NIVEAU
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 belangrijk om sorry te zeggen.
Ook deze week weer allerlei verschillende verwerkingen die met zachtmoedig 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
heeft gedaan.
Veel plezier!

Bronnen:
Gelovenisleuk.nl
Opkijken.nl
Kleurversjes.nl
Bijbelverhalen.nl
Bijbelidee.nl
Nukleuren.nl
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verwerking 1
Knutselen: een zachte lieve lama
Als iemand jou verdrietig of boos heeft gedaan, doe het niet terug, maar wees zachtmoedig.
Maak deze leuke knutsel om te zeggen dat je de ander lief vindt.
Wat heb je nodig:
•
Wit karton (bordje)
•
(kartel)schaar
•
Zwarte (marker)stift
•
Gekleurde stiften
•
Knutselpapier
•
Draad/wol of ander versiering
De stappen:
1.
Knip de zijkanten van het bord af,
dat worden de oortjes.
2.
Knip golfjes om het hoofd van de
lama. Dit kan gemakkelijk met
een kartelschaar.
3.
Teken met zwart de ogen, neus
en mond.
4.
Maak een ovaal met een
gekleurde stift op de oren.
5.
Plak de oren aan de bovenkant
vast van de lama.
6.
Knip hartjes. (tip vouw een
papiertje dubbel en
knip een half hartje, als je nu het
papiertje opent, heb je een heel hartje)
7.
Plak deze aan de bovenkant van je lama.
8.
Wikkel aan de onderkant van de lama wol of draad om de lama heen.
9.
Knip nog een hartje en schrijf er iets liefs op.
10.
Schuif dit hartje tussen het draad.
11.
Je kunt de lama als je wilt nog verder versieren.
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Verwerking 2
lekker kleuren. Een mooi gebed en kleurplaat voor jezelf of om weg te geven.
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Wens mensen dus het
goede toe. Dan zal God ook
goed voor jullie zijn.
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Verwerking 3
We zijn niet altijd zachtmoedig, gelukkig vergeeft God ons dit door het kruis.
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Bid, en vraag God om je te helpen zachtmoedig te zijn.

Let op: de ij schrijf je als 2 letters.
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Oplossingen verwerking 3
Puzzel 1: Heb je echt alle kruizen geteld? Tel nog maar een keer? Kom je op hetzelfde antwoord?
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.
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