
Symposium 'Als ze maar gelukkig zijn'.

Intro: 
Nodig: Speelgoedgids, groot vel papier, schaar, lijm

Wat zou jij graag uit deze gids willen hebben? 
Knip of scheur het uit en plak het op een groot vel.
Afronding: 
Zou jij gelukkig zijn als je al deze spullen had?

Job 1:21

De HEERE heeft gegeven, de HEERE heeft genomen; de Naam van de HEERE zij geloofd!.

* zie receptenkaart  ** de vlekken komen door de glycerine en zie je eerst niet. Pas na contact met wasmiddel komen er grijzige vlekken. Toch op de 
kleding? Spoel dan eerst de kleding goed uit met alleen water of draai een was zonder wasmiddel.

De Bijbel open 
Maak als ouder/opvoeder de brug naar Job.

Job was een rijk man en had veel bezit;
Lezen: Job 1: 1-3

Maar de satan vroeg zich af of Job nog steeds in God zou 
geloven als hij alles kwijt zou zijn?!
Lezen Job 1: 13-19

Job raakt opeens alles wat hij heeft kwijt. 
Zou dat jou ook kunnen overkomen met de spullen die je 
net hebt opgeplakt? 
(bijvoorbeeld; gestolen/afgepakt, kapot, kwijt). 

Maar wat als het nog erger wordt: Je wordt ziek, een 
familielid sterft, je ouders verliezen hun baan… 

Gezinsmoment 

Kwetsbaarheid van geluk

Zeepbellen 

Ð

Maak als ouder/opvoeder de brug naar Job;

Wat is 'geluk' kwetsbaar vind je niet? Het is net als een 
zeepbel. En dan niet zomaar een klein zeepbelletje. Nee 
een super grote sterke zeepbel. Prachtig! Wauw! 
Maar... voor je het weet is hij kapot. Weg geluk.

» Note:
Kies zelf als ouder om nu aan de slag te gaan onder
‘zeepbellen vervolg’ of om eerst de vraag over Job te 
bespreken onder 'De Bijbel open (2)' en vervolgens 
‘zeepbellen’ en ‘Kruis’.
Denk je dat ze niet meer rustig te krijgen zijn na het 
zeepbel-avontuur, dan kun je beter eerst 'De Bijbel 
open (2)' bespreken.

Zeepbellen (vervolg)
Nodig: super sop*, zeepbelhouder*, oude kleding**

Maak reuze zeepbellen door de twee stokken vast te houden en het touw met metalen ringetje helemaal in het 
sop te laten zakken. Loop of ren vervolgens weg en waaier de twee stokken met het touw achter je aan. 

Probeer als ouder/verzorger onder deze activiteit de koppeling te leggen naar het besprokene: 

»  Wauw echt heel mooi! Net als die mooie …… Ook zo gaaf.
»  Dit is echt de sterkste/grootste/ gaafste zeepbel ever. Zeiden we dat ook niet over …..
»  ‘Plonk’ kapot!! Nu al??  (Is dit ook niet vaak bij allerlei speelgoed? Gemaakt om weer snel te moeten

vervangen/updaten)
» Kom we maken een nieuwe! Nog groter, nog beter! (Maak de link naar het speelgoed)
» Je kunt ook iedere zeepbel een naam geven! Bijvoorbeeld: racebaan, baby born pop, nintendo switch… Wauw

wat gaaf… plonk, kapot of niet interessant meer.

De Bijbel open 

Genoeg zeepbellen gemaakt? Maak dan de koppeling 
weer terug naar Job.

Wat was de reactie van Job? 
Zou jij ook zo reageren?
Lezen: Job 1: 20-22

Ď

Kruis
Maak als ouder/opvoeder de brug:
Job had alles! De prachtigste bellen. Maar hij raakte alles kwijt. Alles?
Nee, Job raakte alleen zijn 'zeepbellen' kwijt. Hij hield God over! Kijken jullie mee?

Nodig: zeepbelhouder, stokje, label

» Laat de kinderen zien hoe je van de zeepbelhouder een kruis maakt:
» Houdt de twee stokken samen vast
» Leg het kleine stokje er overdwars op in de vorm van een kruis.
» Wikkel het touw van de zeepbelhouder om het kruispunt zodat het goed vast zit.
» Hang het label aan het zilveren ringetje die aan het touw vast zit.

Ik weet, mijn Verlosser leeft! 
Job 19:25

Notitieruimte: Notitieruimte: 



Ik weet, mijn Verlosser leeft!
Job 19:25

Nodig: 
» 2  bekers  (gedestilleerd) warm water
» 0,4 - 0,5 beker groene afwasmiddel ( ongeveer 1/4 deel)
» 3 kleine  eetlepels glycerine

Doe alle ingrediënten in een bak en roer rustig door. Samenstelling kan 
wisselen per type afwasmiddel en soort water. Je kunt het meteen 
gebruiken. Het zeepsop werkt het beste wanneer je het een paar uur of een 
hele nacht laat staan.

Super sopSuper sop
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De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen;
de Naam van de HEERE zij geloofd! Job 1:21

Bellenblaas

Nodig: 
»  2 (bamboe) stokken
»  1,5 - 2 meter katoen touw
»  sluitring

Leg je touw in een driehoek. Maak de punt naar beneden iets langer. 
Knoop de sluitring aan de onderste punt vast en maak boven de ring ook 
een knoop zodat het driehoek gesloten is. Dit gewichtje zorgt ervoor dat je 
touw niet snel in de knoop gaat. Maak de twee bovenste hoeken vast aan 
de punten van de twee stokken. Is je driehoek van touw niet zo groot, knip 
dan twee extra touwtjes om de hoeken aan je stok vast te maken.Sy
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