NIVEAU
Hoi trouw en eerlijk kind,
De vrucht van deze zondag is trouw. Trouw zijn, betekent dat je te vertrouwen bent, dat je eerlijk bent en dat je doet wat je belooft. 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 gemaakt 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 heeft. 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 boekenlegger maken met een mooie tekst erop.
Nodig: vouwblaadje en een stift
Stap 1: vouw een boekenlegger zoals hieronder.

Stap 2: Schrijf een mooie tekst op de andere kant zodat je niet kunt vergeten dat je eerlijk
moet zijn, zoals Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn.
Want zij zullen God zien. (matthias 5:8)
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Verwerking 2
Lekker kleuren
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Ben je misschien tegenover iemand niet helemaal eerlijk geweest? Kleur de
kleurplaat zo mooi mogelijk in en geef deze weg om sorry te zeggen.
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Verwerking 3
Bijbelquiz Ruth: In het verhaal van Ruth komen veel momenten voor van trouw.
Leuk om met je ouders of broer/zus een quiz te doen. Wie kent het verhaal over Ruth het
best?
1. In welke tijd speelt zich het verhaal van Ruth af?
a. Richterentijd b. Koningentijd c. Ballingschap
2. Waarom ging Elimelek en zijn gezin naar Moab?
a. Uit avontuur b. Omdat er hongersnood was. C. Het moest van God.
3. Uit welke plaats kwamen Elimelek en Noömi?
a. Betlehem b. Jeruzalem c. Kana
4. Hoe heetten hun twee zonen?
a. Esau en Jakob b. Kaïn en Abel c. Machlon en Kiljon
5. Hoe heetten de vrouwen waar de jongens mee trouwden?
a. Orpa en Rebekka b. Orpa en Ruth c. Ruth en Rachel
6. Wat gebeurde er met Noömi’s man en zonen?
a. Zij werden rijk. B. Zij stierven. C. Zij gingen terug.
7. Wat deed Ruth?
a. Ruth bleef bij Noömi. B. Ruth ging terug. C. Ruth stuurde Orpa terug.
8. Wat zei Ruth?
a. Ik kan niet anders. B. Ik wil naar Betlehem. C. Uw God is mijn God.
9. Hoe wilde Noömi genoemd worden?
a. Marta b. Maria c. Mara
10. Op welk stuk land ging Ruth aren oprapen?
a. Op hun eigen land b. Op Boaz’ land c. Op het land van hun buren
11. Waarom was Boaz zo vriendelijk voor Ruth?
a. Hij had gehoord wat ze deed voor Noömi. B. Hij was verliefd op haar. C. Omdat hij familie
was van
Noömi.
12. Wat beval Boaz aan zijn knechten?
a. Laat expres wat aren vallen voor Ruth. B. Geef Ruth te drinken. C. Geef Ruth te eten.
13. Wat is een losser?
a. Iemand die familie is. B. Iemand die het land terugkoopt dat je hebt moeten verkopen.
c. Iemand die veel geld heeft.
14. Waar moest Ruth gaan liggen?
a. Op de dorsvloer b. Onder het voetendek van Boaz c. Onder haar bed
15. Wat deed Boaz in de hoofddoek van Ruth?
a. Zijn schoen b. Een gouden ring c. Zes maten gerst
16. Waar ging Boaz naar toe?
a. Naar de poort b. Naar huis c. Naar het huis van de andere losser
17. Wat gaf Boaz aan de andere losser als bewijs?
a. Een document b. Zijn schoen c. Een kleitafeltje
18. Wat zijn getuigen?
a. Mensen die erbij waren b. Belangrijke mensen c. Vrienden
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19. Hoe noemden ze het kind van Boaz en Ruth?
a. Juda b. Obed c. Machlon
20. Van wie werd Obed later de vader?
a. Van Ismaël b. Van Isaak c. Van Isaï

de antwoorden van de quiz
1–a
2–b
3–a
4–c
5–b

6–b
7–a
8–c
9–c
10 – b

11 – a
12 – a
13 – b
14 – b
15 – c

16 – a
17 – b
18 – a
19 – b
20 – c
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verwerking 4
Spelletje: Wie ben ik? Speel je wel eerlijk!?
Eén persoon krijgt een kaartje met een naam van een persoon uit de Bijbel
op zijn rug gespeld. De kaartjes die je kunt gebruiken zie je hieronder. Door
vragen te stellen probeert hij erachter te komen welke persoon dit is. De
rest weet wie het is, en mag alleen antwoorden met ‘ja’ en ‘nee’.
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