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Van de redactie
 

Voor ons is het zo gewoon: brood in de broodtrommel, water uit de kraan; er is een 
tijd van spelen en een tijd van werken. Alledaagse voorspelbaarheid. Maar wat als dat 
allemaal wegvalt? In tijden van oorlog of vluchten… Als je net uit angstland bevrijd 
bent… Als niets meer gewoon is, omdat je vader en moeder niet meer bij elkaar willen 
wonen…, als iemand erg ziek is…, als ze je op school niet zien staan? 
Hoe moet het dan? Met jou? Waar is je thuis? Wie is je vriend? Wie wijst je de weg? Hoe 
is die weg? Wie weet wat je nodig hebt? Wie zorgt voor jou? 
Het volk van God is eindelijk vrij, angstland uit, maar nu begint de grote zoektocht in de 
woestijn. Dag bij dag leven en leren zij van overgave en vertrouwen, van vechten voor het 
goede, van een God die ze nog niet goed kenden, van toffe regels die het leven tien keer 
beter maken. Het is geen gemakkelijke tocht, maar waanzinnig spannend en geweldig 
prachtig tegelijkertijd. Om het vol te houden hebben we feesten nodig, om te vieren wat 
er is, om stil te staan bij wat we ontvangen, om hoop te houden.
Met Pinksteren vieren we zo’n feest. Het feest van de Geest. Vol geestdrift en 
enthousiasme lopen we warm voor het verhaal van het koninkrijk van God. In 
dat koninkrijk vliegen vogels rond in vrijheid, gekend en gezien en oneindig veel 
broodkruimels, genoeg ‘voer’ voor iedereen.

Zegen op je tocht met de kinderen. 

Irma J.M. Visser

Let op: Denkt u eraan voor de leiding niet alleen de werkbladen te kopiëren, maar ook de 
gebruikersinstructies die voorin het blad staan?! Dan mist niemand de extra tips en de oplossingen 
van de puzzels. 
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Uitleg werkbladen
19 april t/m 23 augustus 2020

Zorg dat alle leidinggevenden van de zondagsschool of nevendienst een pakketje ontvangen 
met de uitleg van de werkbladen. Dat maakt de voorbereiding voor de zondag gemakkelijker!

09   19 april 2020
 Wie zorgt voor ons?

Bijbel: Exodus 15:22-16:27
Het volk van God is bevrijd uit Egypte, op het nippertje gered uit 
de handen van de Farao. Niet lang daarna begint de ontbering 
en het getob: hoe moet dat nu met ons? Hoe komen we aan 
water, aan brood? God geeft antwoord, bevrijdt hen opnieuw 
door water en brood te geven. Op het werkblad wordt dezelfde 
vraag gesteld. Indringend als de kinderen angst hebben ervaren, 
gebrek of tekort aan veiligheid. Wie zorgt voor ons? Als de 
kinderen de oplossing hebben gevonden van de woordzoeker en 
de rebus, kan er een gesprek gevoerd worden: merken zij ook 
dat God voor mensen zorgt? Op welke manier dan? 
Oplossing woordzoeker: Hoe moet het nu verder? 
Oplossing rebus: God zorgt voor ons.
Nodig: pennen.

10  26 april 2020
 Is de Heer in ons midden?

Bijbel: Exodus 16:28-7:7
Israël worstelde in de woestijn steeds opnieuw met die ene 
vraag: ‘Is de Heer nu in ons midden of niet?’ Je kunt God niet 
zien. De Israëlieten die bevrijd zijn uit Egypte, weten nauwelijks 
welke God hen daarvandaan gehaald heeft. Wie is die God 
precies? Ze moeten het doen met de tekens van zijn zorg: brood 
uit de hemel en water uit de rots. En zelfs die waren voor hen 
soms niet duidelijk genoeg. Werkwijze: Op het werkblad staat een 
beeldpuzzel met cijfers. Wat er staat afgebeeld is onduidelijk. 
De kinderen kleuren de vlakjes in de juiste kleuren en zien de 
tekenen die God het volk gaf.  
Nodig: kleurpotloden, stiften.
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11  3 mei 2020
 Als het kwaad toeslaat 

