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NIVEAU

Hoi geliefd kind,
Vandaag waren Ollie en Sophie heel bang. Je kunt bang zijn voor dingen die 

gaan gebeuren of waarvan je denkt dat ze gaan gebeuren, maar niet echt zijn. 
God is altijd bij jou en wil je helpen om je angst weg te halen en natuurlijk kun 

je er ook altijd over praten met eeng root iemand. De leerlingen van Jezus 
waren ook bang op de boot tijdens een storm. Jezus hielp hen, zo helpt Jezus 

ons nu nog steeds!

Hieronder kun je weer knutselen, maar ook staat er een kleurplaat, puzzel en 
spel . Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
https://gelovenisleuk.nl/knutselen/40-bijbelverhalen/182-storm#gsc.tab=0
https://activiteitenbank.scouting.nl/zoeken/kampthema-s/item/11005-dobbel-een-verhaal



Mozaiek Kids

knutselen

Print de volgende pagina uit. Iedere week komt er een emotie bij die je in een vierknat vlak kan 
plakken. Knip ook de pijl uit en plaats deze doormiddel van een punaise (of iets wat je in huis hebt) in 
het midden van de vier vakken.
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knutsel

Nodig:
• Print van de werkbladen
• Kleurpotloden/sti� en
• Lijm

Doen:
1. Print hetgeen uit op deze bladzijde en het werkblad op de bladzijde erna.
2. Kleur de werkbladen in.
3. Knip de ovaalvorm op de boot uit.
4. Knip beide ovale vormen (met Jezus erop en de tekst) hieronder ook uit.
5. Schuif het plaklipje aan de ovaalvorm met de tekst erop door het open gat in de boot en plak 
het plaklipje aan de achterkant van de plaat vast. (Deze ovaalvorm met tekst moet het gat afdekken 
en dient als een soort luikje)
6. Plak nu de ovaal met de slapende Jezus achter het open gat in de boot. Vastplakken aan de 
achterkant van de plaat zodat je, als je de ovaal met tekst naar voren klapt, Jezus ziet liggen terwijl 
Hij heerlijk slaapt tijdens de enorme storm.
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knutsel



Mozaiek Kids

kleurplaat



Mozaiek Kids

puzzel

Er is een heel bekend liedje over bang zijn.Ken jij de tekst en kun de woorden die ontbreken invullen? 
Vraag aan een groot iemand om je even te helpen met lezen en schrijven.

Je hoeft niet ...... te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je ......,
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,
als …..... komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je ….... zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de ....... uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je …... sluit.

Antwoorden: bang, hand, oorlog, leven, lichten, ogen
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spel

Jullie hebben geleerd dat bang zijn ook een emotie is en dat 
het ook goed is dat je soms bang bent. Print  onderstaand 
formulier uit. knip uit en plak op stevig papier. Knip het nu 
nogmaals uit (of knip het direct op stevig papier uit). Zet de 
dobbelsteen in elkaar.

Gooi met de emotiedobbelsteen en beeld iets uit wat met de 
gegooide emotie te maken hee� .
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