
Programma 7 – 12 Jaar 

Mayaan Kinderwerk 

Rein en onrein 
Tahor en Tame 

 
Doel 
Doel van het thema: De kinderen onderscheid leren tussen rein en onrein, heilig en onheilig 
Doel van de les: De kinderen denken na over het hoe en waarom van het onderscheid dat 

God maakt tussen rein en onrein 
 
Liederen 
Themalied: Wit, zwart, rood en geel 
 Baroech ha ba 
 
Verhaal 
Leviticus 11, Kolossenzen 3:1-17 
 
Gespreksonderwerpen (gebruik ook het bord om dingen op te (laten) schrijven) 
1. Waarom zou God onderscheid maken tussen reine en onreine dieren? 
2. Is onrein hetzelfde als 'vies'?  
3. Wat hebben rein en onrein te maken met de tempel van God? 
4. Wat is de heiligheid van God? 
5. Kan jij dingen bedenken die passen bij een heilig dan wel onheilig leven? 
 
Hebreeuws (schrijf de hebreeuwse woorden op het bord en oefen zo de letters met de kinderen) 
Tahor = rein 
Tame = onrein 
 
Voorbeeldactiviteit 
Ik heb de link van rein en onrein doorgetrokken naar het leven van een heilig of niet heilig leven. Dan krijgt  
het voor de kinderen wat meer brtekenis waarom God onderscheid maakt, en waarom we niet zomaar bij  
Hem kunnen komen. In onderstaande link vind je een wegstreeppuzzel over heiligheid. 
 
http://www.bijbelverwerking.nl/werkbladen/kolossenzen3_1_17_2.pdf 
 
Via www.mayaankids.nl kan je misschien via de links nog andere leuke verwerkingsmogelijkheden vinden

  
 
 

http://www.bijbelverwerking.nl/werkbladen/kolossenzen3_1_17_2.pdf
http://www.mayaankids.nl/


Programma 7 – 12 Jaar 

Mayaan Kinderwerk 

Rein en onrein 
Anders zijn 

 
Doel 
Doel van het thema: De kinderen onderscheid leren tussen rein en onrein, heilig en onheilig 
Doel van de les: De kinderen ervan bewust maken dat God van ons vraagt om 'anders' te zijn 

(heilig te leven) 
 
Liederen 
Themalied: Wit, zwart, rood en geel 
 Baroech ha ba 
 Iedereen is anders 
 
Verhaal 
Efez. 4:17-32  
 
Gespreksonderwerpen (gebruik ook het bord om dingen op te (laten) schrijven) 
1. Voel jij je wel eens anders dan de rest? 
2. Waaraan merk je dat? 
3. Is het leuk om anders te zijn? Waarom wel/niet? 
4. Weet jij een woord dat de bijbel gebruikt voor 'anders' zijn? (heiligheid) 
5. -Waarom wil God dat Zijn volk heilig is? 
 
Hebreeuws (schrijf de hebreeuwse woorden op het bord en oefen zo de letters met de kinderen) 
heiligheid 
 
Voorbeeldactiviteit 
Spel:  
Beeld je hobby uitWe gaan allemaal in een kring staan. De eerste persoon begint door zijn hobby uit te 
beelden. Tegelijkertijd noemt hij zijn naam. De tweede persoon beeld zijn hobby uit en noemt zijn naam en 
beeld daarna de hobby van de eerste persoon uit en noemt die naam. Elke keer komt er een hobby en een 
naam bij, zodat het steeds moeilijker wordt. Als iemand de fout ingaat, is hij af. Als de cirkel rond is geweest, 
kan je verder gaan en er iets bij vertellen, zoals favoriete eten of televisie programma. Uiteindelijk valt 
iedereen af.  
 
Verwerking 

Geef alle betrokken een blaadje met daarop twee slogans. 
 

“Wat je doet, bepaalt wie je bent.” 

“Wie je bent, bepaalt wat je doet.” 

 

Ze moeten binnen een minuut de slagzin, waarvan ze denken dat die waar is, omcirkelen. 

 
Speur zelf ook eens op de links die via www.mayaankids.nl zijn aangegeven. 
 

http://www.mayaankids.nl/


Programma 7 – 12 Jaar 

Mayaan Kinderwerk 

Rein en onrein 
Gehoorzaamheid 

 
Doel 
Doel van het thema: De kinderen onderscheid leren tussen rein en onrein, heilig en onheilig 
Doel van de les: De kinderen leren dat God gehoorzaamheid van ons verlangt, ook ten 

aanzien van wat we zeggen, eten, doen, etc. 
 
Liederen 
Themalied: Wit, zwart, rood en geel 
 Baroech ha ba 
 
Verhaal 
De roeping van Samuel 
 
Gespreksonderwerpen (gebruik ook het bord om dingen op te (laten) schrijven) 
1. Wat betekent gehoorzaamheid? (ontleed het woord met de kinderen) 
2. Er zijn veel mensen aan wie we gehoorzaam moeten zijn (ouders, juf, regering); wat zou er gebeuren als 

we niet gehoorzaam zouden zijn aan hen? 
3. Wat betekent het om gehoorzaam te zijn aan God? Wat doe je dan wel /niet? 
4. Betekent dat het 'doen en laten' van allerlei dingen? (probeer te sturen naar gehoorzaamheid uit liefde) 
5. Bedenk eens een aantal dingen die ons kunnen helpen om gehoorzaam te zijn aan God? 
 