Bijbel: Exodus 17:8-16
Het volk van God is in gevecht met de Amalekieten. Jozua leidt 
de strijd en Mozes staat boven op de berg met de staf van de 
Heer. Als Mozes zijn armen geheven houdt, is Israël aan de 
winnende hand. Als Mozes zijn armen laat zakken, dan verliest 
Israël kracht. Uiteindelijk wint het volk. Mozes kan zijn armen 
omhoog blijven houden met behulp van Aäron en Chur. Zij 
ondersteunen zijn armen. De kinderen gaan nog eens door het 
verhaal heen door de strip op het werkblad in de goede volgorde 
te leggen. Ze zien dan dat als het kwaad toeslaat en mensen 
terugvechten de Heer zich verbindt met de mensen die door het 
kwaad worden aangevallen.  
Werkwijze: Kleur de plaatjes en leg alles op de juiste volgorde.  
Tip: Geef de kinderen een lange strook papier waarop de strip 
geplakt kan worden. Zij kunnen daarna de strook tot een 
harmonica vouwen en dan is het een leporello-boekje.  
Tip: Laat de kinderen eventueel teksten schrijven onder de strip, 
al dan niet met behulp van de NBV.  
Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen, scharen, lijm.  

12  10 mei 2020
 Mooi en spannend 

Bijbel: Exodus 19
Er vindt een huiveringwekkende en tegelijkertijd prachtige 
ontmoeting plaats van God met zijn volk. Een heilig moment 
dat verwondering en ontzag teweeg brengt. Met het werkblad 
proberen we de verwondering van de kinderen op te roepen. 
Als je de bloem in water legt, verandert de gesloten bloem in de 
berg Sinaï met het volk eromheen. De kinderen maken ook een 
bloem voor hun moeder of voor een andere belangrijke vrouw in 
hun leven, op deze Moederdag. 
Werkwijze: Kleur de bloemen met kleurpotloden. NIET met 
stiften!

Volg verder de instructies op het werkblad. De onbeschreven 
bloem is om weg te geven. Kleur deze ook.
Tip: Als u weinig tijd heeft, laat u 1 bloem zien die in het water 
ligt. De kinderen beperken zich in de kindernevendienst tot 
knippen, kleuren en vouwen. Thuis leggen ze hun bloem in het 
water. 
Tip: Op de bloem die weggegeven wordt, kan een zin worden 
geschreven en in het hart van de bloem kan een tekening 
worden gemaakt. 
Tip: Deze gesloten bloem kan in een (gekleurde) envelop worden 
gestopt. Schrijf op de buitenkant van de envelop: ‘Leg mij in een 
schaal met water en ik open mijn hart voor jou.’ 
Tip: Knip voor de jongste kinderen van tevoren de bloemen, 
zodat zij alleen hoeven te kleuren en te vouwen.
Oplossing: Kijk, luister, ga rondom de berg staan en je zult mij 
ontmoeten, zegt God tegen Mozes.
Nodig: kleurpotloden, scharen, een schaaltje water en 
(gekleurde) enveloppen. 

 13  17 mei 2020
 Tien keer beter 

Bijbel: Exodus 20:1-17
Mozes heeft het volk uit Egypte gehaald, het land van de 
slavernij. Daar had Israël geen toekomst, daar was het leven 
niet goed. Maar hoe weet je of het in het beloofde land wel 
goed is? In de woestijn, het grote gebied tussen ‘angstland’ en 
het beloofde land, geeft God zijn volk tien woorden. Met deze 
woorden wordt het tien keer beter dan in Egypte. En het mooie 
is: je kunt er meteen in de woestijn al een begin mee maken 
om met deze woorden te leven. Hij gaf ze jou, omdat Hij van je 
houdt.
Werkwijze: Knip de verschillende puzzelstukjes uit. Puzzel ze 
daarna in elkaar. Lees de tekst rondom het hart. 
Oplossing: God heeft jou lief.
Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen, scharen, lijm. 

14  21 mei 2020
 Hemelvaart

Bijbel: Handelingen 1:1-11
Na de opstanding zien de leerlingen Jezus voor de laatste keer. 
Maar dat weten zij nog niet. Ze verwachtten dat Jezus koning 
wordt over Israël en daarover vragen ze hem: wanneer? Zij 
krijgen een heel ander antwoord dan ze verwachten: jullie 
krijgen de Geest en gaan van mij getuigen. Op dat moment 
wordt Jezus opgenomen in een wolk. Wat is Hemelvaart toch 
een wonderlijk feest. Een feest over een koning in de hemel en 
boodschappers die kennelijk over deze koning gaan vertellen. 
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Om iets dichter bij deze betekenis te komen, denken we op het 
werkblad met de kinderen na over wat het is als de hemel en de 
aarde dichtbij elkaar komen. 
Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen.  

