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Hoi trouw en eerlijk kind,

De vrucht van deze zondag is trouw. Trouw zijn, betekent dat je te vertrou-
wen bent, dat je eerlijk bent en dat je doet wat je beloo� . Sophie vond dat 
best lastig, maar uiteindelijk is ze tegen haar vriendje en tegen Ollie eerlijk 
geweest. Ben jij altijd eerlijk? We maken allemaal wel eens fouten en dan 
mag je God vragen om te helpen en je te vergeven. Als je een fout hebt ge-
maakt bij een vriendje is het goed om te sorry zeggen.
Ook deze week hebben we weer allerlei verschillende verwerkingen die met 
trouw en eerlijk zijn te maken hee� . En misschien kun je wel iets maken om 
aan een ander te geven als je sorry zegt.

Veel plezier!
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Even lachen...
Twee moppen over eerlijk zijn:

Kan iemand mij een voorbeeld geven van de uitdrukking: eerlijk duurt het langst?”, vraagt de 
meester. “Ik meester!”, antwoordt Jantje. “Als ik bij een toets afkijk, ben ik zo klaar, maar als 
ik alles zelf invul ben ik urenlang bezig!”

Lotje zegt tegen haar moeder: ‘Ik vind het niet eerlijk.’
Moeder: ‘Wat vind je niet eerlijk dan?’
‘Jij bent met papa getrouwd; oma is met opa getrouwd, maar ik moet later met een vreemde 
trouwen.’
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Verwerking 1
Een peer met daarin de vruchten van de Heilige Geest. 
Nodig: gekleurd papier, schaar, potlood en lijm.
1. Teken op papier de vorm van een peer.
2. Knip 9 verschillende kleuren stroken uit.
3. Plak ze , zoals op het plaatje, in de peer.
4. Schrijf hierop de vruchten van de Heilige Geest: liefde, blijdschap, vrede, geduldig, 
goedheid,  vriendelijkheid, trouw zachtmoedigheid en  zelfbeheersing.
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Verwerking 2
Lekker kleuren…

Je kan eerlijk zijn, omdat God je daarvoor kracht geeft.
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U bent de God van trouw en van liefde,
de God die eeuwig leeft
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Verwerking 3
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Verwerking 4

Vertrouwensspelletjes.
1. De ene persoon doet een blinddoek om en de andere 
persoon is de begeleider. De blinden moeten hun begeleider 
vertrouwen. De begeleiders moeten dat vertrouwen ook geven. 
De begeleider stuurt de blinden door de kamer of buiten. Dit kan 
door de blinden een hand te geven, zachtjes duwen of aanwi-
jzingen te geven (zoals naar rechts, stoppen of 3 stappen recht-
door). De begeleider moet goed letten op mogelijke gevaren en 
duidelijk uitleggen wat er gaat gebeuren.

2. Je hebt hiervoor 2 personen nodig. 1 iemand staat met 
de rug naar de ander toe met de armen wijd op een kleine 
afstand. Hij moet de ander vertrouwen. Hij laat zich rustig naar 
achteren vallen en de ander vangt hem op. Het is wel belangri-
jk dat je zeker weet dat je de persoon qua grootte kunt tillen/
tegenhouden. Om het moelijker of makkelijker te maken kun je 
afstand groter of kleiner maken.

3. Ga met z’n 2en tegen elkaars rug op de grond zitten. Doe 
de armen in elkaar. Probeer samen op te staan, terwijl je de ar-
men in elkaar houdt. Het is belangrijk dat je de ander vertrouwt 
dat deze niet zijn rug weghaalt, anders val je.


