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NIVEAU

Hoi geliefd kind,

Vandaag hebben we de tweede aflevering gezien van bidden = praten! 
Hebben jullie ook genoten van Ollie en Sophie? Vandaag hee�  tante Betty 
voorgelezen over hoe je kunt bidden. Hoe doe jij dit? Ga jij ook op de kop 
hangen zoals de vleermuizen? Stuur je foto naar contact@mozaiek0318.nl 
met jouw manier van bidden! 

We hebben weer leuke dingen voor je verzameld. Zoals een puzzel, spel, 
kleurplaat en een knutsel. Veel plezier!  
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kleurplaat
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de gebedshanger

*bron: Matthijs Vlaardingerbroek

WAT HEB JE NODIG?
- twee rietjes
- plakband
- twee enveloppen
- strookjes om gebeds- en dankpunten op te schrijven
- touwtje

WAT GAAN WE DOEN?
Voorbereiding:

Pak twee rietjes, knip één rietje ong. 2 cm in en schuif die een stukje over het andere rietje. Doe 
er een plakbandje omheen. Plak aan beide uiteinden een envelop. Op de ene staat bidden en op 
de andere danken. Knoop een touwtje precies in het midden en hang  de ‘weegschaal’op.

Vertel:              

De melaatse mannen baden Jezus of Hij hen wilde genezen. Dat deed Hij. Van de 10 mannen 
kwam er slechts eentje terug om Hem te bedanken.

Als we eerlijk zijn hebben we vaak meer om te bidden dan om te danken.  Schrijf op de strookjes 
gebedspunten en dankpunten. Zorg dat het er evenveel zijn. Stop ze in de beide enveloppen.

Opdracht:        

Pak elke dag uit beide enveloppen een strookje en bidt daar die dag voor.
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memory

Samen memory spelen. 

Bekijk de plaatjes op de volgende pagina. Er worden verschillen-
de manieren uitgebeeld waarop je met God kunt praten. Weet jij 

er nog een paar? Teken dit dan in de lege vakjes.

Print de afbeeldingen op de volgende pagina 2x uit en knip de 
vierkante plaatjes uit. Er zijn 2 rondes.

Ronde 1:
Draai een kaartje om. Beeld uit wat je op het plaatje ziet. Heb je 

twee dezelfde plaatjes? Dan mag je de kaartjes houden.

Ronde 2:
Draai een kaartje om. Wanneer heb jij voor het laatst gebeden 

zoals het poppetje op het plaatje en wat bad je toen? Heb je twee 
dezelfde plaatjes? Dan mag je de kaartjes houden.
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knielend wandelend fietsend zittend

zingend handen opheffen slapend dansend

voetballen computeren tekenend spelletje spelen

zwemmend skeelerend schommelend glijend
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tikspel

2-3 spelers per groepje

Voor dit spel heb je 2 matjes nodig.
Voor één van de matjes zet je een pilon neer. Op deze pilon leg je een pittenzakje. 

Één leerling is de agent. Deze staat op het matje met de pilon ervoor.
De andere leerling is de boef. Deze gaat op het andere matje staan. 

De boef moet proberen het pittenzakje te pakken, zonder getikt te worden. Zodra de boef 
het pittenzakje vast hee� , mag de agent de boef tikken. Wanneer de boef weer op zijn eigen 

matje staat, is hij vrij. 

Na drie keer het pittenzakje gepakt te hebben, wisselen de boef en de agent van rol.  
Als er een leerling op de wachtbank zit, wordt hier ook mee gewisseld.


