor Jezus: Jezus Christus. Hoor 
je dat het woord ‘christenen’ lijkt op de naam ‘Christus’? Maar 
de gelovigen worden in het Nieuwe Testament maar drie keer 
‘christenen’ genoemd. Misschien was het eerst wel een soort 
scheldnaam, en werd hij pas later door de christenen zelf als 
naam gebruikt. 

Samen eten
De eerste christenen komen veel bij elkaar, bijvoorbeeld in de 
tempel of bij mensen thuis. Ze delen alles en ze eten samen. De 
mensen die rijk zijn, zorgen dan voor mensen die minder geld 
hebben. Bijvoorbeeld door voor het eten te zorgen. 
Als de mensen samen eten, breken ze een brood in stukjes om 
aan Jezus te denken. Dan denken ze terug aan de laatste maaltijd 
die Jezus met zijn leerlingen at (Lucas 22:14-34). Dat doen we nu 
ook nog in de kerk, als we het avondmaal vieren.
Als de mensen samen eten, zitten ze trouwens niet aan tafel. Ze 
liggen vaak op matten op de grond!

11. OM OVER TE PRATEN

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. Daarom zijn er ook geen foute 
antwoorden!

4-8 jaar
-  Waarom mag de jongen uit het bijbelverhaal 

niet met Noa spelen van zijn ouders?
-  Waarom deelt hij uiteindelijk toch zijn brood 

met haar? 
-  Deel jij ook weleens iets met andere 

kinderen? Mogen zij bijvoorbeeld met 
jouw speelgoed spelen? Wanneer wel en 
wanneer niet?

-  En zou je ook dingen willen weggeven aan 
een ander kind? Kun je iets verzinnen dat je 
weg zou kunnen geven? 

8-12 jaar
In de bijbeltekst hebben we gelezen hoe de 
gelovigen uit de eerste gemeente met elkaar 

omgingen: als één familie. Daardoor kwamen 
er ook steeds meer gelovigen bij.

Maak vooraf kaartjes met daarop alle dingen 
die in de eerste gemeente gebeuren. Denk 
bijvoorbeeld aan: bij elkaar komen, elkaar 
uitleg geven over Jezus, één (grote) familie 
zijn, samen bidden, samen eten, wonderen, 
verkopen van je spullen, geld geven aan 
mensen die het nodig hebben, iedereen 
is even belangrijk, waardering krijgen van 
mensen buiten de kerk, God eren. 

Om de beurt mag een kind een kaartje pakken.
-  Herken je dit in je eigen kerk? Zo ja, kun je 

een voorbeeld geven?
-  Zo nee, mis je het? Waarom wel of niet?

Tot slot kun je aan de 
kinderen vragen welke 
dingen er volgens hen 
nodig zijn om ervoor 
te zorgen dat de kerk 
helemaal goed is. 

Tip Als het woord ‘kerk’ de kinderen te weinig zegt, kun je ook steeds ‘kinder(neven)dienst’ gebruiken. Dat is soms herkenbaarder.
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12/ OM TE DOEN

4-8 jaar
Lekker delen
Laat de kinderen een snoeppot maken waar ze snoepjes 
in kunnen stoppen die ze met anderen kunnen delen. 

Wat heb je nodig?
Per kind:
-  een lege glazen pot met deksel (bijvoorbeeld van 

groente of jam)

En verder:
- verf en kwasten

Aan de slag:
Laat alle kinderen het potje versieren met verf. 
Nu kunnen ze hem thuis vullen met snoepjes of 
andere dingen om te delen!

Tips 

- Heb je niet genoeg tijd 

om de potjes te sparen? Koop 

dan kleine glazen (weck)potjes of 

vraag aan de ouders van de kinderen of 

ze nog lege potjes hebben. 

- Glasverf of glasstiften zorgen voor het 

mooiste resultaat!

- Heb je veel tijd? Maak dan ook 

een etiket van bijvoorbeeld een 

vouwblaadje. Schrijf daar iets op, 

zoals: ‘Samen delen smaakt 

veel lekkerder!’

6-8 jaar
Samen-delen-spel
De eerste christenen deelden alles. Ze deelden hun eten, 
geld, spulletjes en gezelligheid, en ze gingen samen naar 
de tempel. Met dit spel doen de kinderen dit ook.

