Thuis op de bank met Jezus
Deel 14
Versla de verveling met leuke knutsels, spelletjes,
voorleesverhalen, youtube tips en meer!

Inhoud
In deze tijd dat iedereen thuis zit, ligt verveling snel op de
loer. Maar daar hebben wij een oplossing voor! In dit boekje
hebben we allemaal ideeën verzameld voor activiteiten die je
binnen in huis kan doen de komende tijd. En het leukste is,
alle activiteiten hebben iets te maken met God! We gaan
verschillende Bijbelverhalen en boodschappen die in de bijbel
staan bij langs in 6 verschillende categorieën activiteiten. Elke
activiteit heeft een eigen kleurtje, zodat je ze goed kan
herkennen.

Knutselen
Spelletjes
Voorleesverhalen
Kijk en luister tips
Puzzels
Kleurplaten

Kijk tip: Destiny Kids
Kijk mee naar het Destiny Kids Youtube Channel! Je kan het
filmpje van deze week vinden op het youtube channel van
destiny church nederland:
https://youtu.be/CKOVHgtWpRo

Knutselen: Bijbel als schild en zwaard
Benodigdheden:
Hoe te maken:
- papier
- Print de werkbladen uit.
- kleurpotloden/stiften
- Ga nu eerst alles mooi
- schaar
inkleuren met
- lijm
kleurpotloden/stiften.
- Nu gaan wij alles uitknippen.
- Nu gaan wij het boekje op de schild maken. Plak eerst het
de lege vellen erop. Als je dit gedaan hebt mag je het
velletje met de tekst erop plakken.
- En als laatste plakken wij nu het zwaard erop.
- Wat je ook nog kan doen is het in kleuren met wasco. En
het werkje nog op een groot papier plakken.

Puzzel: wapenrusting werkblad

Kleurplaat: wapenrusting

Puzzel: woordzoeker wandelen met God

(Voor)lezen: Wapenrusting
Je kent Goliath nog wel he? Die grote reus en ook nog soldaat!
Ken je David ook? Een kleine jongen die op de schapen van
zijn vader paste. Hij nam vaak zijn harp mee, maar ook een
riem en een tas met stenen, om schapen terug te roepen, maar
ook om leeuwen en beren weg te jagen.
Toen Goliath heel het volk Israël bang maakte en uitlachte en
spotte met God van Israël zei David: “Ik zal tegen Goliath
vechten! ”De koning gaf hem soldatenkleren, schoenen en
spullen. David trok het aan, het zat hem helemaal niet goed, hij
kon bijna niet meer bewegen. Hij zei:” Ik hoef ze niet, ik ga
met God, Hij heeft mij altijd geholpen, Hij zal mij ook nu
helpen!
Wij moeten ook vechten. Wij? Denk je misschien, maar er is hier
toch helemaal geen oorlog?!
Nee, gelukkig rijden er hier geen vreemde soldaten in tanks
door de straten, maar toch is er een gevecht aan de gang. En
weet je wat ze raar is? We weten al wie er gewonnen heeft!
Het gevecht begon toen de wereld nog maar net was gemaakt
door God. Alles was heel mooi, totdat er engelen waren die
niet meer naar God wilde luisteren. Zij wilde net als God zijn.
Ze probeerden de mensen naar zich toe te trekken en dat
lukte. Adam en Eva aten een vrucht van de boom, waarvan God
gezegd: ”Van die boom mag je niet eten, van alle andere bomen
wel.” Toen begon de oorlog. De oorlog tussen God en de
duivel. God wist dat Hij deze oorlog zou winnen, door Zijn
Zoon naar de aarde te sturen. Hij heeft hier op aarde geleefd,
deed alleen maar goed, maar de mensen lieten Hem sterven aan
het kruis. Jezus liet het toe, want Hij wist: Ik draag de straf die
alle mensen hebben verdiend, daardoor kunnen mensen, die in
mij geloven, weer in de hemel komen.
Jezus heeft de oorlog tussen Hem en de duivel gewonnen, maar
de duivel wil dat nog niet toegeven. Hij blijft vechten om toch
nog meer mensen bij hem te krijgen. Dus er is oorlog en wij
moeten vechten, vechten, de duivel tegen houden in ons leven.
De duivel is nog groter en sterker dan Goliath. Hoe kunnen wij
daartegen vechten?! Dat kan toch niet?
Jawel! Jij kan winnen van de duivel, net als David, die kon
winnen van Goliath. David kreeg een soldatenpak en spullen,
die hem eigenlijk niet paste. Wij krijgen een soldatenpak en
spullen die we wel passen en waardoor we de oorlog met de
duivel kunnen winnen

Het is een heel bijzonder soldatenpak. Het staat geschreven in
de Bijbel in Efeze 6 vers 11 – 19
1. Je krijgt de riem van de Waarheid om je middel: Jezus is
de Waarheid, Hij gaat met je mee. De duivel is een
leugenaar, Hij probeert je over te halen door zijn leugens,
maar met Jezus ben je veilig.
2. Je krijgt een kogelvrijvest van gerechtigheid zodat je niet
gaat twijfelen en weet wat eerlijk en recht is.
3. Je krijgt schoenen: De Bijbel. Daardoor krijg je vrede en
dat wil je doorgeven aan andere mensen.
4. Je krijgt ook een schild. Een schild kregen soldaten om
pijlen tegen te houden. Nu zouden we zeggen: om kogels
tegen te houden. Je kon er achter weg schuilen, dan was je
veilig. Wij krijgen een schild om de gemene pijlen van de
duivel tegen te houden.
5. Het hoofd van een soldaat moet ook beschermd worden.
Ons hoofd ook, want met ons hoofd denken we. Daarom
krijgen we de helm van verlossing, dan worden onze
gedachten beschermd, zodat we geen verkeerde dingen
denken.
6. We krijgen een zwaard: De Heilige Geest en Gods Woord.
Daar kunnen we iedere mens, die een vijand is van God,
aanvallen.
Een soldaat moet altijd luisteren en overleggen met de
aanvoerder. Wij moeten ook blijven praten met God. Begin
met bidden en blijf bidden!
Wij vechten en…we zullen winnen, want Jezus is al
Overwinnaar!

knutselen: Riem van de waarheid
Hoe te maken:

Benodigdheden:

- Maak van gekleurd papier een
lange strook zo dat hij om de heupen
past (waarschijnlijk heb je 2 stroken
nodig, niet deze met de nietmachine
aan elkaar). knip hem af op de juiste
lengte en maak de uiteinden vast
met 2 paperclips.

- gekleurdpapier/wit
papier

-Nu mag je 5x de stroken knippen
met een puntje aan de onderkant. op
het werkblad mag je teskten nu
uitknippen en opplakken.

- stickers/versiersels

- nietmachine
- kleurpotloden/ stiften
- paperclips

- schaar
- lijm

-Nu kan je ze eerst leuk kleuren of
versieren met wat jij leuk vind. maar zorg er wel voor dat je
de tekst er nog wel op blijft zien.
-Nu mag je in het midden op de grote strook met hoofdlettes
zetten WAARHEID. en als je het leuk vind kan je die ook nog
inkleuren of versieren.
-Niet nu de stroken met punten met de nietmachiene vast aan
de lange strook, zodat ze naast elkaar aan de voorzijde van
de riem komen wanneer je hem omdoet. de riem is nu klaar.

God houdt van jou

God is altijd bij je
God vergeeft je
Jezus is de zoon van God
Wij zijn kinderen van God
Als wij in God geloven worden wij
gered.
Wij zijn meer dan overwinnaars
Knip deze stroken 5X uit. je kan deze
overtrekken op je gekleurde papier.

Puzzel: woordzoeker Esther

Kleurplaat: wapenrusting

Knutselen: Trek Gods wapenrusting aan
Hoe te maken:
- print alle werkbladen uit.
- Het eerst werkblad waar mag je
rondom uitknippen. dit is het plaatje
waar de jongen er helemaal op staat. die
mag je op een gekleurd papier plakken.
- nu gaan wij het plaatje uitknippen
waar jongen in t'shirt op staat. die mag
je dan inkleuren, en die leg je nu even
aan appart.

Benodigdheden:
- papier gekleurd/ wit
papier.
- lijm.
- schaar.
- stiften/kleurpotloden.

- nu mag je de laaste plaatje uitknippen en alles inkleuren. als
je dat gedaan hebt. mag je de jongen in t'shirt erbij pakken.
daar gaan wij nu de armen aan vast plakken. boven aan de
armen zit een plak rand. daar doe je de lijm op. en die gaan
wij nu achter de mauw van het t'shirt vast plakken. als je dit
gedaan hebt. dan kan je de jongen nu op het andere tekening
plakken.
- en nu ga je het harnas de helm en riem en schoenen erop
plakken en het schild en zwaard mag je in de handen plakken
net zoals op de foto te zien is.

Kleurplaat: de wapenuitrusting doe ik aan

