Gezinsverwerkingsmoment zondagmorgen bij verhaal: De Heere is God!
Maak samen een dank- altaar met stenen
Elia bouwde een altaar voor de HEERE, de Allerhoogste en enige God. Jullie mogen ook steeds bedenken: De HEERE is God!Er zijn vast momenten in je leven
geweest, waarop je dat weer heel zeker wist, door iets wat God voor je deed. Het is mooi om deze momenten vast te houden door ‘gedenkstenen’ te
maken.
Nodig:
•
•
•
•
•
•

Stevige schoenen
Je jas
Rivier of water waar je stenen kunt vinden
Schoenendoos of karton waarop je het altaar bouwt
Zwarte stift om op de stenen te schrijven
Eventueel verf, versiering voor je steen

Wat ga je doen?
Ga naar buiten met elkaar en zoek mooie gladde stenen, bijvoorbeeld langs de rivier. Geniet van dit moment samen. Je kunt ook hout zoeken of
ander materiaal. Gebruik je eigen creativiteit waar je iets van kan bouwen en waarop je iets kan schrijven.
Schrijf op de stenen dingen die je nooit wilt vergeten: Bijzondere zegeningen, gewoon dingen waar je dankbaar voor bent, of hoe geweldig groot je
God vindt!
Je kunt met elkaar van deze ‘gedenkstenen’ een “altaar” bouwen, om nooit te vergeten wie God voor je is.
Elke keer als je een steen bouwt zeg je het hardop wat je erop wil schrijven
Daarna kun je God samen danken, loven en prijzen met de woorden op de stenen of een lied wat je heel mooi vindt.
Je kunt een grote platte steen mooi verven en versieren. Let op dat je de tafel dan even met een krant bedekt. Deze steen kun je op je slaapkamer
leggen. Schrijf er een Bijbeltekst of mooie boodschap op die jou herinnert aan dit verhaal of aan iets wat God voor jou gedaan heeft. (of wat je helpt
om jouw vertrouwen op God te stellen.

