
Creëer een samengesteld schilderij 

Doelgroep: 12-17 jaar 
Laat jongeren van de catechesegroepen of jongeren van de club in groepjes op ver-
schillende tijden in een ruimte bij elkaar komen. Maak per groep een schilderij rondom 
een bepaald thema, bijvoorbeeld ‘Heilige Geest’. Al deze schilderijen worden samen-
gevoegd tot een schilderij.  

Voorbereidingen
• Koop een aantal schilderdoeken en schilderattributen zoals verf, kwasten etc. Deze 

kunnen voor een betaalbare prijs bij de Action gekocht worden. 
• Een alternatief is om een groot canvasdoek te kopen en deze te verdelen in een 

aantal vakken overeenkomstig het aantal groepen. 
• Nodig jongeren groepsgewijs uit en geef hun een tijdslot. Zorg dat er tijd tussen het 

vertrek van de ene groep en de komst van een andere groep zit.  
• Leg in de uitnodiging uit wat de bedoeling is en wat er van hen verwacht wordt. 
• Richt de ruimte van het kerkelijk centrum of een zaaltje zo in dat jongeren snel aan 

de slag kunnen. 
• Indien nodig: geef aan dat mondkapjes nodig zijn en zorg dat deze ook klaarliggen. 
• Houd verder ook rekening met coronamaatregelen zoals eigen kwast, gebruik van 

handschoenen, etc. 

Uitvoering
• Jongeren komen op het afgesproken tijdstip bij elkaar per groep. 
• Binnen het tijdslot wordt gewerkt aan een (gezamenlijk) schilderij.  
• Wanneer de verschillende groepen afzonderlijk een schilderij maken kan na het 

drogen van de verf de schilderijen tot een geheel worden geplakt of verbonden. 
• Het schilderij kan in de ruimte of in de kerk of in kerkelijk gebouw worden opgehan-

gen. 
• Maak een foto van het schilderij en deel deze met de gemeenteleden via 

WhatsApp, een foto in het kerkblad, etc. 
• Het schilderij zou geverfd kunnen worden n.a.v. een bijbelvers.  Zet deze bijbelver-

zen op verschillende kaartjes. Iedere groep pakt een kaartje en gaat hiermee aan 
de slag. Je kunt er ook voor kiezen om deze bijbelgedeelten onder elkaar te zetten 
op een A4’tje. Iedere groep kiest een bijbelgedeelte uit en gaat hiermee aan de 
slag. Het ‘gebruikte’ bijbelvers wordt doorgestreept. De volgende groep kiest een 
bijbelgedeelte uit dat nog niet is doorgestreept. De volgende bijbelteksten lenen 
zich hier goed voor. 

  - 2 Korinthiërs 3:17    - 1 Korinthiërs 3:16 
  - Romeinen 15:13    - Efeze 4:30 
  - 1 Korinthiërs 6:19, 20   - Handelingen 1:8 
  - Johannes 14:16    - Handelingen 4:31 
  - Handelingen 2:3, 4   - Handelingen 19:5, 6 
  - Handelingen 2:38    - 2 Petrus 1:21
  - Marcus 13:11 
• Lees met elkaar het bijbelgedeelte. Wat wordt daar gezegd over het werk van de 

Heilige Geest? Probeer wat ontdekt is in de bijbelverzen te verbeelden in het schil-
derstuk.



Alternatief
In plaats van een schilderij, kan er ook gekozen worden voor het maken van een mo-
zaïek. Koop voor een mozaïek een aantal borden. Als mozaïeksteentjes kunnen tegels 
gebruikt woorden. Jongeren kunnen elk een apart mozaïek maken of per groep. Er kan 
gekozen worden voor een grote plaat die verdeeld is in vakken naar analogie van het 
aantal groepen. Deze optie is iets minder ‘coronaproof’ vanwege het gebruik van de 
‘steentjes’.


