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NIVEAU

Hoi geliefd kind,

Vandaag hebben we het tweede verhaal gezien en gehoord. We 
hebben geleerd dat Jezus ook van alle kinderen houdt, dus ook 

van jou en mij. Wij zijn ook heel belangrijk voor Hem. Hij staat ons 
met zijn armen wijd open op te wachten. We mogen bij hem komen 
zoals we zijn. 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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PUZZEL
Antwoord: Laat de kinderen tot Mij komen.
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Spel

De kinderen mogen komen zoals ze zijn. We hebben vandaag een leuk spel, waarbij je mag 
tekenen. Het maakt niet uit of je goed kan tekenen of niet, je doet je best en dat is voor God 
goed genoeg. Je mag namelijk komen zoals je bent.
De armen van Jezus staan wijd open voor jou, je mag bij Hem komen. Hieronder vind je een spel 
waarbij je de benen wijd open moet doen om er een bal doorheen te laten gaan.

Uitleg tekenopdracht 
Print onderstaande kaartjes en knip ze uit. 
Leg ze op een stapel. 
Iemand draait een kaartje om en de tekent wat daarop staat. De ander probeert het zo snel 
mogelijk (binnen 30 sec.) te raden. 
 
Uitleg stand in de mand 
Iemand gooit de bal in de lucht en roept: ‘Stand in de mand en de bal is voor… diegene die de 
bal gooit roept een naam en diegene vangt de bal zo snel mogelijk. De andere kinderen rennen 
ondertussen weg. Als het kind de bal gevangen heeft roept die stop. De kinderen stoppen en 
gaan met hun benen wijd staan. Het kind met de bal mag proberen door iemand zijn poortje 
heen te rollen.  
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