Blok 1 • Verander je houding

Les 1 • Nederigheid
in het nauw’ waarin Fliona de Vlieg
vertelt over de perikelen rond een
toneelstuk op school. Haar beste
vriendin Fladdertje Vlinder is er trots
op dat zij de ster van het toneelstuk
is. De kinderen ontdekken wat de begrippen ‘trots’ en ‘nederig’ inhouden en worden
aangemoedigd hun ideeën ten opzichte van
hoogmoed te veranderen. Ze leren Spreuken
27:2 en worden uitgedaagd om deze wijsheid
in daden om te zetten door een nederige
houding aan te nemen.

Thema
Als je leeft volgens de wijsheid van
de Bijbel, kun je hoogmoed veranderen in nederigheid.

Sleutelvers
‘Laat een ander je prijzen, doe het niet zelf,
laat het over aan een vreemde, zie er zelf
van af.’ Spreuken 27:2

Doelstellingen
Om te weten (GG): De kinderen horen dat
de Bijbel leert dat het beter is dat anderen je
prijzen dan dat je het zelf doet.
Om te leren (GG): Ze leren dat ze een hoogmoedige houding kunnen veranderen in een
nederige houding.
Om te ervaren (KG): Ze doen een activiteit
waarin nederigheid centraal staat.

Overzicht grote groep
Aan het begin van iedere les van dit zomerkwartaal worden drie opties aangeboden om
de voorstelling in het Vlooientheater (het
programma voor de grote groep) vorm te
geven. Bij elke optie wordt vermeld wat de
benodigdheden zijn, hoeveel en welke voorbereidingen er zijn en in welke vorm de voorstelling gepresenteerd wordt. Het decor dat
wordt gebruikt is afhankelijk van de gekozen
optie. De kinderen beleven in deze eerste
les een voorstelling van het Vlooientheater
met Fliona de Vlieg, Fladdertje de Vlinder en
Castor de Mestkever.

Opzet van blok 1
Verander je houding:
• Nederigheid
• Geduld

Samenvatting

Overzicht kleine groepen

De kinderen stappen binnen in Metamorfose,
een serie van tien lessen, waarin verandering en vernieuwing volgens het principe
van Romeinen 12:2 beschreven worden. In
het eerste blok staat het veranderen van je
houding centraal. De begrippen ‘nederigheid’
en ‘geduld’ worden uitgelegd en de kinderen
worden uitgedaagd om op een andere manier te kijken, denken en handelen.

De kinderen worden verdeeld in een onderbouwgroep (groep 3-5) en een bovenbouwgroep (groep 6-8). Ze herhalen de principes
die in de grote groep gepresenteerd worden.
In les 1 doen ze het spel ‘Zoek de zoemers’
om hen te helpen bedenken hoe ze hoogmoed in nederigheid kunnen veranderen.
Het spel wordt op een heel groot speelveld
gespeeld, waarop verschillende insectenparen
willekeurig zijn neergezet en toegedekt. De
bedoeling van het spel is dat de kinderen de
insectenparen vinden terwijl ze toepasselijke
vragen beantwoorden. Daarna herhalen de

Kern van de les
Spreuken 27:2; Romeinen 12:2
De kinderen zien een presentatie van ‘Vlieg
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kinderen het sleutelvers en worden ze uitgedaagd om in de komende week te oefenen in
nederigheid.

Benodigdheden kleine groepen
Van tevoren
• Maak de uitvergroting van het sleutelvers.
Het doel van het uitvergroten is dat de
kinderen er tijdens het programma steeds
naar kunnen kijken, daarom wordt het
op een duidelijk zichtbare plek
opgehangen, neergezet of op een andere
manier vertoond. Het uitvergroten kan op
verschillende manieren gebeuren, en je
kunt het van week tot week anders doen.
Een paar eenvoudige ideeën:
- Schrijf het vers netjes op een flip-over
		 of een vel karton op.
- Schrijf elk woord apart op een blad
		 gekleurd papier en plak de woorden op
		 de muur of op een (mededelingen)bord.
- Zet het vers op een overheadsheet en
		 projecteer het op een witte wand.
• Maak een uitvergroting (voor ideeën zie
sleutelvers) van Romeinen 12:2 (uit Het
Boek), met de afbeeldingen.
Deze Bijbeltekst en bijbehorende
illustraties worden zowel in de grote groep
als in de kleine groepen tijdens alle tien
weken gebruikt. (bijlage 4a-c)
• Kopieer de sleutelverskaartjes en knip ze
uit. (bijlage 1)
• Verzamel grote plastic insecten in paren:
8 paar voor de onderbouw, 10 paar voor
de bovenbouw. Je kunt hiervoor ook de

•

•

•
•

insectenkaarten gebruiken. De kaarten zijn
het leukst als je ze uitvergroot en kopieert
op verschillende kleuren papier.
(bijlage 2a-c)
Zorg voor emmers die groot genoeg zijn
om een plastic insect onder te verbergen:
16 emmers voor de onderbouw, 20 emmers
voor de bovenbouw.
Kopieer de scorekaarten en knip ze uit:
4 kaarten voor de onderbouw en 4 voor
de bovenbouw. (bijlage 3)
Zorg voor potloden, 4 voor de onderbouw
en 4 voor de bovenbouw.
Maak op de vloer van de ruimte waar
je kleine groep samenkomt met duct tape
een groot speelveld. Voor de onderbouw
een rooster van 4 x 4 (16 hokjes), en voor
de bovenbouw een rooster van 4 x 5
(20 hokjes). Zet de insecten op het speelveld, één per hokje, en plaats over elk
insect een emmer.
Tijdsindeling
Inlooptijd
Zingen
Inleiding
Verhaal
Nabespreking
Kleine groepen

15 minuten*
15 minuten
15 minuten
15 minuten
5 minuten
20 minuten

Totaal

85 minuten

* Na de inlooptijd volgt in het Promiseland materiaal
normaliter altijd contact met de kleine groep; in
dit zomerprogramma gaan de kinderen direct
naar de grote groep.
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Voorbereiding optie 1:
Het pratende schilderij

L ES

Deze methode van vertellen is leuk om naar
verwisselen zodat iedereen de juiste
te kijken en betrekt het publiek erbij. Het
pagina voor zich heeft. Een andere
kost weinig voorbereidingstijd en je hoeft
oplossing is natuurlijk het maken van
niets uit het hoofd te leren. Je hebt een grote
meer gaten in het bord.
multiplex plaat met een aantal gaten voor
• Oefen het script met de spelers.
1 N EDERIGHEID
G ROTE
G ROEP
hoofden en handen
nodig.
Deze plaat kan Metamorfose
in
• Maak de uitvergroting van het sleutelvers.
les 5 opnieuw gebruikt worden.
(Ideeën hiervoor vind je onder de
benodigdheden voor het programma in de
kleine groep.)
Wie heb je nodig?
• Maak een tekstbord voor Romeinen 12:2
• Programmaleider/verteller
beurt is en wat hij moet zeggen. Aangezien
hoe de doos eruit ziet, schrijf je de woorden
(Het Boek) en de afbeeldingen die hierbij 		
• Schilder/tekenaar
de verteller en vrijwilligers maar één hand
op stroken papier of stof, op linten, boomhoren (bijlage 4a-c)
•
Evt.
geluidsassistent
kunnen gebruiken, moet de tekenaar hen
bladeren, uit papier geknipte vormen, of
Het tekstbord en de afbeeldingen 			
helpen met bladzijden omslaan of kaarten
wat je maar bedenken kunt.
verwisselen zodat iedereen de juiste pagiZoek een rups en een vlinder voor de Mworden tijdens alle tien lessen in de grote
Van tevoren
na voor zich heeft. Een andere oplossing
doos. Dit kunnen knuffeldieren , ballonnen,
groep en de kleine groepstijd gebruikt.
•
Maak
een
bord
met
gaten
voor
hoofden
is natuurlijk het maken van meer gaten in
plaatjes of andere dingen zijn.
•
Maak een metamorfosedoos (M-doos).
en handen. Gebruik een groot stuk
het bord.
De
presentatie
Hierin worden plaatjes of woorden gestopt
Zorg dat iedere
“acteur”
een
kopie
van
de
multiplex, hardboard of iets dergelijks als
Je hebt in dierentuinen of pretparken vast
tekst heeft (pagina’s 13-18).
van de begrippen die in de lessen worden
voorkant, en twee kleinere
stukken als
wel eens van die borden gezien waarop
Repeteer de les.
behandeld. Maak aan beide kanten van 		
zijkanten
zodat
het
blijft
staan.
Teken
op
dieren of personen zonder hoofd geschilMaak de uitvergroting van het sleutelvers.
de doos een opening, zodat je er aan de
derd
zijn.
In
plaats
van
het
hoofd
zit
er
een
Ideeën hiervoor
vind je in de Introductie
verschillende
hoogten drie gaten die groot
gat. Kinderen gaan er graag achter staan
voor het programma
in
de
grote
groep.
ene kant wat in kan leggen en aan de
genoeg voor een hoofd zijn. Houd daaren steken hun eigen hoofd door het gat
Maak een tekstbord voor Romeinen 12:2
andere kant wat uit kan halen.
bij rekening met de lengte
van de kinderen
waardoor zij dat dier of karakter worden.
(Het Boek) en de afbeeldingen die hierbij
•
Maak de kernwoorden voor de M-doos:
of
volwassen
die
meehelpen.
Daarna
teken
Vader
of
moeder
maken
er
dan
een
foto
horen. Het tekstbord en de afbeeldingen
van.
Zo’n
bord
gebruiken
we
vandaag
om
hoogmoed en nederigheid. Afhankelijk van
worden tijdens
alle
tien
weken
in
de
grote
je kleinere gaten een stukje onder en opzij
het verhaal te verlevendigen. Je maakt
groep en de kleine groepstijd gebruikt.
hoe de doos eruitziet, schrijf je de woorden
van de grote gaten. Hier
steken de spelers
gaten in een groot stuk multiplex of hardMaak een M-doos. Ideeën vind je in de Inop stroken papier of stof, op linten,
hun hand door zodatboard
ze hun
tekst
kunnen
en beplakt
het met
papier. Kies een
troductie voor het programma in de grote
boombladeren, uit papier geknipte
paar kinderen
en/of volwassenen die de
vasthouden
en
(zie onderstaande
groep. Deze doos
wordt tijdens alle
tienvoorlezen
lesrollen van Castor en Fladdertje spelen. De
sen in de grote
groep
gebruikt.
vormen, of wat je maar bedenken kunt.
tekening). Beplak het hele bord met vellen
verteller speelt de rol van Fliona. Het laatste
Maak de kernwoorden voor de M-doos:
•
Zoek een rups en een vlinder voor de
papier. Knip gaten waar
hoofden en
karakter, juffrouw Angel, krijg je niet te zien,
hoogmoed en nederigheid. Afhankelijk van
M-doos. Dit kunnen knuffeldieren,
handen doorheen moeten.
gezichts gaten
ballonnen, plaatjes of andere dingen zijn.

