
Hoi geliefd kind,

Vandaag hebben we gehoord over het volgende onderdeel van de wapen-
rusting van God, namelijk het harnas. Deze staat voor rechtvaardigheid. 
Jezus hee�  voor ons recht gedaan en daarom mogen wij recht doen. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat we eerlijk zijn, andere kinderen helpen en andere 
kinderen mee laten spelen. In Gods ogen zijn we allemaal even kostbaar! Zo 
moeten wij ook met andere omgaan.

Hieronder vind je weer een knutsel, tekening en puzzel over eerlijkheid en 
rechtvaardigheid.

Veel plezier!

Bronnen:
Kleurversjes.nl
Gelovenisleuk.nl
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verwerking 1

God wilt een veilige toren zijn voor recht-
vaardige mensen. Deze gaan we knutsel-
en.
Nodig: kopieën op stevig papier, kleur-
potloden/sti� en, schaar en lijm. Voor de 
stevigheid kun je een chipsbus gebruiken 
om de toren omheen te maken.
Stappen:
1.  Print de bladen hieronder en de  
 cirkel hiernaast uit op stevig papi 
 er.
2. Kleur de onderdelen in.
3. Knip de onderdelen uit.
4. Knip de plakstrookjes onderaan  
 de grote torendeel in.
5. Doe nu lijm op de witte plakstrook  
 van de grote torendeel en plak  
 deze rond aan de andere eind van  
 de muur vast.
6. Doe nu lijn op de witte plakstrook  
 van de kleine torendeel. Plak nu  
 het kleine torendeel iets over het  
 grote torendeel aan elkaar vast.
7. Lijm eventueel vervolgens het  
 geheel rond de chipsbus.
8. Vouw de poppetjes dubbel en doe  
 er lijm tussen tot aan de voetjes. 
9. Vouw de voetjes naar je toe en  
 de lijmstrookjes onderaan de  
 benen ook omvouwen. Lijm de  
 jongen en het meisje op de kleine  
 cirkel met steenmotief.
10. Knip de witte cirkel uit de cirkel  
 hiernaast en lijm de plakstrookjes  
 aan de onderkant van het grote  
 torendeel vast onderop de cirkel. 
11. versier het geheel naar wens, in 
 kleuren, beplakken met gescheurd 
 papier enz... 
12. Plak de tekst op de toren.
13. En klaar is de toren….
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VERWERKING 2
kleuren
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VERWERKING 3
puzzelen

In de bijbel lees je veel over de rechtvaardige God en dat we hierin het voorbeeld van Jezus 
moeten volgen. Weet jij welke Bijbelboeken we allemaal in het oude testament hebben?