15  24 mei 2020
 Veel te vieren 

Bijbel: Exodus 23:1-17
Mozes is nog steeds op de berg bij de Eeuwige, die tegen 
hem spreekt. Hij geeft richtlijnen voor het leven, waaronder 
de opdracht om sabbat een rustdag te laten zijn en drie grote 
feesten te vieren. Er is veel te vieren. Met het werkblad denken 
de kinderen erover na: Wat hebben wij allemaal te vieren? 
Waarom is het waardevol om daarbij stil te staan? Soms vergeet 
je wat God je allemaal geeft. Op de cadeautjes van het werkblad 
kunnen de kinderen opschrijven waar ze blij mee of dankbaar 
voor zijn. Die kunnen ze in het doosje doen en op hun kamer 
zetten, zodat ze niet vergeten wat ze te vieren hebben. 
Werkwijze: De knip- en vouwlijnen spreken voor zichzelf. 
Gebruik geen lijm. Maak eventueel zelf meer cadeautjes waarop 
je kunt schrijven wat je te vieren hebt/waar je blij mee bent.
Nodig: kleurpotloden, (gel)stiften en pennen, scharen en lijm, 
eventueel glitters en feestelijke plakkertjes. 

16  31 mei 2020, Pinksteren
 Versta je mij?

Bijbel: Handelingen 2:1-13
Van heinde en ver zijn mensen gekomen voor het feest in 
Jeruzalem. Dan gebeurt er plotseling iets bijzonders. Vanuit de 
hemel klinkt een geluid alsof het hard gaat waaien. Het hele 
huis van de discipelen wordt gevuld met die wind. De Heilige 
Geest vervult de leerlingen, zodat ze over Jezus gaan vertellen. 
Het wonderlijke is: iedereen die het hoort, kan hen begrijpen. 
Zoals alle christenen het gebed dat Jezus ons leerde verstaan, in 
welke taal het ook klinkt.

Werkwijze: Op het werkblad staat het Onze Vader. Iedere zin is in 
een andere taal genoteerd. De kinderen lezen de tekst. Wanneer 
ze een taal herkennen, kunnen ze het juiste woord noteren in 
een straal van de zon. De juiste talen staan ook verspreid over 
het werkblad.
Tip: De zinnen op het werkblad zijn vertaald via googletranslate. 
Deze site kun je ook gebruiken om de juiste antwoorden te zoeken.
Oplossing: de juiste talen zijn in goede volgorde: 1. Frans, 2. Noors,  
3. Hebreeuws, 4. Spaans, 5.Duits, 6. Chinees, 7. Pools, 8. Zoeloe, 
9. Engels, 10. Grieks, 11. Turks, 12. Nederlands, 13. Italiaans.
Nodig: pennen, kleurpotloden; bij Tip: computer met 
internetverbinding. 

17  7 juni 2020
 Verhaal zonder einde 

Bijbel: Matteüs 28:16-20
Kort na het paasverhaal gaan de leerlingen op weg naar Galilea 
om Jezus te ontmoeten. Daar zien ze hem en krijgen ze de 
opdracht om mensen te dopen ‘in de naam van de Vader, de 
Zoon en de heilige Geest.’ Het verhaal van Jezus is nog lang 
niet afgelopen. De leerlingen gaan door. En Jezus zegt: ‘Ik ben 
met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld.’ We 
maken een wereldbol waarover de discipelen zich verspreidden, 
waarover wij nog rond gaan om door te gaan met de opdracht 
die Jezus ons gaf. 
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Werkwijze: Kleur (of beplak) eerst alles. Knip dan beide 
wereldcirkels uit en knip ze in over de kniplijn. Schuif ze in 
elkaar. Vouw de stroken met poppetjes over de vouwlijnen en 
knip dan in een keer de vierkantjes met de * asterisken erop, 
eruit.
Tip: Dit werkstuk wordt mooier als u de verschillende 
onderdelen vergroot.
Tip: Maak zelf een rij met poppetjes erbij: vouw een strook 
papier van hetzelfde formaat tot een harmonica. Teken het 
silhouet van een poppetje op de strook, met de handen tot aan 
de vouwlijn. Knip ze uit.
Tip: Kleed de poppetjes aan met strookjes gedessineerd papier 
of vilt en wol.
Tip: Maak er een groepswerk van. Maak het werkstuk op 
A3-formaat en maak een lange slinger met mensenkinderen vast 
aan de voorgegeven figuren. Plak ze vast aan de wereldbol. Hang 
de slinger op in de kindernevendienstruimte als een herinnering 
aan de opdracht en belofte van Christus.
Tip: Maak er een mobile van: bovenaan de aarde. Daaronder de 
kring met popjes. Daaronder losse zelfgemaakte popjes, elk 
kind één bijvoorbeeld. Eventueel hangt u bovenin nog een duif 
als symbool van de Geest (zie voorbeeld werkblad 21 juni 2020).
Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen, scharen, lijm, draad; bij 
tip: extra papier, vilt, wol. 

