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Hoi geliefd kind,
Vandaag hebben jullie de zesde aflevering gezien van de serie ‘Schatkist vol 
verhalen’.  Wat was dat een moeilijke opdracht zeg voor Eliëzer? Een vrouw 

zoeken voor iemand anders. Gelukkig kende hij God en vroeg hij Hem om hulp. 
Ollie en Sophie hebben ons vandaag geleerd dat je niet alleen God om hulp 
mag vragen bij grote keuzes, maar ook bij kleine keuzes die je moet maken. 
Soms duurt het antwoord van God even, maar heb geduld. Wat fijn om te 
weten dat God ons altijd wil helpen, ook om een goede keuze te maken.  

Hieronder vind je weer een knutsel, kleurplaat, puzzel en spel!
Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
sermonjournal.wordpress.com
truewaykids.com
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knutselen
Isaak en Rebekka.

Nodig:
• Werkblad hart
• Werkblad Isaak en Rebekka
• Crêpe papier of andere versiersels
• Schaar 
• Lijm
• Kleurpotloden/stiften

Doen:
1. Knip het hart uit, plak deze op een gekleurd papier.
2. Beplak het hart met propjes (crêpe) papier of versier hem op een andere manier.
3. Kleur Isaak en Rebekka in
4. Knip ze uit en plak ze naast het hart, het geeft niets als ze buiten het paper steken waar het 
hart op geplakt is.









Er ontbreken stukjes in de plaat. Hieronder zie je missende stukjes. Kun jij deze op de goede 
plek in de plaat doen?
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puzzel



In Ollie en Sophie moest de dienaar van Abraham iets moeilijks doen en vroeg daar Gods hulp bij?
Toen hadden ze een aantal ideeën/voorbeelden over hoe God je kan helpen in je keuzes, weet jij ze 
nog?

(Iemand die helpt sturen,  luisteren naar God door een gedachte, plaatje, liedje)

Hieronder staat een dobbelsteen, met deze ideeën met als extra bijbel lezen en 1 open vakje. 

Maak de dobbelsteen, en gooi ermee, vertel wanneer God 1 van deze bij jouw heeft gebruikt, en kom 
je op het open vakje misschien weet jij nog een andere manier waarop God jouw geholpen heeft.
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spel