Wat heb je nodig?

hand gaten

• Grote plaat van multiplex of hardboard
waar gaten uit gezaagd zijn
• Grote vellen papier (eventueel gladde rol)
• Behang waarop je goed kunt tekenen
• Viltstiften
• Tekstkaarten
• Script van het verhaal
• Uitvergroting van het sleutelvers
• Tekstbord met Romeinen 12:2
• Afbeeldingen bij Romeinen 12:2 (bijlage 4a-c)
• M-doos met kernwoorden
• Rups en vlinder
Optie: muziek om samen te zingen

• Maak tekstkaarten voor de vrijwilligers uit
4 de teksten per rol,
de zaal. Onderstreep
zodat ieder snel ziet wanneer hij aan de
Promiselandpakket
Promiseland
pakket Metamor
Metamorfe
fe
© Willow Creek
Nederland,
Krakelingweg
10, 3707 HV
Zeist www.willowcreek.nl
beurt
is en
wat
hij moet
zeggen.
Aangezien
de verteller en vrijwilligers maar één hand
kunnen gebruiken, moet de tekenaar hen
helpen met bladzijden omslaan of kaarten
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Voorbereiding optie 2:
Poppenspel
Met de juiste poppen is dit een succes, zelfs
voor de oudere kinderen. Er moet gerepeteerd worden, maar je hoeft niets uit het
hoofd te leren. Je hebt poppen en een poppenkast nodig (opnieuw te gebruiken in les
6).

•

Wie heb je nodig

•

• Programmaleider
• Drie poppenspelers
• Evt. geluidsassistent

Van tevoren
• Vraag vrijwilligers als poppenspelers. De
spelers kunnen tijdens het spel de tekst
voorlezen en hoeven niets uit het hoofd te
leren.
• Verzamel de poppen. Zoek grote
insectenpoppen in feestwinkels of
natuurwinkels. Kies coole, grappige
insecten en vooral geen kinderachtige
dingen (denk aan de bovenbouw!). Een
alternatief is zelf sokpoppen te maken met
grote zonnebrillen die op insectenogen
lijken, voelsprieten van bijvoorbeeld
chenilledraad, wiebelogen of enge tanden
(opnieuw te gebruiken in les 6).
• Maak een poppenkast. Een simpel idee is
een frame van hout of pvc buizen overdekt
met een lap stof. Lees optie 2 van de lessen
6 en 8, waar ook poppen gebruikt worden.
(pag. 145) Als de meerderheid van de kinderen geniet van poppenspel zou je een
poppenkast kunnen maken die je in meer
lessen kunt gebruiken. Een andere manier
om de oudere kinderen enthousiast voor
de poppen te krijgen is door een hippe kast
van bijvoorbeeldeen totaal andere vorm of
met andere kleuren te maken die er wat
volwassener uitziet. Een lap glanzende,
zwarte stof ziet er al heel anders uit dan
heldere kinderkleuren.
• Oefen het script met de spelers.
• Maak de uitvergroting van het sleutelvers.
(Ideeën hiervoor vind je onder de

•

•

benodigdheden voor het programma in de
kleine groep.)
Maak een tekstbord voor Romeinen 12:2
(Het Boek) en de afbeeldingen die hierbij
horen (bijlage 4a-c)
Het tekstbord en de afbeeldingen
worden tijdens alle tien lessen in de grote
groep en de kleine groepstijd gebruikt.
Maak een metamorfosedoos (M-doos).
Hierin worden plaatjes of woorden gestopt
van de begrippen die in de lessen worden
behandeld. Maak aan beide kanten van
de doos een opening, zodat je er aan de
ene kant wat in kan leggen en aan de
andere kant wat uit kan halen.
Maak de kernwoorden voor de M-doos:
hoogmoed en nederigheid. Afhankelijk van
hoe de doos eruitziet, schrijf je de woorden
op stroken papier of stof, op linten,
boombladeren, uit papier geknipte
vormen, of wat je maar bedenken kunt.
Zoek een rups en een vlinder voor de
M-doos. Dit kunnen knuffeldieren,
ballonnen, plaatjes of andere dingen zijn.

Wat heb je nodig
• 3 poppen: Fliona (vlieg), Fladdertje
(vlinder), Castor (mestkever)
• Poppenkast
• Script van het verhaal
• Uitvergroting van het sleutelvers
• Tekstbord met Romeinen 12:2
• Afbeeldingen bij Romeinen 12:2 (bijlage
4a-c)
• M-doos met kernwoorden
• Rups en vlinder
Optie: muziek om samen te zingen
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Voorbereiding optie 3:
Drama
Deze methode vraagt meer voorbereiding
dan de vorige twee. Er moet minstens eenmaal gerepeteerd worden, en een bescheiden
hoeveelheid tekst geleerd worden.

•

Wie heb je nodig
•
•
•
•
•

Programmaleider
Fliona
Fladdertje
Castor
Optie: Juf Angel (dit kan een speler zijn
of een van tevoren opgenomen stem)
• Geluidsassistent

•

Van tevoren

•

• Bepaal of je Juf Angel door één iemand
laat spelen of de geluidsfragmenten van
de site gebruikt. Verdeel de rollen van
Fliona, Fladdertje en Castor.
• Verzamel kostuums voor Fliona (vlieg),
Fladdertje (vlinder) en Castor (mestkever).
Je kunt hiervoor eenvoudig materiaal
gebruiken (zwarte kleding, voelsprieten,
grote zonnebrillen, of maskers die de
karakters weergeven) of echte insectenkostuums (gehuurd of zelfgemaakt). Houd
hierbij rekening met de tijd en het budget
dat je beschikbaar hebt.
• Verzamel verschillende rekwisieten en
maak de set klaar. Voor een simpele
oplossing neem je kartonnen dozen, in
verschillende maten en vormen gesneden
en geschilderd, maar je kunt ook kiezen
voor een set met allerlei details.
• Denk eraan dat het verhaal zich in een
klaslokaal afspeelt, dus je kunt schoolspullen gebruiken die je voorhanden hebt.
Je bereikt veel door creatief om te gaan
met de ruimte die je hebt.
Maak verstandige keuzes gebaseerd op de
beperkingen en behoeften van het kinder
werk in je gemeente.
• Oefen het script met de spelers.
• Maak de uitvergroting van het sleutelvers.
(Ideeën hiervoor vind je onder de

•

benodigdheden voor het programma in de
kleine groep.)
Maak een tekstbord voor Romeinen 12:2
(Het Boek) en de afbeeldingen die hierbij
horen (bijlage 4a-c)
Het tekstbord en de afbeeldingen
worden tijdens alle tien lessen in de grote
groep en de kleine groepstijd gebruikt.
Maak een metamorfosedoos (M-doos).
Hierin worden plaatjes of woorden gestopt
van de begrippen die in de lessen worden
behandeld. Maak aan beide kanten van
de doos een opening, zodat je er aan de
ene kant wat in kan leggen en aan de
andere kant wat uit kan halen.
Maak de kernwoorden voor de M-doos:
hoogmoed en nederigheid. Afhankelijk van
hoe de doos eruitziet, schrijf je de woorden
op stroken papier of stof, op linten, boombladeren, uit papier geknipte vormen, of
wat je maar bedenken kunt.
Zoek een rups en een vlinder voor de
M-doos. Dit kunnen knuffeldieren,
ballonnen, plaatjes of andere dingen zijn.

