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:
tallystreasury.com
kleurversjes.nl
bijbelidee.nl
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verwerking 1
We gaan een boekenlegger maken. Als je de Bijbel, het woord van God leest, zul je Hem
steeds beter leren kennen. Deze boekenlegger kun je in de (kinder)bijbel gebruiken.
Nodig: 3 kleuren stroken papier, lijm, schaar, plakband, ander
kleur papier, eventueel perforator en wol of ander draad.
Stappen:
1.
Pak 3 stroken gekleurd papier. Ieder een andere kleur. Je
kunt ook makkelijk nog stroken knippen uit gekleurd papier. De
stroken moeten ongeveer 1,5 cm breed zijn en 25 cm lang. Andere
maten zijn ook goed.
2.
Leg 1 strook op de tafel en leg de andere 2 stroken er
boven op, begin ongeveer 1,5 cm van de bovenkant, zoals op de
foto. Lijm ze vast.

3.
Het bovenste stukje van de strook die onderaan op de tafel ligt vouw je over de andere strook heen en lijm je vast, zie foto.
4.
Plak het bovenste stukje van de strook nu vast met plakband op de tafel, zodat het
niet kan verschuiven.
5.
Vouw de bovenste horizontale strook (in dit geval de groene) naar beneden, zodat
deze parallel aan de eerste verticale strook (de blauwe) zit , met de zijkanten tegen elkaar.
Druk de vouw met een vinger naar beneden. Zie foto.

6.
Vouw nu de linker verticale strook (de blauwe) over de strook ernaast (de groene)
zodat deze parallel loopt aan de horizontale (gele) strook, met de zijkanten tegen elkaar.
Druk de vouw plat. Zie foto.
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7.
foto.

Vouw de gele strook over de blauwe strook zodat deze naast de groene strook zit. Zie

8.
Herhaal bovengenoemde stappen. Wanneer je bij het einde van het papier bent (of
wanneer de vlecht zo lang is als je wilt) , doe dan wat lijm op de laatste vouwen terwijl je ze
maakt, zodat het uiteinde van de vlecht vast zit. Knip vervolgens de stroken die uitsteken van
het papier af. Zie foto

9.
Plak de vlecht op een ander kleur papier als achtergrond, zoals op de foto. Zorg dat je
de achtergrond precies tekent en uitknipt. Je kunt er ook nog een gaatje in maken met een
perforator en er vervolgens een touwtje aan vast maken. Zie foto.
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verwerking 2
Kleuren
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verwerking 3
puzzel
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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

antwoord verwerking 3

