NIVEAU
Hoi trouw en eerlijk kind,
De vrucht van deze zondag is trouw. Trouw zijn, betekent dat je te vertrouwen bent, dat je eerlijk bent en dat je doet wat je belooft. Sophie vond dat
best lastig, maar uiteindelijk is ze tegen haar vriendje en tegen Ollie eerlijk
geweest. Ben jij altijd eerlijk? We maken allemaal wel eens fouten en dan
mag je God vragen om te helpen en je te vergeven. Als je een fout hebt gemaakt bij een vriendje is het goed om te sorry zeggen.
Ook deze week hebben we weer allerlei verschillende verwerkingen die met
trouw en eerlijk zijn te maken heeft. En misschien kun je wel iets maken om
aan een ander te geven als je sorry zegt.
Veel plezier!

Bronnen:
Gelovenisleuk.nl
Opkijken.nl
Kleurversjes.nl
Bijbelverhalen.nl
Bijbelidee.nl
Nukleuren.nl
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Even lachen...
Twee moppen over eerlijk zijn:
Kan iemand mij een voorbeeld geven van de uitdrukking: eerlijk duurt het langst?”, vraagt de
meester. “Ik meester!”, antwoordt Jantje. “Als ik bij een toets afkijk, ben ik zo klaar, maar als
ik alles zelf invul ben ik urenlang bezig!”
Lotje zegt tegen haar moeder: ‘Ik vind het niet eerlijk.’
Moeder: ‘Wat vind je niet eerlijk dan?’
‘Jij bent met papa getrouwd; oma is met opa getrouwd, maar ik moet later met een vreemde
trouwen.’
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Verwerking 1
God heeft de regenboog gemaakt en hiermee ons beloofd dat er nooit meer een
overstroming zal komen die de hele aarde verwoest. We kunnen naar de regenboog kijken en God vertrouwen dat dit ook nooit meer gebeurd.
Knutsel: regenboog mobiel.
Nodig: papier, verf en kwast/wattenstaafje of gekleurd papier en lijm, schaar en
touw/lint.
Je kunt ervoor kiezen om de regenboog met verf te doen of met papier.
1.
Teken een half ronde en hierin een half rondje, zoals de regenboog hier
naast. Teken ook de wolken
2.
Knip de regenboog en wolken uit.
3.
Zorg voor verschillende kleuren verf. Doe wat verf op het puntje van de
wattenstaaf en stip een halve boog aan de buitenkant van de regenboog
met rood, daarna oranje, geel, groen, blauw en paars. (andere kleuren
kan ook). Verf nu met een kwast de wolken of veeg met de wattenstaaf de
wolken blauw.
of
3.
Zorg voor verschillende kleuren papier. Scheur de papiertjes in kleine
stukjes zoals hiernaast. Plak ze in een halve boog aan de buitenkant van de
regenboog met rood, daarna oraaje, geel, groen, blauw en paars.
(andere kleuren kan ook). Plak nu blauwe papiertjes op de wolken.
4.
Maak met de perforator 3 gaatjes in de regenboog (1 midden boven en 2
links en rechts onder) en 1 gaatje in iedere wolk.
5.
Maak de regenboog en wolken aan elkaar vast met touw/lint zoals op de
foto.
6.
Je regenboog mobiel is klaar.
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Verwerking 1
Lekker kleuren

De broers van Jozef waren niet eerlijk tegen hun
vader over wat er met Jozef was gebeurd.

Mozaiek Kids

Ja is ja, nee is nee. Beloofd, is beloofd!
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Verwerking 3
Zoek de verschillen. Ruth bleef Naomi trouw en ging met haar mee naar haar geboorteland.
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Verwerking 4
Domino: knip de kaartjes (op de volgende pagina’s) op de dikke lijnen
uit. Schud ze door elkaar. Verdeel de kaartjes over de personen die mee
doen en een pot. Dus speel je bijvoorbeeld het spel met 2 spelers, dan
verdeel je de kaartes over 3 stapels, voor elke speler en 1 pot. De kleinste
speler mag beginnen. Je moet dezelfde plaatjes aan elkaar leggen. Kan
je niet? Dan pak je een kaartje van de pot.
En wel eerlijk spelen hè?
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