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Verwerking 13.2: Voor het Sanhedrin 

 

Twee ideeën waarbij het gaat om (getuigen van) de ene Naam onder de hemel waardoor wij 

moeten zalig worden. 

 

a. Uitnodiging voor (buur)kinderen om mee te gaan naar club 

 

 

Nodig 

Papier 

Pen 

Stiften of kleurpotloden 

Evt. stickers of ander materiaal om te versieren 

Evt. enveloppen 

 

Werkwijze 

Bespreek met de kinderen waarom het fijn zou zijn wanneer ook andere kinderen, bijv. 

buurkinderen een keer mee zouden komen naar club. Wat moet er allemaal in de 

uitnodiging komen te staan? Misschien kan er alvast samen met de kinderen een activiteit 

bedacht worden, voor de keer dat er andere kinderen mee mogen komen, zodat dat ook op 

de uitnodiging kan komen te staan. 
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b. Kaars versieren met Ichthus-vissen.  

 

De Ichthus-vis is het teken van de ene Naam:  

Waar staat de Ichthus (Grieks voor vis) voor? 

I(esous) Jezus  � 

Ch(ristos) Christus � 

Th(eou) Gods  � 

U(ios) Zoon  � 

S(oter) Verlosser � 

 

 

Nodig 

• Afbeelding(en) van Ichthus-vis 

• een lichtgekleurde kaars 

• een setje tubetjes acrylverf 

• fijne kwastjes 

• wat prikkertjes en wattenstaafjes 

• tissuepapier 

• potjes water om de kwasten iedere keer 

goed schoon te spoelen 

 

Werkwijze 

Geef b.v. per twee personen een schoteltje met een drupje van elke benodigde kleur. (Je kan 

deze verf heel goed mengen!)  

Wrijf de kaars heel goed schoon met tissue. (BELANGRIJK voor de hechting!) Beschilder de 

kaars met Ichthusvissen, en versier eromheen. Wacht met het opbrengen van een tweede 

kleur tot de eerste laag droog is (dat gaat best wel snel) Gaat iets niet goed dan kun je het 

met tissue voorzichtig wegvegen. 

 

 

Variatie  

Maak van een mooie gladde steen een presse-

papier met daarop geverfd het Ichthus-symbool 