Wat heb je nodig
•
•
•
•
•
•

Insectenkostuums voor de spelers
Rekwisieten
Script van het verhaal
Uitvergroting van het sleutelvers
Tekstbord met Romeinen 12:2
Afbeeldingen bij Romeinen 12:2 (bijlage
4a-c)
• M-doos met kernwoorden
• Rups en vlinder
Optie: muziek om samen te zingen
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Optie 1: Het pratende schilderij
Je hebt in dierentuinen of pretparken vast
wel eens van die borden gezien waarop dieren of personen zonder hoofd geschilderd
zijn. In plaats van het hoofd zit er een gat.
Kinderen gaan er graag achter staan en steken hun eigen hoofd door het gat waardoor
zij dat dier of karakter worden. Zo’n bord
gebruiken we vandaag om het verhaal te verlevendigen. Je maakt gaten in een groot stuk
multiplex of hardboard en beplakt het met
papier. Kies een paar kinderen en/of volwassenen die de rollen van Castor en Fladdertje
spelen. De verteller speelt de rol van Fliona.
Het laatste karakter, Juf Angel, krijg je niet te
zien, maar haar stem is te horen als geluidsfragment. Natuurlijk kan haar tekst ook door
iemand achter in de ruimte voorgelezen worden. Terwijl de programmaleider/verteller het
verhaal vertelt, lezen de vrijwilligers hun teksten voor die op kaarten staan geschreven,
en tekent de tekenaar het verhaal op het
papier waarmee de hardboard plaat beplakt
is.
Het verhaal wordt verteld vanuit Fliona’s
standpunt. Ze vertelt iets wat een poosje
geleden gebeurd is, en voorziet het van commentaar. Je kunt de tekst van Fliona ook van
tevoren door de verteller laten oplezen en
opnemen en in de les afspelen. Of je speelt
de rol van Fliona zelf, je levert je commentaar dan vanaf de zijlijn. Als je hiervoor kiest,
moet je af en toe een paar regels aanpassen.
Beslis tijdens het repeteren welke delen van
het verhaal uitgetekend gaan worden. De
‘koppen’ heb je al, dus bedenk hoe je de verschillende karakters er verder wilt laten uitzien en welke gebeurtenissen je wilt tekenen.
Wil je ook woorden gebruiken om de karakters aan te duiden of iets uit het verhaal
weer te geven? Doe er iets leuks mee en
bekijk wat er allemaal mogelijk is. Als je er
eenmaal aan begint, is het voor de tekenaar
net zo leuk als voor de kinderen om ernaar
te kijken.
Nu ben je klaar om het aan de kinderen te
presenteren. Na het welkomstwoord door de
presentator van het Vlooientheater, vraag
je twee vrijwilligers om mee te doen. Het

mogen zowel volwassenen als kinderen zijn
(ze moeten goed kunnen lezen en tegelijkertijd de inhoud kunnen verlevendigen met
hun stem/mimiek). Neem ze mee naar de
achterkant van de multiplex plaat en vertel
ze hun gezicht door één van de gaten te
steken. Leg uit welke rol ze spelen en wat
ze moeten doen. Vertel ook iets over de persoonlijkheid van degene die ze spelen, bijvoorbeeld: ‘Fladdertje is de ster van de show
en erg verwaand.’ Herinner hen eraan dat
het publiek alleen hun gezichten kan zien,
dus dat ze daarmee expressief kunnen zijn.
Zorg dat ze er plezier aan beleven! Vergeet
niet de tekenaar te vertellen dat hij/zij de
spelers moet helpen om de bladzijden om te
slaan, als er per persoon een gat voor één
hand is uitgezaagd.

Tips
De tekenaar kan
simpelweg viltstiften gebruiken, of uitgebreid te werk
gaan met verf, krijt of andere
middelen. Als je geen spotlicht
hebt voor het begin van het
stuk, kun je Fliona de tekenaar
laten vertellen wat hij moet doen,
want hij begint meteen Fladdertje te tekenen, terwijl dat niet de bedoeling was.
Als je een paar kinderen of volwassenen kent
die geschikt zijn om de rollen uit te spelen,
vraag dan van tevoren of ze mee zouden willen doen. Misschien kunnen ze zelfs een paar
keer oefenen. Als je van tevoren de kans
hebt om de tekst goed door te lezen en over
de karakters te praten, wordt de presentatie
een stuk beter. Kies je voor deze optie, laat
de spelers dan wel in de zaal gaan zitten, en
‘kies’ hen uit het publiek, dit zorgt voor een
stukje opwinding in de zaal.

16
Metamorfose: Op God gericht - om kinderlevens te veranderen • Zomerpakket

Optie 2: Poppenspel
Het verhaal wordt verteld vanuit Fliona’s
standpunt. Ze vertelt iets wat een poosje
geleden gebeurd is, en voorziet het van commentaar. Omdat deze stem anders is dan die
van de verteller, moet je beslissen hoe je het
wilt presenteren. Je kunt de tekst van Fliona
ook van tevoren door de verteller laten oplezen, het opnemen en tijdens de les
afspelen. Of je speelt de rol van Fliona zelf,
je levert je commentaar dan vanaf de zijlijn.
Als je hiervoor kiest, moet je af en toe een
paar regels aanpassen.
Zorg er voor dat de spelers met de poppen
oefenen voordat ze het spel aan de kinderen presenteren. Voor of tijdens de repetitie
moet je een aantal keuzes maken: welke

acties van de poppen zijn boeiend om naar
te kijken? Hoe maak je het verhaal visueel
aantrekkelijk zodat het méér wordt dan een
verhaal dat verteld wordt door stilstaande of
springerige poppen? Je zou de tekstbladen
aan de binnenkant van de poppenkast kunnen plakken zodat de spelers het gemakkelijk
kunnen lezen.

Tip
Een andere optie is de teksten van de
poppenspelers van tevoren met hen op te
nemen, en tijdens het spel af te spelen. Op
die manier hoeven de spelers zich alleen te
concentreren op het synchronisch laten lopen
van tekst en poppenspel.

Optie 3: Drama
Het verhaal wordt verteld vanuit Fliona’s
standpunt. Ze vertelt iets wat een poosje
geleden gebeurd is, en voorziet het van commentaar. Omdat deze stem anders is dan die
van de verteller, moet je beslissen hoe je het
wilt presenteren. Je kunt de tekst van Fliona
ook van tevoren door de verteller laten oplezen en opnemen, en tijdens de les afspelen.
Of je speelt de rol van Fliona zelf, je levert je
commentaar dan vanaf de zijlijn. Als je hiervoor kiest, moet je af en toe een paar regels
aanpassen. Zorg dat er een regisseur is die de
spelers helpt met repeteren en het overzicht
houdt. Hij of zij kan ideeën opperen voor de
posities die de spelers op het toneel innemen
en opbouwende kritiek geven dat het spel
verbetert.

