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Hoi geliefd kind,
De komende weken gaan we luisteren en kijken naar verhalen waarin Jezus 
anderen mensen ontmoet. Vandaag hebben we het eerste verhaal gehoord. 

We hebben geleerd dat Jezus altijd bij ons is, hoe we ons ook voelen. Dat 
heeft Hij ons namelijk beloofd in de Bijbel. Wow, dat is echt gaaf om te weten! 
Jezus houdt van ons! Je kunt aan de slag met de poppetjes, die je ook zag in 

de aflevering. Je kunt de poppetjes en alles wat je zag ook thuis maken en 
dan ook naspelen, hoe leuk is dat! Daarnaast kun je ook nog een kleurplaat of 

puzzel maken of een spelletje doen. Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
https://www.hellowonderful.co/post/easy-indoor-activities-for-kids/ 
https://www.howweelearn.com/obstacle-course-ideas/ 





Help de Emmaüsgangers de weg te vinden naar hun huis.
En weet je… God wilt ook in jou huis zijn!
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Blind parcours
De Emmaüsgangers waren op weg naar huis, en toen Jezus met hun mee reisde waren ze blind voor 
wie hij was.  Vandaaruit hebben we een spel bedacht.  
 
Benodigdheden: 
- 2 of meer personen 
- Blinddoek/theedoek 
- Obstakels: zoals een tafel, stoelen, bank, balk poef, tape, balonnen etc.   

Voorbereidingen: 
Maak een doolhof/route/pad waarbij je de obstakels gebruikt, dit kan binnen of buiten. 
 
Spel: 
Eén wordt geblinddoekt (evt. draai je eerst een paar rondjes) en probeert dan zijn weg te vinden. 
Degene dieje begeleidt kan de hand vasthouden, maar kan ook alleen met de stem.  
 
God leidt ons zo ook, de ene keer door woorden de andere keer door met ons mee te lopen, maar 
jij moet ook iets doen om bij het eind te komen. Wij zien niet altijd dat het Jezus is die ons helpt, 
zoals de Emmaüsgangers niet zagen dat Jezus met hun mee liep. Maar Hij is altijd bij ons om ons te 
helpen.  
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