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van Monique Romkes

Introductie

God was bij de zondvloed Rechter geweest over alle mensen. Omdat Hij niet elke keer opnieuw
een ramp wilde brengen, gaf Hij de rechtspraak aan de mensen zelf. Dat is het belangrijkste wat
ingesteld werd bij de 2e bedeling.
A.Spreek met je kinderen over rechtspraak. Wat er gebeurt als iemand steelt of andere erge dingen
doet. Over de politie en de rechtbank. Over boete betalen en de gevangenis.
Lees uit een kinderbijbel het verhaal van Handelingen 5 over de gevangenneming van de apostelen.
In dit geval is de overheid schuldig tegenover God om zijn dienstknechten tegen te werken.
B.Laat de kinderen de vragen maken.
Werkje: Maak handboeien en een politiepet. Speel een toneelstukje “politie en boef”.

Je kunt handboeien van stroken maken door ze aan een lus aan elkaar te plakken.
Je kunt ook een closetrol in 2 stukken knippen en een opening knippen. Daarna een ketting
maken met kralen of Penne (pasta) aan een stukje touw.

Een politiepet maak je door hoofdband van karton. Daar maak je een klep aan vast met de
nietmachine en een bovenstuk. Als laatste plak je het logo erop. Hieronder vind je mallen om na te
maken.

C.We praten nog even door over de 2e en 6e bedeling met de oudste kinderen
Laat je kinderen de schema ’s hieronder zien en op de juiste wijze inkleuren.
Hieronder vind je ook nog nog het “huisje” van de 2e bedeling. De ijslollystokjes zijn oranje. De rietjes
verbeelden de volkeren op aarde.
Ook vind je nog extra informatie in de les over Bijbelse beelden, die overeenkomen met de 2e
bedeling.

D.We praten nog even door over de menselijke overheid.
De overheid is niet altijd rechtvaardig of goed voor gelovigen.
Maar God zal in het laatst alles rechtvaardig oordelen.

