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Hoi goed kind,

Iets goeds doen voor anderen willen we allemaal wel doen, maar is soms 
ook wel lastig. Ollie en Sophie hebben klusjes voor hun moeder gedaan, 
omdat het Moederdag was. Help jij ook wel eens anderen?  Vandaag ging het 
over de volgende vrucht: goedheid. Als je iets goeds doet voor een ander, 
laat je de liefde van God zien. Je kunt iets goed doen voor een ander door 
iemand te helpen of iets te doen om iemand op te vrolijken. Door de verw-
erkingen van vandaag kun je iets goeds doen voor een ander.

Veel plezier, maak er wat goeds van!
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Verwerking 1
Help jij jouw moeder ook vandaag net als Ollie en Sophie? Hier een blad die je uit kunt 
printen. Schrijf er op welke klusjes je voor haar kan doen. Natuurlijk kun je ook goede klusjes 
doen voor iemand anders, zoals papa of je broertje.
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Verwerking 2

Bloemen knutselen

Je kunt ook iets goeds doen voor iemand, door deze persoon op te vrolijken in 
deze rare tijd. Hoe leuk zou het zijn, dat je iemand deze zelfgemaakte bloemen 
kan geven? 

Nodig: vouwblaadjes, een schaar en lijm of plakband.

Stappen:
1. Knip een vouwblaadje in 4 vierkanten; één ervan ga je gebruiken om de
bloem te vouwen. Om te zien hoe je de tulp vouwen moet, kun je het beste de
video bekijken.
2. Vouw nu een groen vouwblaadje in de vorm van de steel, zoals ook te zien
is in de video.
3. Knip het onderste puntje van de bloem af en schuif hem op de steel.
4. Je kunt de binnenkanten van de tulp eventueel nog op elkaar vastlijmen
om hem beter te laten zitten.
5. Je tulp is klaar!

Kijk het filmpje:
https://youtu.be/6EOvCcRle68

https://youtu.be/6EOvCcRle68
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Ester doet het goede voor haar volk

Verwerking 3
Lekker kleuren. Ester vindt het lastig, maar toch wil ze het goede doen, door naar de koning 
te gaan, om haar volk te helpen!
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Wat je voor een ander doet, dat doe je voor Mij!
(lied: ‘Zal ik het anders voor je doen’)
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Verwerking 4
Puzzel: zoek de verschillen
De vader is goed, hij helpt zijn verloren zoon!
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Verwerking 5

Spelletje: Je kunt ook het goede doen door een spelletje te doen, om iemand ander op te vroli-
jken. 

Ganzenbord: De Herder
Nodig: 1 dobbelsteen en voor elke speler een pion.

1. Je bent niet alleen een schaapje van de Goede Herder, maar ook een herder voor de 
 andere mensen. Zet je pion op vakje 1.
3.  Noem drie dingen die een herder voor een schaap doet (bescherming, eten en drinken   
 geven, voor het schaap zorgen als het ziek is, scheren, in de stal brengen.)
 Als je drie dingen weet mag je drie plaatsen verder. Anders blijf je staan.
7.  Hoe noemt Jezus zichzelf? (de Goede Herder) Ga een plaats vooruit.
10.  Je moet met je schaap naar de dierenarts. Dat kost tijd. Beurt overslaan dus.
13.  Je schaap is weggelopen en je moet hem vinden. Ren een rondje rond de tafel. Ga maar  
 gauw door naar 23.
16.  Onze herder gaf zijn leven voor ons. Ruil van pion met een van je medespelers.
20.  Je hebt iemand opgezocht die ziek was. Goed gedaan. Je mag nog een keer gooien.
23.  De sleutel tot het hart van de mensen is naastenliefde. Je hebt vrolijk de tafel gedekt voor  
 je moeder. Zing er een liedje bij.
26.  Een goede herder kent zijn schapen bij naam. Noem de namen van de kinderen die   
 meespelen op. Kun je dat? Dan mag je nog een keer gooien.
30.  Je bent aan het praten met een andere herder. Dit kost tijd, sla 1 beurt over.
33.  Een schaap is duur. Weet je hoe duur jij bent? (even duur als de prijs die voor jou werd
 betaald, het bloed van Jezus) Ga naar het plaatsje met hetzelfde getal als de datum van je
 geboorte.
36.  O, wat dom, je hebt dingen gedaan die niet mogen. Daardoor geef je andere
 kinderen een verkeerd voorbeeld. En schapen doen elkaar altijd na. Ga zoveel plaatsen  
 terug als er kinderen in de groep zijn.
40.  Je hebt vanmorgen samen met een vriendje/vriendinnetje stille tijd gehouden. Goed zo! 
 Je mag 2 plaatsen vooruit. Je mag ook een andere speler kiezen om 2 plaatsen vooruit te  
 gaan.
44.  Je let goed op de schapen. Je bent er moe van. Je gaat even uitrusten, wacht hier tot 
 iemand 2 gooit.
46.  Er is een dief over de muur geklommen om een schaap te stelen. Kijk uit. Laat zien dat je  
 sterk bent, ga 5 keer opdrukken.
49.  Je telt je schapen nog een keer. Noem 5 schaapnamen, die je zelf verzint. Heb je het   
 gedaan? Je mag 2 plaatsen vooruit.
50.  Veilig in de armen van Jezus. Jij bent binnen in de kooi.
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