21 juni

Je kunt dit boekje uitprinten of de vragen en opdrachten op een los blaadje of
misschien wel in een mooi schrift maken!
Je hebt vandaag nodig: 2 schriften, papier, viltstiften/kleurpotloden

Zingen
Welke liedjes die we vandaag zingen ken jij ook?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bijbellezen

De 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?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Je mag vandaag een proefje doen. Leg het ene schrift open op de
eerste bladzijde en het tweede schrift op de tweede bladzijde. Leg
de kaften op elkaar zoals op de foto. Vouw nu om en om een bladzijde
van het rechter schrift over het linker schrift en dan de bladzijde
van het linker schrift over het rechter schrift. Doe dit tot voor alle
bladzijdes. Probeer nu zelf, of met een broertje of zusje, de
schriften uit elkaar te trekken. Lukt dit?
Je zult merken dat dit best wel lastig is. Hiervoor moet je wel héél
sterk zijn!

Daniël uit de Bijbel heeft ook veel lastige dingen meegemaakt. Daarbij moest hij ook sterk
blijven. Gelukkig vertrouwde hij op God en hielp God Daniël door alle moeilijke dingen heen.
God wil jou ook helpen!
Welke verhalen van Daniël ken jij allemaal?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Maak van je lievelingsverhaal van Daniël een mooie strip. Als je niet meer precies weet
hoe het verhaal gaat, kan je die ook opzoeken in de kinderbijbel!
Daniël zat in de leeuwenkuil Maar God beschermde hem van
omdat hij niet mocht bidden. de leeuwen!

Hoe heeft God Daniël in
jouw strip geholpen?
………………………………………………
………………………………………………

De koning was heel blij,
want hij hield van Daniel!

Haal Daniël
eruit!

Daniël werd
eruit gehaald
met een touw.

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Bidden - BAS

Bedankt: Vandaag wil ik danken voor .....
Alstublieft: Vandaag wil ik dit vragen .....
Sorry: Vandaag wil ik sorry zeggen voor .....
Je kan vandaag danken voor een moment afgelopen week dat je je heel sterk voelde.
Je kan ook bidden voor komende week dat je je sterk mag voelen met God!