Tip
Denk eraan dat het spel zich afspeelt in de
insectenwereld. Het is grappig om spullen uit
ons dagelijks leven te zien waar de insecten
een heel andere bestemming aan geven. Een
gigantisch (houten) garenklosje wordt door
de insecten bijvoorbeeld als tafel gebruikt.
Een enorme naald wordt een wandelstok,
en een flessendop wordt een opstapje.
Reclamemateriaal
uit een winkel kan als achtergrond dienen: een heel groot
kartonnen horloge, een enorme
afstandsbediening of een fles
of blikje frisdrank.
Als je dergelijke dingen in
een winkel ziet staan, vraag
dan of je het mag lenen.
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Inlooptijd
(15 minuten)
Draai gezellige, uitnodigende muziek en zorg
voor verschillende speelhoeken waar kinderen die vroeg komen, zich nog even kunnen
vermaken. Denk aan een poppenhoek, autoo
tjes, blokken, een leeshoek met prentenboekjes, en een teken- en kleurhoek. Bied materialen aan dat (enigszins) bij het thema past.

Verwelkom de kinderen en houd de presentielijst bij. Verwijs hen naar hun eigen
leeftijdgroep (onderbouw of bovenbouw) en
de leiding stelt zich voor als er nieuwe kinderen in hun groep komen.
Zorg voor naamkaartjes voor de kinderen,
zodat je hen bij hun naam kunt aanspreken.

Programma grote groep
de vlinder uit de M-doos.) Je ziet een totaal
nieuw dier.
En nu gaan wij het woord ‘metamorfose’ in
de komende tien weken gebruiken omdat
de Bijbel duidelijk zegt dat God ons wil veranderen. Hij wil ons totaal veranderen en
iets nieuws van ons maken. Nu gaat Hij echt
geen vlindertjes van ons maken, maar Hij wil
wel de manier waarop wij denken en dingen
doen veranderen. Wij denken en doen vaak
hetzelfde als de mensen om ons heen, maar
God wil dat we de dingen op zijn manier
doen. En als we dat leren, worden we andere
mensen. Dan zullen we zien dat Gods manier
van leven de allerbeste manier is.
Er staat ook een vers in de Bijbel dat spreekt
over die verandering. Tijdens de komende
tien weken zullen we daar steeds op terugkomen, zodat je het vers goed leert kennen.
Het is Romeinen 12:2 en daar staat: ‘U moet
niet worden als de mensen die zich niets van
God aantrekken. U moet anders worden,
door een nieuwe manier van denken. Dan
kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij
wil, is goed, aangenaam en volmaakt.’ (Het
Boek)
Dit is een behoorlijk lang vers. Misschien
schrik je er een beetje van, maar het gaat
helemaal over de metamorfose die we in
deze tien lessen gaan bespreken. Laten we
het in stukjes verdelen, zodat we het beter
begrijpen. (Neem het tekstbord met Romeinen 12:2 erop.)

(Speel vrolijke muziek als de kinderen
binnenkomen.)

Muziek
(15 minuten)
Zing een aantal liederen, met gebaren en
bewegingen, om God te prijzen.

Inleiding
(15 minuten)
Programmaleider: Hallo allemaal! Hartelijk
welkom bij onze nieuwe serie van tien lessen
die we Metamorfose hebben genoemd. We
gaan tijdens deze tien weken met elkaar op
weg om de manier waarop we denken en
dingen doen door God te laten veranderen.
Daarom heet het ook ‘Metamorfose’, omdat
we samen willen veranderen. Wie weet wat
het woord metamorfose betekent? Sommigen van jullie hebben het er op school misschien wel over gehad. Het betekent gedaanteverwisseling of levensverandering, en dan
hebben we het meestal over vlinders. Ik zal
jullie laten zien wat ik bedoel.
(Gebruik de M-doos om de rups in een vlinder te laten veranderen.) Een vlinder begint
zijn leven als rups. Op een dag wikkelt de
rups een pak van zijden draden om zich
heen, als een soort nestje. (Stop de rups in
de doos.) Dit heet een cocon. Hierin vindt de
metamorfose plaats. Nadat hij een poosje
in de cocon heeft gezeten, komt de rups er
totaal anders uit tevoorschijn, helemaal veranderd. Hij is een vlinder geworden. (Haal
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het veranderen bent. Dit plaatje gebruik ik
als symbool voor deel drie. (Laat afbeelding
3 zien en/of hang deze op). De Bijbel laat je
zien hoe God wil dat jij je gedraagt. En als je
dat gaat doen, als je Gods wijsheid in je leven
in actie laat komen, dan merk je dat God
gelijk heeft. We leren dat Gods manier de
beste manier is. Dan begrijpen we dat wat Hij
wil, goed, aangenaam en volmaakt is. Precies
zoals het in het vers staat. Laten we het vers
samen opzeggen. (Wijs de drie afbeeldingen
aan terwijl je het vers samen opzegt.)
‘U moet niet worden als de mensen die
zich niets van God aantrekken.’ We zullen
de komende tijd een aantal dingen zien
die mensen om ons heen doen en die we
niet van hen moeten overnemen. Laten we
verdergaan.
‘U moet anders worden, door een nieuwe
manier van denken.’ We gaan het boek
Spreuken lezen zodat God onze gedachten
over verkeerd gedrag kan veranderen. Hierdoor kan God ons beginnen te veranderen.
Met andere woorden, we ondergaan een
metamorfose. Oké, laten we doorgaan.
‘Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat
Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.’
Door uit het boek Spreuken te lezen, leren
we wat God van ons vraagt en hoe Hij wil
dat wij leven. Als we Gods wijsheid in ons
leven toelaten, zien we dat Gods manier
van leven de beste is. Daar gaat het in de
komende tien weken over. Over een metamorfose die binnenin ons moet plaatsvinden.

Afbeelding 1.
‘U moet niet worden als de mensen die zich
niets van God aantrekken.’ Dit is de eerste
zin. (Laat afbeelding 1 zien en/of hang deze
op.) Het eerste deel van het vers zegt dat
God niet wil dat wij anderen gedachteloos
naäpen. Dat we op een bepaalde manier
dingen doen en ons op een bepaalde manier
gedragen omdat de mensen om ons heen
het toevallig zo doen. Dat is het eerste deel.
We zullen de komende tijd verschillende dingen tegenkomen die we de mensen om ons
heen zien doen en die wijzelf ook zonder
nadenken kunnen doen, zoals liegen, roddelen, en je geduld verliezen. We bespreken
het met elkaar zodat we ze niet per ongeluk
van anderen overnemen, want het vers zegt
immers (Wijs naar het tekstbord met Romeinen 12:2.): ‘U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken.’
Afbeelding 2.
‘U moet anders worden, door een nieuwe
manier van denken.’ (Laat afbeelding 2
zien en/of hang deze op.) Als je eenmaal
door hebt dat God niet wil dat je je op een
bepaalde manier gedraagt, hoe kun je je dan
door Hem laten veranderen? Lees de Bijbel.
God gebruikt de Bijbel om de manier waarop
je denkt te veranderen. En dan, zo lezen
we in het vers, gaat God ons veranderen en
nieuwe mensen van ons maken. We maken
dan zelf een metamorfose door. Dat is dus
het tweede deel. De komende tien weken
gaan we een boek in de Bijbel doorspitten
dat Spreuken heet. Het staat vol van Gods
wijsheid; wijsheid die God gebruikt om onze
gedachten over wat we doen te veranderen.
Als dat begint te gebeuren, is de metamorfose begonnen, en zo komen we bij het
derde deel van het vers. (Verwijs naar het
tekstbord met Romeinen 12:2.)

Nu bestaat er iets wat mensen altijd al
geholpen heeft om de lessen uit de Bijbel
te begrijpen en gedrag te ontdekken waar
God niet blij mee is. En dat zijn verhalen.
Jezus vertelde vaak verhalen om mensen te
helpen de lessen uit de Bijbel te begrijpen.
Ook in het Oude Testament waren er personen die verhalen vertelden om mensen iets
te leren. En daarom gaan wij jullie ook verhalen vertellen. En welke soort verhalen over
veranderingen en metamorfoses zou je beter
kunnen vertellen dan insectenverhalen?
Daarom komt het Vlooientheater elke week
bij ons om je door verhalen te laten zien,
horen en ontdekken wat de Bijbel ons wil
leren. Het worden tien fantastische weken,
dus laten we maar gauw beginnen.

Afbeelding 3.
‘Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat
Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.’
Eerst ontdek je bepaald gedrag waarvan
God niet wil dat je het overneemt. Daarna
lees je de Bijbel zodat God jouw gedachten
over dat gedrag kan veranderen en jou kan
veranderen. En deel drie zegt dan dat je iets
geweldig moois zult ontdekken terwijl jij aan
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Denk eens even na over de kinderen die bij
je in de klas zitten. Zijn er kinderen bij waar
je liever niet mee omgaat omdat ze zichzelf
zo geweldig vinden? Ze praten altijd over
zichzelf, het zijn opscheppers, en ze willen
dat iedereen weet hoe goed ze zijn. Wie
van jullie kent zulke kinderen? Maar pas op!
Eigenlijk zijn we allemaal zo. Tenminste, wel
een beetje. Misschien lijk je niet precies op
dat kind uit je klas, maar van tijd tot tijd willen de meesten van ons anderen graag laten
weten dat we eigenlijk best wel goed zijn.
(Verwijs naar het tekstbord met het sleutelvers.)

