Voor kinderen en grote mensen hebben we allerlei ideeën verzameld
om thuis mee bezig te zijn. Leuk als jullie meedoen!

Zondag 3 mei: Als het kwaad toeslaat midden?
Het verhaal ervaren: Mozes houdt zijn arm met zijn staf omhoog
Het is altijd mooi als kinderen kunnen ervaren hoe iets is geweest vergelijkend met een situatie in het Bijbelverhaal.
Zo gaat het deze zondag over het volhouden en blijven gedenken en herinneren aan dat wat er gebeurd is.
Volhouden
Steek je armen gestrekt naar voren. Leg op beide handen één boek, hoe voelt dit? Laat iemand nog een boek op je
hand leggen, en nog één en nog één. Wat gebeurt er nu? Als het zwaar is, probeer vol te houden! Kan iemand je
ondersteunen? Hoe voelt dit? Probeer het eens 2 minuten vol te houden.
Gedenken
• Vouw een bakje van 2x 16 vierkantjes. https://hobby-en-overige.infonu.nl/hobby/35656-knutselen-metkinderen-eenvoudige-vouwwerkjes.html . Teken of schrijf verschillende dingen op een blaadje die je nooit
meer mag vergeten/ zult vergeten. Versier het bakje. Iedere keer als er iets is dat je nooit meer wilt
vergeten, kan je dit op een blaadje tekenen/schrijven en in je bewaardoosje stoppen.
•

Zoek een aantal stenen. Stapel de stenen boven op elkaar en maak je eigen monument. Natuurlijk mag je de
stenen ook versieren.

•

4 mei is een dag later; ook toen stonden volken tegen over elkaar. Wellicht is de 1 minuut stilte ook een
aanknopingspunt.

Voor alle kinderen
Maak elke week met bijvoorbeeld Playmobil, Duplo of Lego een stukje uit het verhaal van het volk Israël in de
woestijn. Kijk maar naar eens de voorbeeldfoto hoe dat kan. Deze zondag staat het volk Israël recht tegenover het
leger van de Amalekieten.
Je kunt er ook een foto van maken. Dat heb je over een aantal weken allemaal foto’s van het verhaal.
Wie weet zijn er ook wel oudere kinderen die met figuurzagen en lucifers iets in elkaar kunnen zetten.

Kleurplaat: zie bijgeleverde PDF
1. Kleur de plaatjes
2. Knip de plaatjes uit
3. Leg de plaatjes in de juiste volgorde

