Altijd contact met je Vader
Johannes de Doper
Doel van de les:
Johannes de Doper was een boeteprediker in de woestijn van Juda. Mensen werden geraakt door zijn
woorden, omdat hij hen uitdaagde zich af te keren van alle verkeerde dingen. Hij doopte mensen met
water om hen van zonden te reinigen. Johannes mocht ook Jezus dopen. Hij was de eerste mens die Jezus
aanwees als de Messias, de langverwachte redder van het volk Israël. Hij wordt daarom ook wel de
Voorloper van Christus genoemd. Koning Herodes liet Johannes in de gevangenis opsluiten omdat hij hem
van overspel had beschuldigd. Op verzoek van zijn vrouw en dochter laat hij uiteindelijk Johannes
onthoofden. Voor de kinderen is Johannes een wonderlijk persoon met zijn vreemde kleding, vreemde
woonplaats, vreemd eten en ook nog zijn onthoofding.
Lesstarter; ff inkomen.
Doel:
De kinderen laten zien/proeven wat het dagelijks voedsel was van Johannes.
Benodigdheden:
Gebakken sprinkhaan en een potje honing
Werkwijze:
Het zou mooi zijn wanneer je bij een dierenspeciaalzaak sprinkhanen kunt kopen.
Je kunt ze bakken (zie recept onder), maar je kunt ze ook levend laten zien en er
met de kinderen over doorpraten. Een potje honing meenemen zal geen
probleem zijn. Je kunt nu ook de video over het eten van insecten laten zien.
Wanneer het lukt om aan sprinkhanen te komen dan kun je mogelijkheid twee
kiezen. Je laat de kinderen opschrijven wat ze die dag allemaal al gegeten hebben.
Wie heeft de langste rij? De rij van Johannes is kort; sprinkhanen en wilde honing.
Profiel en vrienden:
Doel:
Werkwijze:

Slim, slimmer…
Doel:
Werkwijze:

Blog
Doel:
Werkwijze:

Verkenner:
Doel:
Werkwijze:

Johannes wat beter leren kennen.
Bespreek samen alle onderdelen en licht toe waar nodig. Petrus en Andreas
waren leerlingen van Johannes.

De kinderen weten wat het werk van Johannes was en hoe het met hem afliep.
Behandel de eerste drie vragen, lees daarna samen de blog en laat dan de laatste
twee vragen maken. Laat ze maar in tweetallen werken.
De Heilige Geest helpt Johannes zich voor te bereiden op zijn taak. Johannes
gedraagt zich anders; vreemde kleding, vreemd eten, vreemde woonplaats.
Johannes maakt verschillende groepen mensen duidelijk dat je eerlijk moet zijn en
elkaar moet liefhebben.

De kinderen weten dat een hoogtepunt in het leven van Johannes de doop van de
Here Jezus was. De kinderen weten dat God zelf Jezus zijn Zoon noemde.
Lees samen de blog. Praat samen nog even door over het werk van Johannes en
over het dopen in de Jordaan. Laat de kinderen maar reageren op dit verhaal.

De kinderen leren het gebied kennen waar Johannes preekte en doopte.
Laat de kinderen eerst zelf proberen de opdracht te maken. Daarna samen even
bespreken.

Check het zelf:
Doel:
Werkwijze:

Gadgets en foto’s:
Doel:
Werkwijze:
Doe maar:
Doel:
Werkwijze:

De kinderen leren de betekenis van de (/hun) doop kennen.
In veel landen worden mensen nog door onderdompeling gedoopt. Ook in
Nederland in o.a. de Baptistenkerk. Uiteindelijk gaat het erom dat de doop een
teken en zegel van God is dat je bij Hem mag behoren. God belooft al je zonden te
vergeven en je eeuwig leven te geven. Je kunt nog even aanstippen dat Johannes
alleen met water doopte en dat de Here Jezus en de dominee nu doopt(e) met de
Heilige Geest.

De kinderen weten meer over het leven van Johannes en sommige gadgets
nodigen uit om met elkaar in gesprek te gaan.
Lees samen de gadgets en ga zo nodig in op de vragen van de kinderen.

De kinderen komen nog een keer de kernwoorden van het verhaal van Johannes
tegen.
Laat de kinderen deze opdracht maken. In de puzzel moet de ij van woestijn met i
en j (twee vakjes). Eventueel laat je nu de video over het eten van insecten zien.

Tips
Liederen:
Liedboek voor de kerken
Gezang 69 – Johannes, wat moeten wij doen
Gezang 165 – Toen Jezus bij het water kwam
Liedbundel 1 – E&R
Lied 218: De boodschap van Johannes
Filmpje over het eten van insecten:
http://www.youtube.com/watch?v=hi_-tAc_LPc
Recept gebakken sprinkhaan:
Ingrediënten:
sprinkhanen
gesnipperde uitjes
blokjes paprika
peper
zout
eventueel knoflook
boter
scheutje witte wijn
vers gehakte peterselie en bieslook.
Bereiding:
Eerst de sprinkhanen kort invriezen om ze te doden (of kant en klaar gekocht). Vervolgens in de koeling
laten ontdooien. Poten en vleugels verwijderen. Zachtjes bakken met de uitjes, blokjes paprika, peper en
zout. Voor de liefhebbers knoflook uit de pers toevoegen. Afblussen met een scheutje witte wijn. Strooi er
voor het serveren peterselie en bieslook over.

