Verwerking livestream 15 november - kindermoment
Niveau 1
1. Hoe laat jij zien dat je ergens heel enthousiast over bent? (bijv. juichen, dansen,
zingen, rondjes rennen, veel praten) Maak hier een mooie tekening van.
2. Waar wordt jij enthousiast van als je aan de Here God denkt? Wat vind je mooi
aan of van de Here God? Vertel dit aan je pappa of mamma.
3. De Here God wil heel graag dat we Zijn liefde niet voor onszelf houden, maar ook
lief zijn voor anderen. Voor wie wil jij iets liefs doen deze week? Wat zou je voor
hem of haar willen doen? Vraag je pappa of mamma om je te helpen.

Verwerking livestream 15 november - kindermoment
Niveau 2
1. Lees met je pappa of mamma Psalm 67. Lukt het je om deze Psalm zelf te vinden
in de Bijbel?
2. In Psalm 67 hoort de schrijver hoe de priester Gods zegen uitspreekt. Als God
hem zegent is het alsof God met Zijn licht op hem schijnt. En daarvan gaat hij
stralen. De schrijver wil Gods licht en liefde niet voor zichzelf houden, maar
uitstralen naar de mensen om hem heen. Zodat iedereen God gaat prijzen!
(Bron: ‘Ik bid de Psalmen’, Ingrid Plantinga)

a. Waar wordt jij helemaal blij van als je aan de Here God denkt?
b. Denk je dat anderen dit aan je kunnen zien? Hoe?
c. Ken je iemand die de Here God nog niet kent of waar het op dit
moment niet zo goed mee gaat?
d. Hoe zou je iets liefs voor hem of haar kunnen doen deze week?
(Denk aan bijvoorbeeld een tekening maken, een kaartje schrijven,
koekjes bakken, (papieren) bloemetjes brengen of iets heel anders)
3. Bidt samen:
Heer,
Zegen mij
en hou van mij,
ook als ik dat niet heb verdiend.

Dan ga ik stralen
en zal iedereen zien
hoe goed U bent!

Straal op mij
met uw liefdevolle gezicht,

Amen

zodat het licht wordt in mijn
leven.
(Bron: ‘Ik bid de Psalmen’, Ingrid Plantinga)

4. Probeer deze week eens regelmatig te bidden voor diegene die de Here God nog
niet kent of waar het niet zo goed mee gaat.

Bloemen knutselen
Knutsel een bosje bloemen voor iemand die wel een bloemetje kan gebruiken.
Moeilijkheidsgraad: ★ ☆ ☆ ☆
Tijdsduur: <20 minuten
Benodigdheden:


Groen A4 papier



Geel papier




Diverse kleuren papier
Lijm



Schaar

Werkbeschrijving:
1. Vouw het groene papier in de lengte dubbel.
2. Knip het gevouwen deel voor een deel in stroken. Laat de onderkant vast.
3. Rol het papier op in de breedte.( zie foto). Plak het met een beetje lijm aan de
onderkant vast.
4. Knip meerdere bloemen uit diverse kleuren papier.
Heb je geen zin om zelf bloemen te knippen. Je kan ook kant en klare foam stickers van
bloemen kopen. Nog sneller klaar en net zo leuk.

