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Thema
Iedereen hee�  talent 

Doel zondag
Dat kinderen leren dat God hen prachtig en uniek hee�  gemaakt. Iedereen hee�  talent van 
God gekregen. Doe waar je goed in bent en vergelijk je niet met anderen. Je mag zijn hoe God 
je hee�  gemaakt met dingen waar je goed en minder goed in bent. God houdt van je zoals je 
bent! 

Inhoud Ollie en Sophie dienst
Start je kinderdienst met gebed 
Deze zondag is de eerste dienst over het thema: iedereen hee�  talent. Buurvrouw Letty 
organiseert in het kindertheater een talentenshow. Hier gaan Ollie en Sophie kijken en als ze 
daar zijn leest Letty hen voor uit het boekje: ‘Ieder zijn talent’. Dit boekje hebben we in 2-en 
verdeelt. Vandaag gaat het over dat iedereen talent hee�  en dat het soms lastig kan zijn dat 
iemand anders heel goed in iets is. Dan kan je onzeker over jezelf worden en willen lijken op 
de ander. God hee�  iedereen uniek gemaakt en wil dat jij jezelf bent, je hoe�  niet te veran-
deren. God hee�  iedereen prachtig gemaakt, laat vooral zien waar je goed in bent, daar word 
jijzelf, anderen en God blij van.

Boek: Ieder zijn talent  

Liederen:
He Hallo
Groot en geweldig
Circustent 
Jezus u bent Heer

Gesprekvragen
Het is goed om met de kinderen in gesprek te gaan, na het kijken van Ollie en Sophie. 
Bedenkt zelf vragen of maak gebruik van onderstaande vragen:  
1. Waar ben jij goed in? 
2. Laat eens zien waar je goed in bent
3. Ben je wel eens jaloers op iemand anders die ergens goed in is? Hoe voelt dat?
4. Op welke manier maak jij andere blij met jou talent?

Maak de kids duidelijk dat God ze prachtig hee�  gemaakt en dat ze goed zijn zoals ze zijn!


