
Hoi geliefd kind,

Deze week hebben we gehoord over het 4e onderdeel van de wapenrusting, 
namelijk het schild. Het schild staat voor geloof. Het schild beschermt je om 
niet door de pijlen geraakt te kunnen worden. Als we geloven in God zal Hij 
ons beschermen! 
Hieronder vind je weer een leuke knutsel, kleurplaat en een puzzel!

Veel plezier!

Bronnen:
Gelovenisleuk.nl
Creatiefkinderwerk.nl

Mozaiek Kids

NIVEAU



Mozaiek Kids

verwerking 1

We gaan een bijbel maken met een schild 
en een zwaard.

Nodig: de onderstaande werkbladen 
uitgeprint, kleurpotloden/sti� en, lijm en 
schaar.

Stappen:
1. Print de onderstaande werkblad 
 en uit.
2. Kleur de bladen in.
3. Knip de onderdelen uit en vouw  
 het linker en rechterbijbel deel  
 in elkaar, eigenlijk wordt het een
 soort doosje. Je krijgt 2 doosjes  
 (Vraag papa of mama even om
 te helpen: eerst het gestreepte 
 vlakje over het lijmvlak heen 
 lijmen, daarna de gebogen 
 zijkanten eronder vouwen en de  
 kleine lijmstrookjes er overheen  
 lijmen het geheel moet bovenop  
 rondlopen, dus voorzichtig in  
 vorm brengen)
4. Lijm nu het linker- en rechterbij 
 beldeel op het schild op de lijm 
 vlakken. Er zit geen verschil tussen 
 links en rechts.
5. Lijm nu de gestreepte delen (links  
 op blad 1) over de voor- en achter 
 kant van de bijbel heen.
6. Lijm nu het blad met daarop de  
 Bijbelteksten over de bovenkant  
 heen zodat het mooi rondloopt.
7. Vouw de lijmstroken van het   
 zwaard naar achteren, doe er lijm  
 op en druk het nu voorzichtig in  
 het midden van de bijbel, laat het  
 he� /handvat er bovenuit steken.
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verwerking 2
Kleuren



Mozaiek Kids

verwerking 3
Puzzelen:

Je mag geloven dat God van je blij�  houden, ook al doe je dingen verkeerd! Blijf geloven en 
het komt goed… Zie hieronder wat er nog meer over staat.


