
NIVEAU

Hoi geliefd kind,

Wist jij dat? Dat er liedjes in de Bijbel staan? David zong echt heel veel liedjes 
voor God. Je kunt liedjes maken / zingen, omdat je verdrietig, bang of blij bent. 

Mij helpt het vaak wel. Ik wordt er nog blijer van. Maar als ik bang ben, dan 
maakt het mij juist rustig. Heb jij ook wel eens een lied geschreven? En voor 

God? Hieronder vind je een blad waarop je een liedje voor God kunt schrijven. 
Maar hieronder staan ook een knutsel, kleurplaat en een spel.

Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
https://nl.vecteezy.com/vector-kunst/444484-rond-frame-met-muzieknoten-op-schalen
https://churchhousecollection.blogspot.com
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Teken een lied voor God
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tekenen



Nodig:
• Potloden/sti� en
• Bijbel /bijbelapp
• Schaar 
• Lijm
• Print van de werkbladen hieronder

Doen:
1. Knip de Bijbelboeken uit het OT uit en leg ze op de goede volgorde in het kruis (zie  
 hieronder),  
 TIP; gebruik het hele kruis, eerst alles neerleggen en dan pas vast plakken.
2. Versier het kruis.
3. Hang het kruis op naast het kruis van vorige week (Bijbelboeken/brieven van het NT)
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Hoi kids bij Ollie en Sophie hadden ze het over psalmen/liedjes in de bijbel.  

Nu hebben we een spel bedacht waarbij je je kennis van (christelijke) liedjes mag gebruiken. 

Benodigdheden: 
Pen en papier, draaischijf van pim pam pet of onderstaand papier met letters en een (dobbel)
steen. 

Draai met schijf of gooi steen en kom je op een letter dan noem je een ((christelijk) liedje op die 
begint met die letter.  
Je kunt samen elkaar uitdagen om ook een liedje te maken 
1. Een liedje kunnen maken met telkens een woord in de zin met de gegooid/gedraaide letter 
2. Nog moeilijker de letter gebruiken om eerst woord van de zin mee te maken. 

Ik hoop dat jullie veel plezier ermee hebben!

spel
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