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NIVEAU

Hoi geliefd kind,
 

Vandaag hebben we van Henk het derde verhaal gehoord. Vandaag hebben we het 
verhaal van de verloren zoon gehoord.  Ook dit keer bouwt God een feestje. Het maakt 

niet uit welke fouten je hebt gemaakt, als we maar weer bij God terugkomen. Hij 
wacht op je… en wanneer je dan weer bij Hem terugkomt, zal God een feestje bouw-
en. Zo blij is Hij dat je terugkomt! Bij dit verhaal hebben we voor jullie weer knutselw-

erkjes, een puzzel, kleurplaat en een spel! 
Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
bestcoloringpagesforkids.com
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God bouwt een feestje, wanneer jij weer bij Hem terug komt! We gaan een feestje bouwen, 
omdat we bij God mogen horen.

Nodig:
• kopie, hieronder, van de ballon. Je kunt ook zelf een ballon op papier tekenen.
• gekleurd papier
• stukje touw/wol
• schaar
• lijm

Doen:
1. Knip de ballon uit (de kopie of zelfgemaakte ballon).
2. Scheur stukjes gekleurd papier.
3. Plak de stukjes papier op de ballon. Net zolang tot er geen wit meer te zien is.
4. Plak het stukje wol aan de onderkant vast.
5. En… klaar is je ballob. Tijd om een feestje te bouwen.

Knutselen
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puzzel

Op welke dieren moet de verloren zoon passen?
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SPEL

Gebruik 1 dobbelsteen, en pionnen (van een ander spel) 
Start boven 1, gooi dobbelsteen het aantal ogen zijn de stappen dat je naar voren mag.  
Kom je op een nummer dan moet je een deel van het verhaal uitbeelden en je mag pas verder 
als het geraden wordt. Lukt dat niet bij eerste keer dan moet je een ander deel kiezen voor 
volgende beurt.  
Wie het eerst bij weer bij 1 komt heeft gewonnen.  
 
Deel van het verhaal: 
Zoon vraagt erfdeel 
Zoon feest en geeft geld uit 
Zoon heeft geen geld meer en werkt met varkens 
Zoon gaat terug naar huis 
Vader staat op de uitkijk 
Vader geeft zoom ring, kleding 
Vader houdt feest 
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