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NIVEAU

Hoi geliefd kind,
De komende weken gaan we luisteren en kijken naar verhalen waarin 
Jezus anderen mensen ontmoet. Vandaag hebben we het eerste ver-
haal 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 
maken of een spelletje of proefje doen.

Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie
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spel

Emmaüsgangers bordspel. 
Per persoon een pion of ander klein voorwerp, per groepje van 2-6 spelers een bordspel en een 
dobbelsteen. 
Gooi een ronde met de dobbelsteen om te bepalen wie er mag beginnen. 
Wie het hoogste gooit begint, als je op een gekleurd vakje komt lees je de gebeurtenis en voer je 
de opdracht uit. 
De winnaar is degene die precies op het vakje 63 (Jeruzalem) uitkomt.  
Als iemand “te veel” gooit moet hij weer terug en het in de volgende beurt opnieuw proberen 
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proefje

Windmolen maken
Met een windmolen kun je laten zien wat de wind doet en of hij hard waait of langzaam.  

Maak een windmolen,  
 
Benodigdheden: 
• Vierkant papier 
• Liniaal 
• Potlood (met gum) 
• Schaar  
• Speld 
 
Hou de windmolen in de wind en tel hoe vaak hij rondgaat in een bepaalde tijd bv tien 
seconden. Als je de windmolen draait naar een andere kant draait hij nog even snel.  
De wind zie je niet maar kun je wel voelen en zien wat hij doet. Hij verplaats bijvoorbeeld 
bladeren, wind kan koud aanvoelen. Zo is God ook je kunt hem niet zien, maar als je oplet wel 
zien wat Hij doet in mensen levens. En als je elke dag met Jezus/God leeft, kan hij meer doen, 
zoals de houding van de windmolen in de wind. 


