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Kijk, Zie en
Ontdekzondag
Kinderblad

Vandaag is het Kijk, Zie en Ontdekzondag!
Op deze dag staan we stil bij hoe je samen kerk kunt zijn. Samen, want iedereen hoort
erbij! Het thema van dit jaar is ‘’zie mij’’. In de preek gaat het over de barmhartige
Samaritaan. Ken je dit verhaal? Lees maar eens in Lucas 10:25-37.
Laten we samen ontdekken hoe we elkaar echt kunnen zien. Vul snel het werkblad in!

1.Blind tekenen
Kies iemand uit met wie je deze opdracht gaat doen. Pak een pen en ga dan tegenover
elkaar zitten, zodat je goed het gezicht van de ander kan zien.
Probeer nu om het gezicht van de ander hieronder na te tekenen, maar ZONDER dat je
naar je papier kijkt.
Gelukt? Hoe ziet de tekening eruit?
Het is best moeilijk om iets te tekenen zonder dat je kan zien wat je tekent. Maar wanneer
je niet let op wat je aan het tekenen bent maar wie je aan het tekenen bent, ga je opeens
heel goed kijken. Hoe ziet die ander eruit? Heeft ie een bril en sproetjes? Heel lang haar of
juist veel krullen? Keek de ander blij of juist heel serieus?
God heeft ons allemaal uniek gemaakt, niemand is zoals jij!

2.Niet kijken, maar zien!
Als je goed naar deze plaatjes kijkt, kan je twee dingen zien. Wat zie jij?

Oplossing: Een oude man met een
muts op of een hond die een bot
vasthoudt

Oplossing: Een eend die naar links
kijkt of een haas die naar rechts kijkt

3.Challenge!
Maak een klein parcour in de ruimte waarin je zit. Gebruik bijvoorbeeld tafels, stoelen,
planten, een sjaal of andere spullen die je kan vinden. Klaar?
Kies iemand uit de groep die een blinddoek om doet. Hij of zij draait 5 rondjes en probeert
daarna van de ene kant van de ruimte, naar de andere kant te lopen zonder iets aan te
raken. Lopen zonder te kijken is best moeilijk. Help elkaar daarom door bijvoorbeeld te
roepen: Links! Rechts! Bukken! Stop!
Hoe snel krijg jij de ander naar de overkant?
God heeft een plan met je leven, maar soms is het moeilijk om te zien wat dat plan precies
is. Gelukkig ben je niet alleen! Laat anderen je afentoe helpen om de juiste weg te vinden.
Zo kunnen we samen ontdekken wat Gods plan is.

4.Braille
Elk mens kan iets niet of niet zo goed. Dat heet een beperking. De ene beperking is lastiger
dan de andere. Er zijn bijvoorbeeld mensen die niet kunnen zien. Toch kunnen deze mensen
lezen aan de hand van braille, dat zijn kleine bobbeltjes die je kunt voelen. Hieronder vind je
het braille-alfabet.

Weet jij wat er hieronder in braille geschreven staat?

Oplossing: Kerk ben je samen.

5.Wie zoekt die vindt
Zoek alle woorden in de woordzoeker en streep ze af. De letters die overblijven vormen een
zin, weet jij wat er staat?

Oplossing: God ziet jou zoals je bent

