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NIVEAU

Hoi geliefd kind,

Vandaag hebben we het vierde verhaal gezien over hoe Jezus ieder-
een te eten kon geven met 2 vissen en 5 broden. Er waren zelfs nog 
12 manden over met eten. Wat is dit een wonderlijk verhaal. Jezus 

zorgt voor ons, altijd. Door Hem krijgen we altijd genoeg van wat we 
nodig hebben. Dat is toch een heerlijk gevoel! Hieronder vind je weer 

een leuke knutsel, kleurplaat, puzzel en spel over de aflevering van 
vandaag!  

Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
www.kindergeloof.nl
www.bijbelidee.nl
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knutsel

Nodig:
• Werkblad, zie hieronder
• Kleurpotloden en/of stiften
• Schaar
• Lijm
• Extra A4 blaadje
 of 
• Piepschuim
• Cocktailprikkers
• Eventueel broodjes van zoutdeeg (recept staat bij niveau 1)

Hieronder zie je brood uit verschillende landen. Onderaan zie je vlaggen die bij die landen 
horen.

Doen:
1. Kleur de vlaggen ( je kunt op internet zoeken hoe de vlaggen gekleurd moeten worden).
2. Knip de vlaggen en het brood  uit.
       a. Mogelijkheid 1:
3. Plak de juiste vlaggen bij het juiste broodje.
4. Plak de vlaggen bovenop de cocktailprikker.
5. Plak de broodjes op piepschuim.
6. Prik de cocktailprikker in het piepschuim
7. Je kunt er ook eventueel weer kiezen om het brood echt te maken met zoutdeeg. 

Oplossing:
Italië: verticaal groen wit rood
Nederland: rood wit blauw
Egypte: horizontaal rood wit zwart met gele adelaar
Israël: blauw met witte strepen e witte davidsster
Turkije: rood met witte maan en ster
Duitsland: horizontaal zwart rood geel
Frankrijk verticaal blauw wit rood
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Puzzel

Kun jij het geheimschrift ontrafelen? Welke zin staat er?

Oplossing: Ollie en Sophie weten nu dat Jezus altijd voor je zorgt!
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Spel

 Jezus laat met dit verhaal zien dat je met iets kleins wat je geeft iets groots kunt doen. Het 
onmogelijke wordt mogelijk gemaakt.

Activiteit:

Memory
Hieronder staan diverse broodjes afgebeeld met steeds op elk broodje een tekst. Er passen 
steeds twee teksten bij elkaar. (Elkaars tegenstelling). Print de pagina’s en knip de broodjes uit. 
Draai de kaartjes om en probeer om de beurt een setje te vinden. Wie heeft aan het eind de 
meeste setjes gevonden.

Veel plezier!
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IK BEN VEILIG IK BEN BANG

RUST ONRUST

JEZUS HELPT MIJ IK KAN HET NIET
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VREDE BOOS

VERGEVING FOUTEN MAKEN

VRIENDSCHAP RUZIE
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JEZUS IS BIJ MIJ IK BEN ALLEEN

BLIJDSCHAP VERDRIET

DELEN IK HOUD ALLES ZELF