Je hebt nodig:
-   de kaartjes met de opdrachten van het werkblad
-   de kaartjes met de illustraties

Aan de slag:
Je speelt het spel met vier kinderen. Als er meer 
kinderen zijn, moet je zorgen voor meer kaartjes 
met illustraties en opdrachten.
Deel eerst de kaartjes met de illustraties uit.

Leg daarna alle opdrachtkaartjes op de kop in het 
midden van de tafel. Om de beurt pakt een kind een 
kaartje en voert de opdracht om iets te delen uit. Als alle 
kaartjes zijn geweest en het spel nog niet is afgelopen, 
schud je de kaartjes en beginnen de kinderen opnieuw.
Het spel is afgelopen als alle kinderen van ieder kaartje 
één exemplaar hebben. Dan is alles eerlijk verdeeld! 

Tip 
 Zijn er veel kinderen, of zijn ze nog erg jong? Laat ze dan in tweetallen spelen of lees de kaartjes 

voor.

Kind 1 krijgt: 1x brood, 2x geld, 2x gezelligheid
Kind 2 krijgt: 1x tempel, 2x spullen, 2x brood
Kind 3 krijgt: 1x brood, 2x tempel, 2x spullen
Kind 4 krijgt: 2x geld, 2x gezelligheid, 1x tempel
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8-12 jaar
Aantrekkingskracht
De eerste christenen leefden op een bijzondere manier, 
dat trok andere mensen aan. Elke dag groeide de groep 
christenen verder. De kinderen maken ook iets dat een 
sterke aantrekkingskracht heeft: een koelkastmagneet. 

Wat heb je nodig?
Per kind:
- een losse magneet, niet te groot
- een bierviltje

En verder:
- gekleurd papier
- viltstiften
- scharen
- sterke lijm

Aan de slag:
-  Laat de kinderen het bierviltje met 

gekleurd papier versieren. 
-  Laat hen in mooie letters iets op het 

bierviltje schrijven, bijvoorbeeld hun naam (of 
de naam van hun vader, moeder of iemand uit hun 
familie), of iets dat met het verhaal te maken heeft.

- Plak de magneet met lijm vast aan het bierviltje vast. 

Tips - Om het plaatje mooi te houden kun je het beste alle bierviltjes 
lamineren of voorzien van een laagje plastificeerfolie. - De magneet blijft het beste vastzitten met secondelijm. Het is wel verstandig om de kinderen daarmee te helpen.

8-12 jaar 
Meer en meer!
De kinderen ontdekken met dit proefje hoe de kerk groeide. Er gingen 
steeds meer mensen geloven: de kerk werd groter en groter!

Je hebt nodig:
- een doorzichtige fles
- een ballon, water
- een zakje gist
- suiker
- een theelepel
- een verwarming 
-   eventueel een stuk karton of 

een dunne snijplank

Aan de slag:
- Blaas de ballon op en laat hem weer leeglopen.
-  Doe de gist in de fles. Giet er daarna zo’n 4 cm water bij en voeg vier 

theelepels suiker toe.
-  Doe de ballon over de opening van de fles en zet de fles op de 

verwarming.
-  Wacht ongeveer een half uur en zie wat er gebeurt! Is de 

verwarming niet vlak aan de bovenkant? Gebruik dan een stuk 
karton of een dunne snijplank.

Uitleg:
De fles en de ballon stellen samen de kerk voor. De gist, het 
water en de suiker zijn de dingen die in de kerk gebeuren: samen 
bidden, samen geloven, elkaar helpen, enzovoort. Wat gebeurt 
er als je die dingen ‘mengt’ en dus alles met elkaar deelt? Het volk 
ging de christenen steeds meer waarderen en daardoor kwamen er 
steeds meer gelovigen bij, de ballon wordt dus groter en groter!

je hebt nodig:

* een plastic fles (½  liter)  * een stuk karton of een dunne snijplank  * een ballon

* warm water  * twee zakjes gist  * suiker  * een theelepel  * een verwarming

Blaas de ballon op en

laat hem weer leeglopen.

1 Doe de gist in de fles. Giet er daarna

ongeveer 4cm warm water bij, en voeg

vier theelepels suiker toe.

2
Doe de ballon over de opening van de

fles en zet de fles op de verwarming.

3 Wacht ongeveer een half uur

en zie wat er gebeurt!

4

!
tip:

Heeft je verwarming geen platte bovenkant?

