VERWERKING LIVESTREAM 18 OKTOBER

NEDERIGHEID
1. LEES MET ELKAAR!
Phillipenzen 2
3 Doe niets om er zelf beter van te worden of om erover te kunnen opscheppen. Maar wees
bescheiden en vind andere mensen belangrijker dan jezelf. 4 Let niet alleen op wat goed is
voor jezelf. Let ook op wat goed is voor een ander. 5 Wees net zo bescheiden als Jezus
Christus.
We lezen: Andere mensen belangrijker vinden dan jezelf. Oei dat is lastig! Boer Bertus vond
dit maar lastig zag je in de dienst! Lukt jou dat? heb je dat wel eens gedaan? De ander VOOR
jou zetten? Schrijf er eens over en praat erover met elkaar?

2. NEDERIGE MENSEN?
Ken jij mensen die bescheiden zijn, die net als Jezus, de ander belangrijker vinden? Schrijf eens op wie dat
is of teken ze?

3. TONEELSPEL
Maak kleine teams van 2 personen, bijvoorbeeld papa met een kind. Ga ergens in huis oefenen
voor een mini toneelstukje waarin je nederigheid laat zien. Bijvoorbeeld iemand voor laten gaan in
het verkeer, of een verhaal uit de Bijbel (de voetwassing bijvoorbeeld), of een laatste stuk taart aan
een ander geven etc. Gebruik verkleedkleding , potten of pannen of andere spullen, wees
creatief! Je kunt toneelstukjes doen zonder tekst waarbij de ander moet raden wat er gebeurt.

4. KNUTSEL MET ELKAAR
Teken jezelf in het kleine poppetje. Dat ben jij, naast het poppetje wat die ANDER moet
voorstellen. Deze week mag jij oefenen om die ANDER belangrijker te vinden.
Het grote poppetje kan je natuurlijk ook nog mooi inkleuren. Knip het uit en hang deze boven je
bed deze week of in de keuken als een herinnering!

PHILLLIPENZEN 2
Wees bescheiden en vind
andere mensen belangrijker
dan jezelf

5. BID VOOR ELKAAR
Sluit jullie moment samen af in gebed. Bid of de Geest van God jullie mag helpen in nederigheid.
Bid dat jullie meer en meer op Jezus mogen lijken.
Vraag vergeving als je misschien trots bent geweest.
Bid dat jullie binnen jullie gezin maar ook op school andere kinderen en andere mensen
belangrijker mogen vinden dan jezelf, dat je de Liefde van Jezus mag laten zien door te dienen en
door te vergeven.

