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Hoi moedig kind,

De vrucht van deze week is zachtmoedigheid. Zachtmoedig zijn, betekent 
dat je moedig bent als je zacht (rustig en liefdevol) reageert op situaties die 
je niet leuk vindt. Dat is echt soms heel moeilijk. Weet dat je de Heilige Geest 
altijd mag vragen om kracht zodat je zachtmoedig kunt zijn. Ollie en Sophie 
kregen ruzie er werden alleen maar bozer op elkaar. Dan is het best moeilijk 
om zachtmoedig te zijn en dan kan dit wel eens fout gaat, dan is het belan-
grijk om sorry te zeggen. 
Ook deze week weer allerlei verschillende verwerkingen die met zacht-
moedig zijn te maken hebben. En misschien kun je wel iets maken om aan 
een ander te geven als je zachtmoedig wilt zijn als iemand je verdriet of pijn 
hee�  gedaan.

Veel plezier!

Bronnen:
Gelovenisleuk.nl
Opkijken.nl
Kleurversjes.nl
Bijbelverhalen.nl
Bijbelidee.nl
Nukleuren.nl
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Verwerking 1
Knutselen: kaarten met een hartje
Als iemand jou verdrietig of boos hee�  gedaan, doe het niet terug, maar wees zachtmoedig. 
Maak een van deze leuke kaarten om te zeggen dat je de ander lief vindt. 

Nodig:
• Kaart, of rechthoekig karton
• Knopen
• Fineliner of dunne sti� 

De stappen:
1. Plak de knopen in een hartje op het papier.
2. Schrijf er iets liefs onder of op de achterkant
3. En geven maar…

Nodig:
• Kaart of rechthoekig karton
• Naald
• Gekleurd draad
• Fineliner of pen

De stappen:
1. Knip een hartje uit de kaart.
2. Haal het draad door de naald heen.
3. Ga voorzichtig met de naald heen en weer aan
 de buitenkant van het hartje.
4. Schrijf er wat lief onder of aan de binnenkant/achterkant.
5. En geven maar…

Nodig:
• Kaart of rechthoekig karton
• Gekleurd papier
• Wiebeloogjes (of oogjes zelf gemaakt van karton)
• Schaar en lijm
• Zwarte Fineliner of dunne sti� 

De stappen:
1. Knip 8 hartjes. (tip vouw een papiertje dubbel en 
 knip een half hartje, als je nu het papiertje opent, heb je een heel hartje) 
2. Plak de hartjes op zoals een rups, zie hiernaast.
3. Maakt met zwart de pootjes, mond en voelsprietjes.
4. Maak nog 2 hartjes voor bovenop de voelsprietjes. 
5. Plak de oogjes op. 
6. Schrijf wat lief er op
7. En geven maar…
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Verwerking 2
Lekker kleuren.

Vraag God om je te helpen om zachtmoedig te zijn…
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Verwerking 2

Lekker kleuren…

Hou va n el ka a r
als broers en zu ssen.

1 Petrus  3:8
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Verwerking 3

Mozes was een zachtmoedige man. Het volk was vaak boos op hem, maar hij 
probeerde liefdevol terug te reageren. Kun jij de weg vinden naar het beloofde 
land.
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In de bijbel vind je veel voorbeelden van zachtmoedigheid.
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oplossing Verwerking 3

Puzzel 1: Ben je bij het beloofde land gekomen? Goed gedaan, 
waar langs ben je gegaan?

Puzzel 2:
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Verwerking 4
Hiernaast een boekenlegger. Als je deze in 
het boek doet die je elke dag leest, kun je 
niet vergeten dat je lief en rustig moet zijn 
naar anderen toe.