18  14 juni 2020
 Dit ga je doen

Bijbel: Matteüs 9:35-10:15
Jezus stuurt zijn discipelen op weg om over het Koninkrijk van 
God te vertellen, zieken te genezen en doden op te wekken. 
Dat is nogal wat. De discipelen gaan op weg om te doen wat 
Jezus was begonnen. Met de draaischijf op het werkblad zien de 
kinderen dat ze op pad gaan.
Tip: Knip eventueel de elementen alvast als u weinig tijd heeft 
met de kinderen.
Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen, scharen, splitpennen. 

19  21 juni 2020
 Vogel in Gods hand

Bijbel: Matteüs 10:16-33 
Jezus stuurt zijn leerlingen op pad met een moeilijke opdracht 
en geeft hun een bemoediging mee voor onderweg: denk dan 
aan de vogels. Ze zijn klein, maar God kent ze allemaal. Zo kent 
God ook jou. Hij kent elke haar op je hoofd, hij zorgt voor je. 
God zorgt ook voor jou.
Werkwijze: Volg de aanwijzingen op het werkblad voor het maken 
van de vogel. Maak van deze ene vogel een raamhanger, door 
deze aan een lint of draad te hangen. Er zijn verschillende 
manieren waarop er een mobile of vogel-koord mee gemaakt 
kan worden.
Tip: Geef de kinderen meerdere werkbladen, zodat ze met meer 
vogels een mobile kunnen maken. Eventueel print u ze op 
verschillende kleuren (dikker) papier.
Een koord: Maak meerdere vogels. Laat de vleugels van de vogel 
achterwege. Plak meerdere vogels onder elkaar met een lint/
touw/draad ertussen. 
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- Mobile 1: Hang meerdere vogels aan een takje.
- Mobile 2: Gebruik een cd: sla met een dikke spijker (vier) 
gaatjes in de cd (gelijk verdeeld). Neem (vier) touwtjes. Bind ze 
samen in een knoop. Rijg elke draad door een gat in de cd. Zet 
in elke draad een dikke knoop (steeds op dezelfde hoogte) zodat 
de cd ‘vastgezet’ wordt op deze hoogte. U kunt er eventueel een 
kraal voor gebruiken i.p.v. een dikke knoop. Hang de vogeltjes 
op verschillende hoogtes. U kunt ook een cirkel van dik 
fotokarton gebruiken i.p.v. een cd.
Nodig: kleurpotloden, stiften, scharen, lijm, touw/visdraad/wol/
lint, tak(je), prikpen en -matje. eventueel: cd’s/fotokarton, dikke 
spijker, hamer en kralen. 

20  28 juni 2020
 Wie is daar?

Bijbel: Matteüs 10:34-42
Stel je voor dat God bij jou aan de deur zou bellen. Dat kan 
nooit, zou je misschien zeggen. Nou… daar denkt Jezus anders 
over. Hij zegt tegen zijn leerlingen: ‘Mensen die voor jullie de 
deur opendoen, doen voor mij de deur open. Mensen die voor 
mij de deur opendoen, doen voor God de deur open.’ Het gaat 
dus om deze leerlingen en of er mensen bereid zijn open te 
doen als het koninkrijk van God voor de deur staat. De kinderen 
maken een welkomstbord voor aan de deur.
Tip: Verstevig het bord door het op (gekleurd A4-) fotokarton te 
plakken of lamineer het. Thuis kunnen de kinderen het met een 
zuignap (of plakband) aan het raam bij de voordeur hangen.
Werkwijze: Kleur het bord, knip het uit over de dikke lijnen. Maak 
er een gaatje in met een koord.
Nodig: kleurpotloden, stiften, scharen, koord, perforator; 
eventueel: lijm met dik gekleurd A4-papier. 

