
Mozaiek Kids

NIVEAU

Hoi geliefd kind,

Vandaag hebben we de laatste aflevering gezien van bidden = praten! We 
hebben veel geleerd over bidden. Vandaag hebben we geleerd dat we God 
alles mogen vragen en dat hij ook met ons wilt praten.  

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

We hebben van Ollie en Sophie geleerd dat we alles aan God mogen vertellen waar we ook zijn 
en op welke manier dan ook!

Deze mannen bidden ieder op hun eigen manier. Zie jij de verschillen?

Bron: bible.by
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gebedsslinger

Wat heb je nodig?
- Gekleurd papier
- Een touw
- Kleurpotloden
- Een schaar

Stappen:
1. Knip vlaggen uit in verschillende kleuren

2. Versier de vlaggen.

3. Print de volgende 2 pagina uit en knip de zinnen los van elkaar uit zodat je 
strookjes met tekst hebt. 

4. Plak de teksten in juiste volgorde op de vlaggetjes.

5. Maak de vlaggetjes vast aan een touw.
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gebedsslinger

1. Onze Vader die in de hemelen zijt

2. Uw naam worde geheiligd

3. Uw koninkrijk kome

4. Uw wil geschiede

5. Op aarde zoals in de hemel

6. Geef ons heden ons dagelijks brood

7. En vergeef ons onze schulden

8. Gelijk ook wij aan anderen vergeven

9. En leidt ons niet in verzoeking

10. Maar verlos ons van de boze

11. Want van U is het koninkrijk

12. En de kracht en de heerlijkheid

13. Tot in eeuwigheid

14. In eeuwigheid

15. Amen
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kleurplaat

bidden = praten
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spel: doorfluisteren

Thema: Met je hart praten met God 

Ga in een kring zitten. Kies iemand uit die begint. 
Die persoon fluistert een woord of een korte zin in de oor van 

degene naast hem/haar. Vervolgens fluistert deze het weer door 
aan de volgende. Wat komt er aan het einde van de kring uit? 

 Goed luisteren is erg belangrijk. Als het heel goed gaat kun je 
ook langere zinnen  bedenken. 