Zet de fles dan op een stuk karton of een

dunne snijplank.

TipHeb je weinig tijd? Begin dan met dit proefje, zodat je tijdens het wachten de bijbeltekst kunt lezen.
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13. 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.’ 

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring staan en 
houd elkaars handen vast.

- Laat drie kinderen elk een 
zin uitspreken, of spreek 

alles samen uit.
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DE EERSTE CHRISTENEN

De eerste christenen zijn 
Joden die geloven dat Jezus 
de beloofde messias is. Zij houden zich nog 
steeds aan alle Joodse wetten, en gaan op 
zaterdag naar de synagoge. Je kunt hen 
‘Joodse christenen’ noemen. Daarnaast 
komen er ook steeds meer mensen die niet 
eerst Jood zijn geweest voordat ze in Jezus 
gaan geloven. Je kunt hen ‘niet-Joodse 
christenen’ noemen. 

DE NAAM ‘CHRISTENEN’

Christus is een naam of titel 
voor Jezus: Jezus Christus. 
Hoor je dat het woord ‘christenen’ lijkt op 
de naam ‘Christus’? Maar de gelovigen 
worden in het Nieuwe Testament 
maar drie keer ‘christenen’ genoemd. 
Misschien was het eerst wel een soort 
scheldnaam, en werd hij pas later door 
de christenen zelf als naam gebruikt. 

SAMEN ETEN

De eerste christenen komen veel bij elkaar, 
bijvoorbeeld in de tempel of bij mensen thuis. 
Ze delen alles en ze eten samen. De mensen die rijk zijn, zorgen 
dan voor mensen die minder geld hebben. Bijvoorbeeld door voor 
het eten te zorgen. 
Als de mensen samen eten, breken ze een brood in stukjes om aan 
Jezus te denken. Dan denken ze terug aan de laatste maaltijd die 
Jezus met zijn leerlingen at (Lucas 22:14-34). Dat doen we nu ook 
nog in de kerk, als we het avondmaal vieren.
Als de mensen samen eten, zitten ze trouwens niet aan tafel. Ze 
liggen vaak op matten op de grond!

AANTREKKINGSKRACHT

De eerste christenen leefden op een bijzondere manier, dat 
trok andere mensen aan. Elke dag groeide de groep christenen 
verder. Maak ook iets dat een sterke aantrekkingskracht heeft: 
een koelkastmagneet. 

Je hebt nodig:
-  een losse magneet, niet te groot
-  een bierviltje
-  gekleurd papier
-  viltstiften
-  scharen
-  sterke lijm

Aan de slag:  
Versier het bierviltje met papier. 
Schrijf daarna in mooie letters iets op het bierviltje, bijvoorbeeld 
je naam (of de naam van je vader, moeder of iemand anders uit 
je familie), of iets dat met het verhaal te maken heeft.
Plak de magneet met lijm aan het bierviltje vast.

Elke dag kwamen er meer mensen 
bij die door God gered waren.

 
Handelingen 2:47
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MEER EN MEER!

Met dit proefje ontdek je hoe de kerk groeide. 
Er gingen steeds meer mensen geloven: de 
kerk werd groter en groter!

je hebt nodig:
* een plastic fles (½  liter)  * een stuk karton of een dunne snijplank  * een ballon

* warm water  * twee zakjes gist  * suiker  * een theelepel  * een verwarming

Blaas de ballon op en

laat hem weer leeglopen.

1
Doe de gist in de fles. Giet er daarna

ongeveer 4cm warm water bij, en voeg

vier theelepels suiker toe.

2
Doe de ballon over de opening van de

fles en zet de fles op de verwarming.

3
Wacht ongeveer een half uur

en zie wat er gebeurt!

4

!
tip:

Heeft je verwarming geen platte bovenkant?

Zet de fles dan op een stuk karton of een

dunne snijplank.Uitleg:
De fles en de ballon stellen samen de kerk voor. De gist, het water en de suiker zijn 
de dingen die in de kerk gebeuren: samen bidden, samen geloven, elkaar helpen, 
enzovoort. Wat gebeurt er als je die dingen ‘mengt’ en dus alles met elkaar deelt? 
Het volk ging de christenen steeds meer waarderen en daardoor kwamen er steeds 
meer gelovigen bij, de ballon wordt dus groter en groter! 


