
Mozaiek Kids

NIVEAU

Hoi geliefd kind,

Vandaag hebben we het derde verhaal gezien over hoe Jezus de 
storm weer stil krijgt. Wat was dit een wonderlijk verhaal. De discipel-
en worden bang, want het stormt enorm. Zodra Jezus tegen de wind 

en het water praat, wordt het ineens rustig. De discipelen zijn weer 
rustig. Jezus is bij hen! Weet dat Jezus ook bij jou is, ook als je bang 

bent!  Hieronder vind je weer een leuke knutsel, kleurplaat, puzzel en 
spel over de aflevering van vandaag!  

Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
www.gelovenisleuk.nl 
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knutsel

Benodigdheden:
• De werkbladen, zie hieronder
• Kleurpotloden, stiften
• Schaar
• Lijm

Doen:
1. Print de werkbladen uit.
2. Kleur de werkbladen in.
3. Knip de ovaalvorm op de boot uit.
4. Knip de ovaalvorm met Jezus erop en met de tekst erop ook uit.
5. Schuif het plaklipje aan de ovaalvorm met de tekst erop door het open gat in de boot en plak 
het plaklipje aan de achterkant van de plaat vast. 
6. Plak nu de ovaal met de slapende Jezus achter het open gat in de boot. (Vastplakken aan de 
achterkant van de plaat zodat je, als je de ovaal met tekst naar voren klapt, Jezus ziet liggen 
terwijl Hij heerlijk slaapt tijdens de enorme storm.)
7. Je knutselwerk is klaar!
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puzzel

Hieronder zie je een woordzoeker. Als je alle woorden hebt gevonden, kun je daarna van de 
overgebleven letters een zin maken.
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spel

Jezus stopte de storm en hij was stil 

Hoe snel ben jij in stilstaan? 

We spelen Annemarie koekoek, iemand (‘de koekoek’) staat aan de ene kant en de rest van de 
kinderen staat aan de andere kant (van een straat of pleintje), het kind aan de ene kant staat 
met de rug naar de andere kinderen toe en zegt: ‘Annemarie Koekoek’ (met handen voor de 
ogen) en draait om, ondertussen proberen de andere kinderen aan de overkant bij ‘de koekoek’ 
te komen zonder dat de ‘koekoek’ ze heeft zien bewegen, heeft die je zien bewegen ben je af. 
Dan moet je weer opnieuw beginnen.