21  5 juli 2020
 Hier vind je rust

Bijbel: Matteüs 11:25-30
Jezus heeft de leerlingen uitgezonden en spreekt nu tot de 
omstanders. Gewone, eenvoudige mensen. Hij zegt: ‘Kom naar 
mij als je vermoeid bent, als je het zwaar hebt. Want ik zal je rust 
geven.’ Zo vlak voor de vakantie is het een goed moment om met 
de kinderen na te denken over rust, tot rust komen, uitrusten. 
Waar is dat goed voor? Hoe kom jij tot rust?
Met het werkblad gaan de kinderen eerst nog eens flink aan 
de slag, er is nog geen tijd voor rust. Wat staat er op die zware 
pakken die de mensen tillen, waar ze aan lopen te trekken en 
sjorren? Gebruik een spiegel en zet de pakken in de goede 
volgorde. Let op: de tekst uit de schrijfwolk hoort erbij.
Werkwijze: Geef eventueel een printje uit de NBV, Matteüs 11:28-30.
Tip: Voor kinderen die niet lezen: kopieer een deel van het 
werkblad en vergroot dat tot een kleurplaat. De kinderen tekenen 
in een open ruimte wat zij moeilijk vinden om te dragen.
Oplossing:1, 9, 8, 2, 7, schrijfwolk, 5, 3, 11, 4, 6, 10
Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen, scharen, lijm.  
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22  12 juli 2020
 De zaaier

Bijbel: Matteüs 13:1-9.18-23
Jezus vertelt een verhaal. In die tijd had je geen keurig 
aangeharkte akkers. Stenen lagen verspreid over de akkers, 
vogels komen overal en ook distels laten zich niet wijzen waar 
ze moeten groeien.
De zaaier zaait het zaad. Het komt op verschillende plekken 
terecht. Op de ene plek groeit het en komt het tot bloei, op de 
andere plek komt er niets van terecht. Zo is het ook met het 
woord van God, zegt Jezus. Dat het woord tot je komt, is niet 
genoeg; het moet voldoende voedingsbodem vinden. Dan kan 
er iets prachtigs uit groeien. Werkwijze: Kleur alles. Knip de 
bloemen en het graan uit. Waar groeit het? Kies zelf uit waar je 
het laat groeien. Prik die plaatsen op de kleurplaat open. Steek 
de bloemen er doorheen. Nu gaan de planten groeien!
Nodig: stiften, kleurpotloden, scharen, prikpennen en -matjes.  
 

23  19 juli 2020 
 De paniekzaaier

Bijbel: Matteüs 13:24-30 & 36-43
Jezus vertelt over een zaaier die goed zaad zaait op zijn akker. 
Maar wat is dat? Midden in de nacht komt er nog een zaaier. 
Hij zaait onkruid tussen de goede planten. Wat moet de boer 
doen? Hij laat het staan, zegt Jezus. Je kunt het verkeerde niet 
weghalen zonder dat je het goede beschadigt. Op de kleurplaat 
groeit van alles. Kruid en onkruid. Van welke planten houd 
jij niet? Als je dat soort niet meer wilt zien, dan moet je het 
wegkrassen of het er tussenuit knippen. Maar of de plaat daar 
beter van wordt? Het is aan jou. Misschien kun je het beter laten 
staan? Nodig: kleurpotloden, stiften, scharen. 



Uitleg werkbladen

      Kleur in de kerk | © Kwintessens   7

24  26 juli 2020
 Schatrijk

Bijbel: Matteüs 13:44-46
Jezus vertelt twee verhalen over de waarde van het koninkrijk. 
In beide verhalen verkopen mensen alles wat ze hebben om de 
kostbare schat van het koninkrijk te krijgen. Wanneer voelen 
de kinderen zich echt rijk? Heeft dat veel met geld te maken? 
Ze tekenen of schrijven er over op een leeg vel papier, vouwen 
het op en doen dit in het doosje van het werkblad. Volg de 
aanwijzingen op het werkblad. In plaats van rillen met een 
schaar, kun je ook druk uitoefenen met een prikpen op de rillijn.
Nodig: kleurpotloden, stiften, leeg papier, pennen, scharen, lijm. 

