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NIVEAU

Hoi geliefd kind,

Deze zondag ging over het thema: ‘Bidden = praten met God’. We hopen dat 
je net als Ollie en Sophie ook genoten hebt van het verhaal dat Buurvrouw 
Letty voorlas. Praten met God kan op heel veel verschillende plekken. Kun 
jij er een aantal opnoemen? Je kunt altijd met God praten. Hij luistert heel 
graag naar jou!

We hebben weer wat leuke dingen voor je verzamelt. Zoals een puzzel, een 
spel en een kleurplaat! Veel plezier!
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kleurplaat

BIDDEN
is praten
met gOD

iedere dag met elkaar de heer zoeken is fijn.
jij en hij worden daar blij van.
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de gebedsdobbelsteen

Knip hem uit en 
plak de extra

randen op elkaar.

ik leef op de wereld
niet voor mezelf alleen

ik mag zingen, werken, spelen,
 huilen, lachen, delen,

met anderen om me heen.
heer, soms vind ik dat moeilijk en 
soms fijn. maar dank u wel dat u 

mijn helpen wilt zijn.

bid hier het 
onze vader

lieve god,
dank u voor het eten

dank u dat ik leven mag
Zegen alle mensen die 

ervoor gewerkt hebben.
Amen

ik dank u, vader
dat u deze aarde 

zo knap hebt bedacht
u geeft ons alles wat nodig is 

om er samen 
iets moois van de maken.

amen

dank u god
dat u van me houdt
vandaag evenveel

als gisteren
en eergisteren.

amen

liefde is leven
dichtbij jezus
liefde is geven
meer en meer
liefde is groot
liefde is klein
liefde is samen
gelukkig zijn

amen
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los de rebus op!

Wat willen ollie en sophie je vertellen?

SCH = W B=J  - L - R AG = B,

GOD
+ T- S M = N  UU = AA       B=J  - L

!
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extra spel voor thuis

Maak een foto van de plek waar jij bid (bijvoorbeeld met de tele-
foon van je ouders. Wel even vragen natuurlijk!)

Stuur de foto naar ons door via de e-mail.
kids@mozaiek0318.nl