Hebreeuws (schrijf de hebreeuwse woorden op het bord en oefen zo de letters met de kinderen) 
gehoorzaamheid 
 
 
Activiteit 
Wat heb je nodig: A4tjes 

 pennen 

Wat gaan we doen: Alle kinderen vouwen een vliegtuigje van een velletje papier. Gooi dit vliegtuigje 
 door de ruimte Landt het waar jij wil? Probeer het nog eens en probeer het op 
 een bepaalde plek te laten landen. Op dezelfde wijze werkt dit vaak ook zo met 
 onze wil en Gods wil. Hoe vaak gebeurt het niet dat onze wil een hele andere 
 kant opgaat dan Gods wil? Hoe frustrerend kan dat zijn…  Raap het vliegtuigje 
 weer op, ontvouw het en schrijf er een gebed op. Maak er dan weer een 
 vliegtuig van. 

 

Verwerking 

Nog een leuk idee om iets met de kinderen te knutselen: 

http://www.gelovenisleuk.nl/index.php?option=com_blog_calendar&year=2012&month=10&modid=54 
 



Programma 7 – 12 Jaar 

Mayaan Kinderwerk 

Rein en onrein 
Geloven in Jesjoea 

 
Doel 
Doel van het thema: De kinderen onderscheid leren tussen rein en onrein, heilig en onheilig 
Doel van de les: De kinderen leren dat het bloed van Jesjoea ons reinigt en hoe dat in ons 

leven vorm kan krijgen 
 
Liederen 
Themalied: Wit, zwart, rood en geel 
 Baroech ha ba 
 Jezus ik wil U bedanken 
 
Verhaal 
Zacheus (Lukas 19:1-9) Hij veranderde zijn gedrag na een ontmoeting met Jesjoea, of 
Tempelreiniging: Jesjoea moest allerlei dingen die niet goed gingen aanpakken.  
 
Gespreksonderwerpen (gebruik ook het bord om dingen op te (laten) schrijven) 
1. Als je aan iemand die Jesjoea niet kent moet uitleggen wie Hij is, wat zou je dan zeggen? 
2. Wat is het belangrijkste dat Jesjoea heeft gedaan, en waarom? 
3. Wat betekent het dat Jesjoea ons schoonwast van onze zonden? 
4. Verandert er iets in je leven als je je zonden hebt laten wegwassen door Jesjoea? 
5. Jouw lichaam wordt in de bijbel ook een tempel genoemd. Hoe kan je die tempel schoon houden? 
 
Hebreeuws (schrijf de hebreeuwse woorden op het bord en oefen zo de letters met de kinderen) 
Reiniging 
 
Activiteit 
Bijbeltekst leren: Als wij onze zonden aan God (en aan elkaar) vertellen, dan zal Hij – omdat hij trouw en  
rechtvaardig is – ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad (1 Johannes 1:9) 
 
Je kan de geschiedenis van de voetwassing gebruiken om samen met de kinderen vorm te geven aan  
'reiniging'.  Zoals de discipelen het nodig hadden om hun voeten te laten wassen door Jesjoea, zo mogen wij  
onze handen wassen. We mogen weten dat terwijl wij dit doen God ons schoon wil wassen. Schoonwaassen  
van dingen waar we spijt van hebben, woorden die we beter niet hadden kunnen zeggen en dingen die we  
beter niet handde kunnen doen. 
 
Wat heb je nodig: schaal 
  handdoek 
 
op http://www.bijbelverwerking.nl/# kan je onder het kopje Romeinen 8:1-17 een Romeinse quiz vinden met  
allerhande vragen naar aanleiding van het bijbelgedeelte. Bekijk alle vragen goed en zorg dat er ook  
nadenkers tussen zitten. Vooral voor de oudere kinderen zijn vragen die te veel voor de hand liggen erg  
vervelend. 
 
Werkblad over de tempelreiniging 
http://www.bijbelverwerking.nl/werkbladen/johannes2_13_25_1.pdf 

http://www.bijbelverwerking.nl/


Programma 7 – 12 Jaar 

Mayaan Kinderwerk 

Rein en onrein 
De genade van God 

 
Doel 
Doel van het thema: De kinderen onderscheid leren tussen rein en onrein, heilig en onheilig 
Doel van de les: De kinderen leren wat het betekent dat God genadig is 
 
Liederen 
Themalied: Wit, zwart rood en geel 
 Baroech ha ba 
 Jezus ik wil U bedanken 
 
Verhaal 
Filippus-en-de-ethiopier (over dat God ook genadig was voor iemand die niet bij het volk hoorde 
 
Gespreksonderwerpen (gebruik ook het bord om dingen op te (laten) schrijven) 

1. Wat betekent genade? 
2. Wat betekent het dat God genadig is? 
3. Kunnen wij ook genadig zijn voor iemand? (speel desnoods een stoeipartij na) 
4. Als God genadig is, en dus onze zonden vergeeft, mogen we dan expres stoute dingen doen? 
5. Waarom wel/niet? 

 
Hebreeuws (schrijf de hebreeuwse woorden op het bord en oefen zo de letters met de kinderen) 
Chesed = genade 
 
Activiteit 
 
www.gelovenisleuk.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=320:filippus-en-de-
ethiopier&catid=40:bijbelverhalen&Itemid=69 
 
Kijk ook zelf eens op de links die je kan vinden via de site www.mayaankids.nl 

http://www.gelovenisleuk.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=320:filippus-en-de-ethiopier&catid=40:bijbelverhalen&Itemid=69
http://www.gelovenisleuk.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=320:filippus-en-de-ethiopier&catid=40:bijbelverhalen&Itemid=69

