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NIVEAU

Hoi geliefd kind,

Vandaag hebben we het tweede verhaal gezien over hoe Jezus de 
knecht weer beter maakt. Wat was dit een wonderlijk verhaal. Jezus 
was niet eens bij de knecht in de buurt, maar toch maakte Hij hem 

beter. Als Jezus het zegt, dan gebeurt het ook. Je mag Jezus ook 
vragen om een wonder. Hij zal naar je luisteren en op Zijn manier ant-
woord geven. Ik denk dat we niet eens altijd door hebben dat Jezus 
antwoord geeft op ons gebed. Blijf bidden, Hij hoort je! Maar ook jij 

mag degene zijn die de ander helpt.Hieronder vind je weer een leuke 
knutsel, kleurplaat, puzzel en spel over de aflevering van vandaag!  

Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie
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gelovenisleuk.nl 
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knutsel

Benodigdheden: 
• 2 werkbladen zie hieronder
• Kleurpotloden, stiften
• Schaar
 
Doen:
1. Kleur beide werkbladen in.
2. Knip de deur en de strook met daarop de slaaf uit.
3. Knip de onderbroken lijnen in op het 1e werkblad in de deuropening. 
4. Schuif vanaf de achterkant van het 1e werkblad, van rechts naar links, de strook door de 
rechtergleuf omhoog en duwt het door de linkergleuf met de pijlpunt weer naar achteren. 
5. Nu kun je de strook schuiven en zie je in de deuropening de knecht langskomen. 
6. Plak de deur met het plakstrookje op het plakstrookje van het1e werkblad.
7. De knutsel is klaar.
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puzzel

Hieronder zie je een kleurplaat van het verhaal van vandaag. Er zijn alleen stukjes weggehaald. 
Knip de stukjes onderaan uit en plak ze op de juiste plek. Daarna kun je de kleurplaat inkleuren.
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spel

Wanneer Jezus wil dat iemand geneest, dan gebeurt dat! Hier mag je op vertrouwen. Je ziet 
Jezus niet, maar mag wel ervaren dat hij er voor je is en dat hij je zonden vergeeft. 
 
Activiteit: 
Speel samen met iemand anders buiten het spel zitvoetbal of zitvolleybal. De regels zijn 
hetzelfde als bij gewoon voetbal of volleybal, alleen moet je je nu zittend voortbewegen. 


