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NIVEAU

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 ant-

woord 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:
https://www.pgdronten.nl/kindernevendienst-19-september-2021 
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knutsel

Bruidspaar 

Nodig: 
• een houten wasknijper 
• verf in de kleuren wit, zwart en bruin
• een kwastje
• beschermende materialen
• zwarte en rode viltstiften 
• een stukje dunne witte stof, bijv. oude vitrage 
• houtlijm 
•evt. wol in een haarkleur

Doen:
1. Begin met het beschilderen van de wasknijper. 
2. De ene helft wit (bruid) en de andere helft zwart (bruidegom). 
3. Laat het bovenste deel (voor het gezicht) onbeschilderd. 
4. De haren van de bruid en bruidegom kunnen eveneens een kleur krijgen. 
5. Teken met een pen of stift de ogen en mond. 
6. Maak van de stukje witte stof een jurk en sluier voor de bruid. Plak dit met de houtlijm vast. 
7. Wol kan gebruikt worden om haren mee te maken. Plak de wol met houtlijm vast. 
8. Wie zijn de bruid en bruidegom in het Bijbelverhaal zijn? Kan je het verhaal navertellen
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puzzel
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spel

Eliëzer was op zoek naar een vrouw voor Isaäk. Wij gaan ook proberen er achter te komen naar 
wie iemand op zoek is.

Het spel ‘wie zoek ik?’ is afgeleid van ‘wie ben ik’. Leuk om met het hele gezin te doen of met de 
kinderen uit de kinderdienst.
Ieder persoon die meedoet schrijft een naam op ieder kaartje. Aantal kaartjes is afhankelijk 
van het aantal personen dat meedoet. Probeer in totaal ongeveer 20 kaartjes te hebben, zodat 
iedereen 2 keer aan de beurt kan komen.
Gebruik 2 stevige A4tjes Vouw een A4 in 16 hokjes. Knip deze uit zodat je kaartjes krijgt. Geef 
ieder persoon een aantal kaartjes.

De personen mogen zelf namen bedenken om op de kaartjes te schrijven. Dit kan een persoon 
of dier zijn. Denk er aan dat het namen zijn die iedereen kent. Hieronder heb je een aantal 
voorbeelden.

Je kunt er ook voor kiezen om van te voren zelf de namen op de kaartjes te schrijven.

De kaartjes worden in een bak gedaan. 1 persoon kom naar voren en pakt 1 kaartje uit de bak. 
De andere personen mogen raden wie er wordt gezocht door vragen te stellen. Zoals:
Ben ik een mens?
Ben ik een dier?
Ben ik een vrouw?
Ben ik ouder dan ... jaar?
Ben ik bekend?
Ben ik een zanger?

Voorbeelden van personen/dieren die je op de kaartjes kunt schrijven:
Kabouter plop
Kruimeltje
Mr. Bean
Harry Potter
Piet Paulusma
Gerard Joling
Rene Froger
Grote Smurf
Bassie of Adriaan
Willem Alexander
Jan Smit