25  2 augustus 2020
 Meer dan genoeg

Bijbel: Matteüs 14:13-21
Jezus zoekt de afzondering, maar dat duurt niet lang. Duizenden 
zoeken zijn aanwezigheid en luisteren naar zijn verhalen. ‘s 
Avonds hebben ze eten nodig. Jezus deelt van wat er is, vijf broden 
en twee vissen en dat blijkt meer dan genoeg te zijn voor iedereen. 
Op het werkblad zien we een plaatje van overvloed, vrede, rust en 
vreugde. Mensen eten samen, kinderen spelen… Zou dat vandaag 
ook nog zo kunnen zijn? Delen, ontvangen, vrede en vreugde? Is 
dat overal zo? De kinderen vergelijken de beide plaatjes.  
Nodig: kleurpotloden, (gel)stiften. 

 

26  9 augustus 2020
 Kom jij naar me toe?

Bijbel: Matteüs 14:22-33
In de nacht is er hevige tegenwind. Midden in de storm zien de 
leerlingen een spook over het water komen. Ze raken in paniek, 
doodsbang zijn ze. Hoe moet dit verder? Lopend over het water 
komt Jezus naar hen toe. Hun angst wordt minder als Jezus 
dichtbij is. 
Met de kinderen kunnen we dit verhaal verkennen: Waar ben jij 
bang voor? Als jij bang bent, wie hoop je dan dat er naar je toe 
komt?  
Werkwijze: Kleur en knip de plaat uit. Vouw de golf naar boven 
langs de vouwlijn en kleur de golf. Schrijf op de binnenkant van 
de golf je angsten: waar ben jij bang voor? Vouw de golf weer 
terug omhoog. Schrijf bij de figuur van Jezus wie jij graag bij je 
hebt als je bang bent.    
Nodig: kleurpotloden, (gel)stiften en pennen, scharen. 
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27  16 augustus 2020
 Kruimels van het koninkrijk

Bijbel: Matteüs 15:21-28
Jezus ontmoet een ‘buitenlandse’ vrouw met een hele zieke 
dochter. Eerst wil Jezus niet helpen, hij is alleen gekomen voor 
hulp aan ‘zijn eigen schapen’. Het grote geloof van de vrouw 
doet Jezus grensoverschrijdend optreden. Zij pikt een kruimeltje 
mee van het heil voor de wereld. Een brood heeft zoveel 
kruimels, in Gods verhaal doet iedereen mee. De kinderen 
tekenen zichzelf op het werkblad: zij doen mee!  
Nodig: kleurpotloden, stiften. 

 

28  23 augustus 2020
 Zo komen we er niet!

Bijbel: Matteüs 16:21-27
Jezus maakt zijn leerlingen duidelijk dat hij naar Jeruzalem 
moet gaan, moet lijden en sterven en dat hij op de derde dag 
zal opstaan. Maar hoe zit het dan met dat koninkrijk van God, 
lijkt Petrus te hebben gedacht. Op deze manier breng je Gods 
toekomst toch niet dichterbij? Zo komen we er nooit! Jezus 
draait zich fel om naar Petrus. Niet Jezus, maar Petrus is degene 
die niet begrijpt welke weg er voor hen ligt. Niemand kan Jezus 
afhouden van de weg die hij moet gaan. Maar hoe is die weg? Op 
het werkblad staat een labyrint. De kinderen zoeken de weg naar 
Jeruzalem.
Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen. 
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Wie zorgt voor ons?
19 april 2020

Bijbel: Exodus: 15:22 - 16:27  Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Is de Heer in ons midden?
26 april 2020

Bijbel: Exodus 16:28-7:7  Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Als het kwaad toeslaat 
3 mei 2020

Bijbel: Exodus 17:8-16  Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Mooi en spannend 
10 mei 2020

Bijbel: Exodus 19  Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Tien keer beter 
17 mei 2020

Bijbel: Exodus 20:1-17 Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Hemelvaart
21 mei 2020

Bijbel: Handelingen 1:1-11 Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Veel te vieren 
24 mei 2020

Bijbel: Exodus 23:1-17 Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Versta je mij?
31 mei 2020, Pinksteren

Bijbel: Handelingen 2:1-13 Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Verhaal zonder einde 
7 juni 2020

Bijbel: Matteüs 28:16-20  Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad


