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Ik-doe-mee boekje

Welkom, fijn dat je meedoet!
Je kunt dit boekje printen of de vragen en opdrachten op een los blaadje of
misschien wel in een mooi schrift maken!
Je hebt vandaag nodig: papier, viltstiften/kleurpotloden, doosje, lijm, schaar en
eventueel een telefoon/tablet
Dit gaan we vandaag allemaal doen:

Zingen

Collecte

Bijbellezen

Preek

Bidden

Zegen

Preek
Vandaag is het thema in de kerk ‘Staying Strong’. Dit
betekent ‘sterk blijven’.
Wanneer voelde jij je afgelopen week heel sterk?
En wanneer voelde je juist niet sterk?
Daniël uit de Bijbel heeft ook veel lastige dingen meegemaakt.
Daarbij moest hij ook sterk blijven.
Als je wil, kan je de Bijbelverhalen van Daniël luisteren
en bekijken met de (gratis) app ‘De Bijbelapp voor
kinderen’, het verhaal wordt voorgelezen met plaatjes
die bewegen en achteraf een kort spelletje!

Welke van deze verhalen van Daniël ken jij?

Daniël bleef in God geloven en op Hem vertrouwen, ook toen hij in een brandende
oven en in een leeuwenkuil werd gegooid! God heeft Daniël telkens opnieuw
beschermd en hem kracht gegeven om sterk te blijven. God zal jou ook helpen op
momenten dat je je niet sterk voelt!
Knutselen
We gaan een soort oven maken, net als de oven waar
Daniël in zat.
Zorg dat je een doosje hebt die aan één kant open is.
Teken eerst op een papier een poppetje, dat ben jij.
Teken daarna grote vlammen en teken in de vlammen
dingen die je spannend of eng vindt. Probeer als
laatste een engel te tekenen. Zorg dat je aan de
onderkant van elk plaatje een soort plakrandje over
houdt. Knip al deze figuren uit. Vouw de plakrandjes
om en plak de figuurtjes in het doosje. Je kan
eventueel ook nog de buitenkant van het doosje
versieren. Net als bij Daniël zal de engel van God je
helpen en beschermen bij alle spannende en enge
dingen die je doet!

Luister na de dienst naar dit liedje over Daniël op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=ipk2MORlDws

