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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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kleurplaat
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kind in de handen

*bron: Matthijs Vlaardingerbroek

• Print de volgende pagina’s uit en kleur ze in.
• Knip alle onderdelen uit. 
• Om het uitknippen makkelijker te maken staat er een kader om het kindje heen. Je kunt de 

achterkant over de voorkant heenvouwen en ze dan tegelijk uitknippen. Let er wel op dat 
het goed op elkaar ligt! 

• Vouw de binnenkant van de handen in het midden op de vouwlijn.
• Vouw de vlakken die zich onder de handen bevinden omhoog zodat het geheel erop kan 

staan.
• Doe lijm op het lijmvlak en lijm het vlak van de andere hand eroverheen
• Lijm de buitenkant van de handen (met daaraan de mouwstukken) nu links en rechts erop.
• Lijm het kindje met de rugkant tegen de voorkant maar laat de beentjes en plakstrookjes 

nog los.
• Vouw nu de lijmstrookjes en zorg dat er een soort bruggetje ontstaat tussen de knieën en de 

voeten, dit moeten de lijmvlakjes vormen
• Lijm nu het kindje tussen de handen vast.
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spel: bidden (visje)

Print de visje posters van de volgende pagina’s uit. Knip ze uit en 
plak de teksten in de ruimte.

Laat de kinderen de teksten die over gebed gaan opschrijven.

Eventueel kun je de kinderen ook een woord laten maken met de 
onderstreepte letters.
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mikado

* Foto: Bol.com

Voor dit spel heb je 
mikado stokjes nodig.

Bidden voor mensen
1 stokje Mikado, (met een blauwe spiraal)   jezelf
5 stokjes Samoerai, (rood, blauw, rood, blauw, rood)  Zwakken/zieke mensen
5 stokjes Mandarijn, (blauw, rood, blauw)    belangrijke mensen (leiders,  land/kerk  
        etc)
15 stokjes Bonze, (rood, blauw)     mensen die jou willen helpen ( juf/  
        meester, politie, etc.) 
15 stokjes Koelie,(rood, geel, blauw)     Voor familie

Soorten van bidden
1 stokje Mikado, (met een blauwe spiraal)   bidden voor jezelf
5 stokjes Samoerai, (rood, blauw, rood, blauw, rood)  God prijzen (God eren)
 5 stokjes Mandarijn, (blauw, rood, blauw)    Vergeving vragen
15 stokjes Bonze, (rood, blauw)     Danken 
15 stokjes Koelie,(rood, geel, blauw)     Voorbede (voor andere mensen)

Dankbaar
1 stokje Mikado, (met een blauwe spiraal) ,     Danken 
5 stokjes Samoerai, (rood, blauw, rood, blauw, rood)  Danken voor voorwerpen
5 stokjes Mandarijn, (blauw, rood, blauw)    Danken voor een eten
15 stokjes Bonze, (rood, blauw)     Danken  voor mensen
15 stokjes Koelie,(rood, geel, blauw)    Danken voor een plek
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woordzoeker: Bidden is praten

BIDDEN
PRATEN
GELOVEN
DANKEN
GOD
JEZUS

VADER
HEMEL
VERGEVEN
VRAGEN
VERTROUWEN
SAMEN
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gebaren: onze vader

Onze Vader,
die in de hemel zijt

Uw Naam
worde geheiligt

Uw Koninkrijk
kome

Uw wil
geschiede

Op aarde
zoals in de hemel

Geef ons heden
ons dagelijks brood

En vergeef ons
onze schuld

Zoals wij ook aan anderen 
hun schuld vergeven

en leidt ons niet
in verzoeking

maar verlos ons
van het kwade

want van U is het 
koninkrijk

en de kracht 
en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid.
Amen

*Bron: www.rkkerkmeppel.nl