De Bijbel waarschuwt ons voor hoogmoed
of trots. In Spreuken staat: ‘Laat het aan
een ander over je te prijzen; beter dat een
vreemde het doet dan jijzelf.’ Spreuken
27:2. God weet dat als we gaan rondvertellen hoe goed wij zijn, als we trots op onszelf
zijn, dat er dan allerlei vervelende dingen
kunnen gebeuren. God wil dat we onze
gedachten over hoogmoed gaan veranderen.
Om je daarbij te helpen, laat ik jullie een verhaal zien. Kijk naar de voorstelling van het
Vlooientheater en ontdek wie er een trotse
houding heeft. Let ook op de reacties van de
andere insecten. En denk er over na of je niet
af en toe een klein beetje van diezelfde houding in jezelf tegenkomt. Tot straks!

Verhaal: Vlieg in het nauw
(15 minuten)
Welkom in het Vlooientheater. Lieve dames
en -heersbeestjes, poppen en larven. Het
Vlooientheater heet u van harte welkom in
het nieuwe seizoen dat we de naam ‘Metamorfose’ hebben gegeven. Om het verblijf
voor iedere toeschouwer aangenaam te laten
verlopen, verzoeken wij u om gedurende de
voorstelling niet te zoemen, piepen, prikken
of rond te fladderen. Wilt u huilende maden
en kletsende larven alstublieft naar de foyer
brengen? En om de veiligheid van de acteurs
op het podium te garanderen, verzoeken
wij de planten in het publiek vriendelijk af
te zien van flitsende fotosynthese. En nu,
de voorstelling waar u vol verwachting naar
hebt uitgekeken, de productie die de critici
een geestige kruising noemen tussen ‘Goede
tijden, slechte maden’ en ‘Eigen luis en tuin’.
Klap je vleugels en voorpoten op elkaar voor
de uitvoering van ‘Vlieg in het nauw’.

(Het stuk speelt zich af op het podium van
basisschool ‘De Boekenwurm’. Fliona, Fladdertje en Castor zijn aan het repeteren voor
een toneelstuk. Als de scène begint staan de
acteurs ‘bevroren’ op hun plaats terwijl het
publiek het eerste stukje van Fliona’s verhaal
hoort.)
Stem van Fliona: Hoi! Ik ben Fliona. Ik zit
in groep vijf van basisschool ‘De Boekenwurm’. Ik ben een vlieg. Kijk, dat ben ik.
(Spotlicht op Fladdertje.) Nee, die niet. Dat
is m’n beste vriendin Fladdertje. Een beetje
meer naar rechts. (Spotlicht gaat Fliona
voorbij.) Hé! Terug naar links. (Spotlicht op
Fliona.) Precies! Dat ben ik. Het meisje dat
voor de rekwisieten zorgt – dat is een duur
woord voor spullen die je op het toneel
nodig hebt! Wie er ooit op het idee gekomen is om kinderen op school een toneelstuk
te laten opvoeren? Dit wordt de slechtste
week van mijn leven. En daar zijn jullie allemaal getuige van. Alvast bedankt voor jullie
steun… Ik noem het: De week waarin mijn
beste vriendin veranderde in een spinnijdige, muggenzifterige egoïst. Weet je, een
beroemde sprinkhaan heeft ooit gezegd: ‘We
leven in een wereld waarin we elkaar opvreten.’ Zoiets als de kringloop van het leven of

Rollen
• Fliona - Fli
• Fladdertje - Fla
• Castor - C
• Juf Angel - A
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zo. Als hij eens wist...! Volgens mij heeft hij
heeft zelf nooit in groep vijf gezeten.
(De acteurs ontdooien. Fladdertje zegt haar
tekst vol gevoel op. Castor houdt het script in
zijn hand.)

Fla: En wie is er tenslotte de beste
		 toneelspeler?
Fli: Eh...
Fla: Je aarzelde. Het is geen strikvraag. Ik.
		 Ik ben de beste toneelspeler.
Fli: Mmm, juist...
Fla: Denk nou eens na. Het verhaal gaat
		 over mij. Het is naar mij genoemd. Ik
		 heb de meeste tekst. Dus wiens toneel
		 stuk is het?
Fli: Het jouwe?
Fla: Precies.

Fla: (Overdreven dramatisch) Als ik hier bij
		 u blijf, belooft u dan mijn vader vrij te
		 laten? Belooft u dat? Hou op met
		 gezoem en geef antwoord! Volgende
		 regel!
Fli: (Leest het script voor) Wat voor soort
		 beest ben jij tr...
Fla: Wat voor soort beest ben jij trouwens?
A:
Oké, Fladdertje. Jullie hebben genoeg
		 gerepeteerd voor vandaag. Castor,
		 morgen beginnen we met jouw scène.
C:
Oké.
A:
En iedereen moet zijn tekst goed leren.
Fla en C: Goed, Juf Angel.
A:
En over een paar dagen hebben we de
		 generale repetitie voor de onderbouw
		 (Fliona en Fladdertje pakken hun
		 schoolspullen.)
Fla: Nou Fliona, vertel eens. Begint het wat
		 te worden met mijn toneelstuk?

Stem van Fliona: Zie je wel? Vette fout.
Fla: O, voordat ik het vergeet. Die bloemen
		 die je voor de tweede scène hebt mee		 gebracht zijn niet goed. Ik moet ervan
		 niezen of zo. Ik denk dat ik er allergisch
		 voor ben. Kun je iets anders voor me
		 meenemen?
Fli: Tuurlijk.
Fla: Fantastisch. Zeg, laten we bij mij thuis
		 gaan leren. Mijn broertjes mogen nog
		 niet uit hun cocon, dus daar hebben we
		 geen last van.
Fli: Goed, laten we gaan. Trouwens, wil je
		 daarna bij mij thuis eten?
Fla: Misschien. Wat eten jullie?
Fli: O-positief.
Fla: Alweer? Dan liever niet.
(Fliona en Fladdertje vertrekken.)

Stem van Fliona: Hierop had ik dus niet
moeten reageren, maar jawel hoor, ik deed
mijn grote mond open en toen kwam er het
volgende uit. Luister, 3...2...1...
Fli: Jouw toneelstuk?
Fla: Ja.
Fli: Waarom is het jouw toneelstuk?
Fla: Ach kom nou, Fliona. Hoe heet het
		 toneelstuk?
Fli: Kapelle en het Beest.
Fla: Precies. En, ben ik soms het Beest?
Fli: Nee, maar...
Fla: Wie ben ik dan wel?
Fli: Kapelle.
Fla: Want?
Fli: Kapelle is een kapel, en dat is een
		 vlinder, en jij bent ook een vlinder,
		 dus...
Fla: Dus is het toneelstuk eigenlijk... Naar
		 mij genoemd.
Fli: Tja, als je het zo bekijkt...
Fla: En wie heeft de meeste tekst?
Fli: Jij.

Stem van Fliona: Wat ik je zei. Helemaal vol
van zichzelf. Omdat ik haar beste vriendin
ben, wist ik dat mijn moed bij elkaar moest
rapen en er iets van moest zeggen. Maar
wat? En dan hebben we het nog niet eens
gehad over vlinders die allergisch zouden zijn
voor bloemen... Maar het wordt nog erger!
Fladdertje was nog maar net begonnen.
Woensdag tijdens de repetitie zat ze er helemaal in.
(Fladdertje en Fliona komen samen binnen.)
Fla: (Tegen Fliona) En toen zei juf Angel
		 tegen mij dat ze vond dat ik het fantas		 tisch deed, en ik zei dat ik het daarmee
		 eens was. Maar je had moeten horen...
		 (Castor komt binnen.)...oh, ik moet
		 gaan.
		 (Tegen Castor.) Hoi Castor.
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C:
Hoi Fladdertje.
Fla: Weet je, die scène die we bij de flessen		 dop spelen? Ik merkte gisteren dat er
		 één regel is die je... nogal apart zegt.
C:
Wat?
Fla: Ja, je zegt het zo: ‘Ik zou het fijn vinden
		 als je met mij wilt eten.’ Maar je moet
		 het zó zeggen: ‘Ik zou het geweldig fijn
		 vinden als je met mij wilt eten.’ Zie je
		 wel dat dit veel beter klinkt?
C:
Juf Angel zei dat ik het zo moest doen.
		 Ze zei dat het op die manier indruk		 wekkend klinkt.
Fla: Maar vind je mijn manier dan niet
		 beter?
C:
(Loopt weg.) Tuurlijk Fladdertje, wat jij
		 wil.
Fla: Castor, ik zou het liever niet willen
		 zeggen, maar...je stinkt!
C:
Duh! Ik ben een mestkever, Fladdertje.
		 Jij hebt je neus te diep in de bloemen
		 gestoken. Heb je wel eens van een
		 overdosis stuifmeel gehoord?
Fla: Ik meen het, Castor. Je ruïneert mijn
		 toneelstuk!

