NIVEAU
Hoi geliefd kind,
Vandaag hebben Ollie en Sophie alweer over het laatste onderdeel van
de wapenrusting verteld, namelijk het zwaard. Het zwaard staat voor het
Woord van God. Het woord van God heet ook wel de Bijbel. Door de bijbel
te lezen leer je God kennen en weet je dat je op hem mag vertrouwen. Dat is
toch geweldig nieuws!
Je vindt hieronder weer verschillende werkjes!
Veel plezier!

Bronnen:
Gelovenisleuk.nl
Leukvoorkids.nl
Ngkdalfsen.nl
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Verwerking 1
knutselen
De bijbel, het woord wordt naar binnen
gestopt en in het hart zit een deur die goed
afgesloten wordt, het Woord kan er niet zomaar uit kwijtraken, het is goed opgeborgen
achter de deur van het hart.
Nodig: kopieën van de werkbladen, stiften/
kleurpotloden, lijm, schaar.
Stappen:
1.
Kleur het hart en de bijbel in. Alleen
het hart met de deur moet helemaal
ingekleurd het andere hart vormt de
achterzijde en zie je niet.
2.
Knip alles uit.
3.
Doe lijm op de lijmvlakken (niet op de
handen)
4.
Lijm het hart met de deur voor het
andere hart langs.
5.
De bijbel wordt een dubbel
gevouwen boek. Het heeft een
buitenzijde en een binnenkant met
tekst. Vouw de bijbel in het midden
dubbel en lijm de buiten- en
binnenzijde op elkaar. Vouw nu de
andere vouw lijn om, zodat je een
boekje krijgt.
6.
Eventueel kun je er nog een bladwijzer in doen met een mooi lintje.
7.
Zodra de Bijbel een beetje droog is kun je hem tussen de handen van het
hartpoppetje schuiven.
8.
En klaar….

Mozaiek Kids

Mozaiek Kids

Verwerking 2
kleuren
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Verwerking 3
puzzelen
Kun jij het geheimschrift oplossen?
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Ik houd de wapenrusting aan
Om in de kracht van God te blijven staan

De helm als redding op mijn hoofd
Jezus doet wat hij belooft.
Gods woord als zwaard is super scherp
Het is zo’n krachtig voorwerp

Ik houd de wapenrusting aan
Om in de kracht van God te blijven staan

De sandalen aan mijn voet
Met Gods vrede gaat dat goed
Hef het schild op van geloof
Waarmee’k de pijlen van de duivel doof

Ik houd de wapenrusting aan
Om in de kracht van God te blijven staan

De riem als waarheid doe ik om
God houdt van mij daarom
Met het harnas trek ik aan
wat Jezus voor mij heeft gedaan

Verwerking 3

puzzelen
Jezus houdt zoveel van jou, dat hij voor jou is gestorven en weer is opgestaan.
Print de puzzel op stevig papier uit. Kleur de puzzel mooi in. Knip daarna de kleurplaat over
de lijntjes uit. Nu heb je puzzelstukjes en kun je deze weer heel maken.

oplossing Verwerking 3
Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden.
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