VAKANTIEBIJBELWEEK 2020
Verwerking – donderdag
& GROEN

Welkom!
Leuk dat je de verwerking wilt maken. We hebben
bij de Bijbelvertelling en de kleuren
& groen
van vandaag verwerkingen opgezocht.
Succes!
Vergeet niet om je naam en adres in te vullen in
het formulier op de website. Je krijgt dan een
mooie armband met de kleuren van het
Woordeloosboek!

KUBUS – WOORDELOOSBOEK
Dit keer een kubus die je kan maken bij de kleuren/thema’s van het
woordeloosboek. Kleur of versier de kubus, zodat je de kleuren nooit
vergeet! De uitslag van de kubus kun je hieronder vinden.

KLEURVERSJE
Zoek eerst het Koninkrijk van God! Dit lied zingen we veel op de VakantieBijbelweek. Kleur
je het kleurversje mooi in?

IN GESPREK MET ZACHEÜS
Maak de opdracht en kleur daarna de kleurplaat in.

REBUS
Wat zegt de Heere Jezus tegen Zacheüs?

KNUTSELEN
Knutsel met papier een boom met Zacheüs erin. Schrijf er bij wat
je van het verhaal van vanmorgen geleerd hebt.
Je kunt van deze site ook een leuk idee afhalen:
https://www.jufliek.nl/zacheuumls.html

ANDERE IDEEËN
Gebedshand
Bij het leven met God hoort bidden. Misschien weet je nog niet zo goed hoe het moet. De gebedshand
kan jouw helpen met bidden.
Nodig: Stevig groen papier, stiften of potloden, pen,
schaar
Werkwijze: Trek je hand over op gekleurd papier en knip
het uit. Schrijf in het midden: Heere, ik noem Uw naam.
Schrijf in de duim: danken voor alles wat Hij geeft. Tussen
de duim en wijsvinger: leer ons als we lezen in Uw Woord.
In de wijsvinder: Ik bid voor de wereld, mensen dichtbij en
ver weg. In de middelvinger: ik bid voor mezelf. In de
ringvinger: Ik bid om reiniging van mijn zonden. En in de
pink: Ik prijs U om wie U bent.

Vlinder
Als een rups uit zijn cocon komt, komt er een prachtige mooie vlinder tevoorschijn. Hij is veranderd. Zo
moet ook jouw leven veranderen. Elke keer als je naar de vlinder kijkt, kun je eraan denken.
Nodig: Wasknijpers, oogjes, rietjes, ijzerdraad, knijptang, schaar, sterke lijm, touw.
Werkwijze: Knip verschillende rietjes in stukjes. Rijk het aan een stuk ijzerdraad. BIjg het ijzerdraad in
de vorm die je wilt hebben voor de vleugels. Maak met touw de twee vleugels aan elkaar vast. Plak
twee oogjes op de wasknijper. Schuif de vleugels
tussen de wasknijper. Maak met ijzerdraad nog
twee voelsprieten en plak deze met sterke lijm op
de wasknijper. Hang eventueel nog een kaartje
met de Bijbeltekst eraan.