Fla: Best.
C:
Best.
Fla: Best.
C:
Best.
(Castor loopt naar Fliona.)
Fla: Best.
C:
Hé Fliona, die wandelstok die je voor
		 scène 1 hebt gevonden bevalt prima.
Fli: Oh, fijn.
Stem van Fliona: Goed, nu moet je opletten. Dit had ik nooit verwacht.
C:
		
Fli:
C:
Fli:
Fla:
		

Weet je, jij bent hartstikke goed in wat
je doet.
Wat?
Dat meen ik.
Dank je wel.
Hé! Zij is alleen maar het meisje van de
rekwisieten, hoor!

Stem van Fliona: Nee, je hoeft niets aan de
afstandsbediening te doen. Je hebt het goed
gehoord.
Fla: Jij hebt mij niet verteld hoe goed ik
		 ben! Ik ben de ster van de show! Ik ben
		 Kapelle, de allermooiste vlinder.
C:
(Tegen Fladdertje) Je hebt er geen idee
		 van hoeveel mazzel je hebt dat ik geen
		 angel heb. (Vertrekt.)
Fla: (Roept hem na.) Je bent gewoon
		 jaloers!

Stem van Fliona: Oh oh, berg je maar. Nou
zal je ’t hebben.
C:
Jouw toneelstuk?
Fla: (Vermoeid dat ze het alweer moet uit		 leggen.) Moet ik het nu ook al aan jou
		 uitleggen? Hoe heet de show?
C:
Stap van je voetstuk, Fladdertje!
Fla: Fout!
C:
Je weet niet eens waar je het over
		 hebt!
Fla: Oké, ten eerste: haal je voelsprieten
		 uit mijn gezicht. Ten tweede: al sinds ik
		 een larfje was, volg ik acteer- en dans		 lessen, dus je hoeft mij niks over toneel		 spelen te vertellen. Als ik je mening wil
		 weten, tik ik wel even op je schild.
(Castor loopt bij haar weg.)

Stem van Fliona: Toen deed ik waarschijnlijk het engste en dapperste van mijn leven.
(Fliona pakt Castors wandelstok op.)
Stem van Fliona: Dat bedoelde ik niet.
(Fliona fluit een deuntje om de spanning te
breken.)
Stem van Fliona: Oh, dat was het ook niet.
Maar het komt er aan, hoor. Er komt iets
dappers aan. Wacht even, wacht...en... Nu!
Fli:
		
Fla:
Fli:
		
		
		
		

Stem van Fliona: Zie je me daar zitten? Ik
ga me er niet mee bemoeien!
Fla: Nou, ga je die zin op mijn manier
		 zeggen?
C:
Hmmm, even denken... NEE. Absoluut
		 niet.

Fladdertje, je vindt jezelf echt een
beetje te goed.
(Stomverbaasd.) Wat?
Serieus. Je bent mijn beste vriendin,
maar dit moet ik je vertellen. De manier
waarop jij je gedraagt en met iedereen
omgaat is... Nou ja, iedereen krijgt een
hekel aan je.
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Fla: Je bent gewoon jaloers.
Fli: Nee. En ik meen het echt. Sinds je die
		 rol mag spelen, kun je alleen nog maar
		 over jezelf praten. Hoe geweldig jij wel
		 niet bent. Dat moet je niet doen.
		 (Pauzeert.) Tot ziens. (Vertrekt.)
(Fladdertje kan tot het einde vooraan blijven staan, nadenkend over wat Fliona heeft
gezegd.)
Fli stem: En dat was het dan. De akeligste
week van mijn leven, tot nu toe. ’t Had geen
bijzondere afloop. Geen: ‘Ze leefden nog
lang en gelukkig’ met een hoop geknuffel.
Maar uiteindelijk liep het wel aardig goed
af. Na het toneelstuk ging Fladdertje weer
normaal doen. Ze zei dat ze spijt had van
de manier waarop ze zich gedragen had.
We zijn nog steeds beste vriendinnen. Maar
Castor en zij praten nooit meer met elkaar.
Sommige andere insecten uit de klas mogen
haar niet meer na die ‘Kapelle en het Beest’
affaire. Ik hoorde dat er tijdens de uitvoering
een wesp was die haar probeerde te steken.
Het had een ‘toneelsteek’ moeten zijn, maar
ik geloof dat hij het haar betaald wilde zetten. Weet je, het is best vreemd. Eigenlijk
speelde ze een fantastische Kapelle. Maar
niemand wilde haar dat vertellen, want...dat
deed ze zelf de hele tijd al.
Programmaleider: Ik vraag me af of sommigen van jullie in Fladdertje iets van jezelf
hebben ontdekt. Ik wel. Ik wil heel graag van
anderen horen dat ik ergens goed in ben.
En als ze me dat niet vertellen, dan merk ik
dat ik goede dingen over mezelf vertel en
hoop dat ze het met me eens zijn en zullen zeggen: ‘Joh, wat kan jij dat toch goed!’
Ik denk dat een heleboel mensen zich soms
zo voelen. Maar God wil niet dat we ons zo
gedragen. Weten jullie nog wat er in Romeinen staat? (Verwijs naar de afbeeldingen 1
en 2.) ‘U moet niet worden als de mensen

die zich niets van God aantrekken. U moet
anders worden, door een nieuwe manier van
denken.’ Er is een aantal redenen waarom
we niet trots moeten zijn. Ten eerste staat er
in Spreuken (Verwijs naar de uitvergroting
van het sleutelvers) ‘Laat een ander je prijzen, doe het niet zelf, laat het over aan een
vreemde, zie er zelf van af.’ Spreuken 27:2
Als je even nadenkt over Fladdertjes trots
dan weet je dat dit vers waar is. Niemand wil
graag in de buurt komen van iemand die de
hele tijd vertelt hoe goed hij wel niet is.
Maar hoe moet je je dan wel gedragen? Hoe
noem je iemand die zichzelf niet zit op te
hemelen? Nederig. Nederige mensen vinden
het niet nodig om anderen te vertellen hoe
goed ze zijn, want ze weten dat alles wat ze
goed kunnen een cadeau van God is. Maar
als je nederig bent, hoef je ook niet te gaan
rondvertellen dat je alles slecht doet, als je
weet dat dit niet waar is. Dat heeft niks met
nederigheid te maken. Als je nederig wilt
zijn, mag je best een goed gevoel over jezelf
hebben. Je weet dat je in bepaalde dingen
gewoon goed bent. Je bent God dankbaar
dat Hij je bepaalde talenten gegeven heeft,
en je vindt het niet nodig om anderen daarop te wijzen. En als iemand je dan een compliment geeft, dan betekent het ook werkelijk iets. Als je leeft volgens bijbelse wijsheid,
kun je hoogmoed omzetten in nederigheid.
(Verwijs naar het sleutelvers.) ‘Laat een ander
je prijzen, doe het niet zelf, laat het over aan
een vreemde, zie er zelf van af’ (Spreuken
27:2). Als je deze bijbelse wijsheid leest en
het in je leven toepast, zal God een nieuw
mens van je maken. (Gebruik de M-doos om
‘hoogmoed’ te veranderen in ‘nederigheid’.)
Hij verandert je van een
hoogmoedige in een
nederige persoon.
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Nabespreking
(5 minuten)
Ik hoop dat God de Bijbeltekst en het verhaal van vandaag heeft kunnen gebruiken
om jouw mening over hoogmoed of trots
te veranderen. Wees nederig. Ga jezelf niet
ophemelen, laat dat maar aan anderen over.
(Verwijs naar afbeelding 3.) God wil graag
dat je zo reageert. Ik daag je uit om dit in je
eigen leven te gaan doen. En, zoals het vers
zegt, dan zul je zien hoe ‘goed, aangenaam
en volmaakt Gods wil is.’ En weet je wat? Dan
ben je aan een verandering begonnen.

