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NIVEAU

Hoi lief kind,

Deze week alweer de laatste vrucht van een reeks van 9 vruchten. Deze 
week gaat het om zelfbeheersing. Kun jij jezelf beheersen met een bak vol 
snoepjes? Lukte het wel bij Ollie en Sophie? Kun jij je beheersen als je boos, 
teleurgesteld of verdrietig bent? Dit kan soms best moeilijk zijn. Ook nu 
mag je weer vragen of de Heilige Geest je daarbij wilt helpen om jezelf te 
beheersen. Deze week staan er weer verwerkingen klaar over zelfbeheers-
ing. Ook over alle 9 vruchten vind je werkjes, zodat je ze weer even allemaal 
voorbij ziet komen. 

Veel plezier en beheers je!
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verwerking 1

Als we geloven in de Heere Jezus is het 
de bedoeling dat wij steeds meer Zijn 
karakter gaan weerspiegelen. Of anders 
gezegd: wij gaan meer en meer op Jezus 
lijken.

Misschien niet direct, maar als het goed is 
ga je op den duur wel vrucht dragen.
En die vrucht van de Heilige Geest in 
jou uit zich in: liefde, blijdschap, vrede, 
geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Gal 
5:22)

Dit knutselwerkje laat zien dat als we Je-
zus volgen en gehoorzamen Hij zichtbaar 
wordt in ons leven bij alles wat we doen. 

Nodig: waskrijtjes, grijs tekenpotlood en 
een witte kaart of dik wit papier dubbel-
gevouwen.
Stappen:
1. Vouw de kaart open en kleur dik 
aan de rechterkant verschillende kleuren 
krijt. Deze kleuren staan voor de vruchten 
van de Heilige Geest. Kun je bij elke kleur 
een vrucht opnoemen? 
2. Vouw de kaart weer dicht. Teken 
op de voorkant jezelf en dingen die je 
(graag) doet. Denk aan school, hobby, 
sport enzovoort. 
Je moet niet heel licht tekenen, maar 
juist met duidelijke lijnen en druk zetten.
3. Als je klaar bent zie je als het goed 
is dat het krijt doordrukt en als je de kaart 
openvouwt zie je je tekening in verschil-
lende kleuren afgebeeld aan de linker 
binnenkant van de kaart.
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VERWERKING 2
kleuren
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VERWERKING 3
puzzelen
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Verwerking 4
Je kunt ook een spelletje doen om zelfbeheersing te oefenen. Hieronder enkele spelletjes die 

je kunt doen:
- mens erger je niet

- domino
- kaartenhuis bouwen

- jenga
- mikado