Gebed
Lieve God,
Dank U dat U ons de Bijbel gegeven heeft
waardoor we het verschil tussen hoogmoed
en nederigheid kunnen begrijpen. Help ons
om uw bijbelse wijsheden te leren kennen
zodat U ons kunt veranderen. We weten wat
U van ons vraagt, Heer. Help ons om deze
week nederig in plaats van hoogmoedig te
zijn. Amen.
(Speel muziek terwijl de kinderen naar de
kleine groepen gaan.)

De kleine groepen
tekstbord met het sleutelvers) Weten jullie
het nog? Het sleutelvers voor vandaag luidt
‘Laat een ander je prijzen, doe het niet zelf,
laat het over aan een vreemde, zie er zelf
van af.’ Spreuken 27:2
Soms weten we even niet meer hoe dat
moet. Opscheppen en aandacht trekken gaat
ons goed af, maar wat is nu nederig gedrag?
Hoe doe je dat? Met die vragen gaan we ons
bezighouden in onze activiteit.

Groepsleider: Welkom in de groep! Vonden
jullie het leuk om het Vlooientheater ‘Vlieg
in het nauw’ te zien? Wie kan me vertellen
wat er gebeurde toen Fladdertje zich trots
ging gedragen? (Reactie) Dat klopt. Niemand
wilde met haar omgaan. Als we eerlijk zijn,
moeten we toegeven dat we allemaal wel
eens trots of hoogmoedig zijn. Misschien
schep je graag op over de spullen die je hebt.
Misschien wil je anderen laten weten hoe
goed je ergens in bent. We zijn allemaal wel
eens hoogmoedig, soms een beetje, soms
heel erg. Maar God wil onze gedachten over
hoogmoed veranderen zodat we dit gedrag
niet zomaar van anderen overnemen, want
dat gebeurt haast vanzelf. (Verwijs naar het
tekstbord en de illustraties van Romeinen
12:2) Denk aan het vers uit Romeinen ‘U
moet niet worden als de mensen die zich
niets van God aantrekken. U moet anders
worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil.
En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.’ God gebruikt de Bijbel om onze
gedachten te veranderen. Als je leeft volgens
de wijsheid van de Bijbel, kun je hoogmoed
omzetten in nederigheid. (Verwijs naar het

Activiteit: Zoek de zoemers
Opstelling
Laat de kinderen in een kring gaan zitten.
Neem even de tijd om iets te drinken met
elkaar en voor een eventuele traktatie. Ga
vervolgens verder met de uitleg van de activiteit.
Groepsleider: We gaan een spel doen
waarbij je moet bedenken hoe je een hoogmoedige houding kunt veranderen in een
nederige houding. Het spel heet ‘Zoek de
zoemers’. Op dit grote speelveld zit onder
iedere emmer een insect. Van elk insect zijn
er twee, en nu moet je proberen om telkens
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twee gelijke insecten te vinden.
Verdeel de kinderen over vier teams, en vertel elk team aan welke van de vier kanten
van het speelveld ze moeten gaan zitten.
Geef de teams een scorekaart en potlood en
zeg dat elk team iemand moet uitkiezen die
de score bijhoudt.
Van ieder team komt om de beurt iemand
naar voren die twee emmers mag omdraaien.
Ik kies uit wie er mag komen. Als je twee
gelijke insecten gevonden hebt, verdien je
tien punten voor je team. Als je geen gelijk
stel vindt, zet je de emmers terug en krijgt
de volgende groep de beurt. Als een team
een insectenpaar gevonden heeft, kunnen
alle teams vijf extra punten verdienen door
een vraag te beantwoorden. Deze vragen
helpen je te ontdekken hoe jij je in verschillende situaties nederig kunt gedragen. Nadat
de vraag beantwoord is, gaan we verder en
krijgt de volgende groep de beurt. We spelen door tot alle insectenparen gevonden
zijn. Het team met de meeste punten heeft
gewonnen.
Kies een team dat mag beginnen. Kies een
kind van dat team dat twee emmers mag
omdraaien. Is er geen insectenpaar gevonden, dan gaat de beurt naar het volgende
team. Stop het spel als er een paar gevonden
is, en haal de twee emmers en insecten weg.
Geef tien punten aan het desbetreffende
team. Lees een van de onderstaande vragen
voor. Laat elk team als groep de vraag beantwoorden. Om de beurt mogen de groepen
antwoord geven. Geef elke groep vijf punten voor een goed antwoord. Zorg ervoor
dat zoveel mogelijk kinderen aan de beurt
komen om een insectenpaar te zoeken.

LESTIP:
Als je dit spel met meer
speelvelden wilt spelen, denk er dan aan
dat er bij ieder veld een leider nodig is.
Je kunt ook iemand tussen de velden
laten doorlopen om de kinderen te
helpen of aanwijzingen te geven.

Vragen onderbouw
1. Nederige mensen zijn dankbaar voor hun
talenten en de dingen die God hun
gegeven heeft. Noem iets op waar jij
goed in bent. Noem iets op wat je thuis
hebt en waar je dankbaar voor bent.
2. Je vertelt je vriendjes dat je nieuw speelgoed hebt gekregen. Je laat hun weten
dat wat jij hebt echt veel beter is dan
wat zij hebben. Ben je dan trots of
nederig? (trots)
3. Jij maakt het winnende doelpunt bij
voetbal. Je rent het veld rond en vertelt
iedereen hoe goed jij bent omdat jij
gewonnen hebt. Ben je nu trots of
nederig? (trots) Wat zou je kunnen doen
of zeggen als je nederig wilt zijn? (Je
viert de overwinning samen met je team
en vertelt iedereen hoe goed ze hebben
gespeeld.)
4. Je vertelt je vriendinnetje dat jij heel
goed bent in rekenen en dat je haar heel
goed kunt helpen. Ben je nu trots of
nederig? (trots) Wat zou je kunnen
zeggen als je nederig wilt zijn? (Je zou
haar kunnen vertellen dat je best met
haar wilt samenwerken als zij moeite
heeft met rekenen.)
5. Wat heeft God ons gegeven om ons te
helpen om onze gedachten te veranderen? (de Bijbel)
6. Heb je wel eens te maken gehad met
iemand die vaak opschept? Hoe voel jij je
als je met hem of haar omgaat?
7. Je vriendje zegt dat hij beter kan zwemmen dan jij. Is hij trots of nederig? (trots)
Wat zou je hierover tegen hem kunnen
zeggen? (Wat fijn dat God ervoor
gezorgd heeft dat jij zo goed kunt
zwemmen.)
9. Wat betekent nederig zijn eigenlijk? (Dat
je dankbaar bent voor de talenten die
God je gegeven heeft.) Bedenk eens
welke dingen jouw vriendjes beter
kunnen dan jij. Hoe zou je hun daarvoor
een compliment kunnen geven?
10. Je hebt op school een werkblad gemaakt
en geen enkele fout gemaakt. In de
pauze praten je vriendjes over hun
werkbladen.
Wat kun je erover zeggen als je nederig
wilt zijn? (Je kunt zeggen dat je blij bent
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dat juf alles zo goed heeft uitgelegd
waardoor jij je werk zo goed hebt
gemaakt. Je zou ook je mond kunnen
houden totdat iemand aan jou vraagt
hoe het ging.)

Afronding
Het is best moeilijk om nederig te zijn, of
niet soms? We vinden het leuk om anderen
te vertellen waar we goed in zijn. Daar krijg
je een goed gevoel van. Maar God wil niet
dat we onszelf beter vinden dan anderen.
Hij wil dat we blij zijn met de talenten die
Hij ons gegeven heeft, en ook het goede in
anderen zoeken. Neem deze week de tijd om
het goede in anderen te ontdekken, en te
oefenen in nederigheid.

Vragen bovenbouw
1. Wat zijn de gevolgen van hoogmoedig
gedrag?
2. Nederige mensen zijn dankbaar voor de
talenten die God hen gegeven heeft.
Voor welk talent kun jij God bedanken?
3. Wat kan jou helpen om nederig te blijven
als je de neiging hebt om hoogmoedig te
zijn? (Het feit dat je talenten door God
gegeven zijn.)
4. Wat heeft God ons gegeven om onze
manier van denken te veranderen? (de
Bijbel)
5. Heb je wel eens te maken gehad met
iemand die vaak opschept? Wat denk
je of hoe voel jij je als je met hem of haar
omgaat?
6. Het sleutelvers voor vandaag is: ‘Laat het
aan een ander over je te prijzen; beter
dat een vreemde het doet dan jijzelf.’
Spreuken 27:2. Wat denk je dat dit vers
betekent?
7. Wat betekent het om nederig te zijn?
(Dankbaar zijn voor de talenten die God
je gegeven heeft.)
8. Hoe kun je op school nederig blijven zijn?
9. Hoe kun je bij je vrienden nederig zijn?
10. Bedenk een paar dingen die jouw vrienden beter kunnen dan jij. Hoe zou je hun
daarvoor complimenten kunnen geven?

Sleutelvers
Denk aan het sleutelvers voor vandaag,
Spreuken 27:2, waar staat: ‘Laat een ander je
prijzen, doe het niet zelf, laat het over aan
een vreemde, zie er zelf van af.’
Laten we bidden en God vragen om onze
hoogmoedige houding te veranderen in een
houding van nederigheid.

Gebed
Lieve God,
Dank U dat U ons de Bijbel gegeven heeft.
Dank U dat U ons helpt om onze manier
van denken te veranderen, zodat wijzelf
veranderen en zo worden als U het graag
wilt. Help ons om dankbaar te zijn voor de
talenten en spullen die U ons geeft, en
help ons onze hoogmoedige houding om
te zetten in een nederige houding. Amen.
Sluit het programma af met een lied en/
of geef de kinderen een zegen mee.
(Geef de kinderen het sleutelverskaartje en
de brief voor thuis met puzzelplaat terwijl ze
wachten tot ze opgehaald worden.)
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Sleutelverskaartjes
De

les 1 • bijlage 1

ultiem e metam
orfos e

De

Metam or fose

ultiem e metam
orfos e

Les 1

Laat een ander je prijzen,
doe het niet zelf, laat
het over aan een
vreemde, zie er zelf van af.
De

Spreuken 27:2

Les 1

Laat een ander je prijzen,
doe het niet zelf, laat
het over aan een
vreemde, zie er zelf van af.
De

ultiem e metam
orfos e

Metam or fose

ultiem e metam
orfos e

Spreuken 27:2

Les 1

De

Spreuken 27:2

I

Laat een ander je prijzen,
doe het niet zelf, laat
het over aan een
vreemde, zie er zelf van af.
De

ultiem e metam
orfos e

Metam or fose

ultiem e metam
orfos e

Spreuken 27:2

Les 1

De

Spreuken 27:2

I

Laat een ander je prijzen,
doe het niet zelf, laat
het over aan een
vreemde, zie er zelf van af.
De

ultiem e metam
orfos e

Metam or fose

ultiem e metam
orfos e

Spreuken 27:2

Les 1

De

Spreuken 27:2

I

Laat een ander je prijzen,
doe het niet zelf, laat
het over aan een
vreemde, zie er zelf van af.
De

ultiem e metam
orfos e

Metam or fose

Les 1

I

Laat een ander je prijzen,
doe het niet zelf, laat
het over aan een
vreemde, zie er zelf van af.

Metam or fose

Les 1

I

Laat een ander je prijzen,
doe het niet zelf, laat
het over aan een
vreemde, zie er zelf van af.

Metam or fose

Les 1

I

Laat een ander je prijzen,
doe het niet zelf, laat
het over aan een
vreemde, zie er zelf van af.

Metam or fose

Metam or fose

ultiem e metam
orfos e

Spreuken 27:2

Les 1

I

Metam or fose

Les 1

I

Laat een ander je prijzen,
doe het niet zelf, laat
het over aan een
vreemde, zie er zelf van af.

Laat een ander je prijzen,
doe het niet zelf, laat
het over aan een
vreemde, zie er zelf van af.

Spreuken 27:2

Spreuken 27:2

I

I
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Bijlages

L ES 1 N EDERIGHEID
BIJLAGE 1.2

K LEINE G ROEP

BIJLAGE

Insectenkaarten

I NSECTEN K AARTEN
les 1 • bijlage 2a

Promiselandpakket
Promiseland
pakket Metamor
Metamorfe
fe
© Willow Creek Nederland, Krakelingweg 10, 3707 HV Zeist www.willowcreek.nl
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Metamorfose

L ES 1 N EDERIGHEID
BIJLAGE 1.3

K LEINE G ROEP

BIJLAGE

Metamorfose

Insectenkaarten

I NSECTEN K AARTEN
les 1 • bijlage 2b

Promiselandpakket Metamorfe
© Willow Creek Nederland, Krakelingweg 10, 3707 HV Zeist www.willowcreek.nl
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Bijlages

L ES 1 N EDERIGHEID
BIJLAGE 1.4

K LEINE G ROEP

BIJLAGE

Insectenkaarten

I NSECTEN K AARTEN
les 1 • bijlage 2c

Promiselandpakket Metamorfe
© Willow Creek Nederland, Krakelingweg 10, 3707 HV Zeist www.willowcreek.nl
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Metamorfose

Scorekaarten
les 1 • bijlage 3

SCOREKAART

SCOREKAART

SCOREKAART

SCOREKAART
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Bijlages

Afbeelding tekstbord

n elke les wordt de tekst uit Romeinen
les 1 • bijlage 4a 12: 2 besproken en herhaald.
Onderstaande platen helpen daarbij.

“U moet
niet
wordendie
als zich
de mensen
U moet niet worden
als de
mensen
niets van God aantrekdie zich niets van God aantrekken.”
en.”
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Afbeelding tekstbord
les 1 • bijlage 4b

“U moet anders worden,
door een nieuwe manier van denken.”
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Bijlages

Afbeelding tekstbord
les 1 • bijlage 4c

Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangeaam en volmaakt.”
“Dan kunt u ontdekken wat God wil.
En wat Hij wil, is goed,
aangenaam en volmaakt.”
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les 1 • bijlage 5

Les 1Spreuken 27:2
Zoek de 10 verschillen

I
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Bijlages

Ouders:
les 1 • bijlage 6

Beste ouders/verzorgers,
In de zomerperiode gaan we tien weken lang werken het met programma Metamorfose. Daarin ontdekken we dat God de manier
waarop wij denken en dingen doen kan veranderen. Metamorfose
betekent ‘gedaanteverwisseling of levensverandering’. De tekst van
Romeinen 12:2 is het uitgangspunt voor alle lessen: ‘U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een
nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed,
aangenaam en volmaakt’. We gebruiken de tekst uit ‘Het Boek’ omdat deze tekst voor de
kinderen het beste te begrijpen is. Elke week is er weer een nieuwe aflevering van ‘Het
Vlooientheater’ waarin allerlei insecten een rol spelen en bijzondere dingen meemaken.
De tien lessen zijn onderverdeeld in vier blokken. Het eerste blok gaat over het veranderen van je houding. In les 1 is het thema ‘nederigheid’ en in les 2 ‘geduld’. Vandaag
hebben we met de kinderen de eerste les behandeld met als thema: als je leeft volgens de
wijsheid van de Bijbel kun je hoogmoed veranderen in nederigheid. De kinderen hebben
een voorstelling gezien ‘Vlieg in het nauw’, waarin Fliona de Vlieg vertelt over de perikelen rond een toneelstuk op school. Haar beste vriendin Fladdertje Vlinder is er trots op dat
zij de ster van het toneelstuk is. De kinderen hebben ontdekt wat de begrippen ‘trots’ en
‘nederig’ inhouden en worden aangemoedigd hun ideeën ten opzichte van hoogmoed te
veranderen.

Het sleutelvers voor deze week is Spreuken 27:2 ‘Laat een ander je prijzen, doe het
niet zelf, laat het over aan een vreemde, zie er zelf van af’.

Wat je deze week kunt doen:
• Leg nogmaals aan je kind uit wat een metamorfose betekent. Een mooi voorbeeld is
de gedaanteverwisseling van een rups naar een vlinder. Voor de jongere kinderen is het
boekje ‘Rupsje Nooitgenoeg’ hiervoor goed te gebruiken. De ouderen kinderen kunnen
zelf via het internet voorbeelden zoeken.
• Breng de tekst van Spreuken 27:2 in de praktijk door je kind te prijzen zodat het kan
ervaren hoe het is als een ander je prijst.
• Leg deze tekst uit en oefen deze met je kind.
• Bewaar het sleutelverskaartje duidelijk zichtbaar zodat je kind en de andere
gezinsleden er steeds aan herinnerd worden.
• Praat over de begrippen ‘trots’ en ‘nederigheid’. Misschien kan je voorbeelden
geven uit je eigen leven hoe je trots hebt kunnen veranderen in nederigheid.
• Stimuleer je kind om complimentjes te geven en oefen dit in het gezin door
bijvoorbeeld na het eten elkaar te prijzen om iets wat er die dag goed is gegaan.

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam
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