De Knutsel van de Week
Voor kinderen en grote mensen hebben we allerlei ideeën verzameld
om thuis mee bezig te zijn. Leuk als jullie meedoen!
Vandaag is het zondag ‘cantate’, dat betekent dat het zing-zondag is! Je
kunt deze week dan ook lekker met muziek aan de slag. Je vindt in deze
nieuwsbrief de knutsel een keukendrumstel te bouwen en met de
dienst mee te drummen, een spel, voorbeeldfoto om het verhaal uit te beelden en een werkblad.

Zondag 10 mei: Mooi en spannend
Bouw je eigen keukendrumstel
Verzamel in de keuken vijf dingen waar je met
twee pollepels op kunt slaan. Fijn als het dus een
beetje stevige spullen zijn die tegen een stootje
kunnen : )
Via deze link kom je bij een instrucMeﬁlmpje hoe
je twee ritmes kunt spelen. Met die ritmes kun
je meespelen met het eerste lied dat we in de
viering zingen, een kinderversie van Psalm 98,
speciaal voor deze viering gemaakt.
De tekst van het lied staat in de liturgie en ook
hieronder in de nieuwsbrief.

Voor alle kinderen
Maak elke week met bijvoorbeeld Playmobil, Duplo of
Lego een stukje uit het verhaal van het volk Israël in de
woesMjn. Kijk maar naar eens de voorbeeldfoto hoe dat
kan. Deze zondag gaat het over de berg Sinai waar het
volk God mag ontmoeten.
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 zeVen.

Spel
Op de melodie van het liedje ‘Hoe kwam Mozes door
de Rode Zee’ zingen we:
‘Hoe ging Mozes op die hoge berg?’ (3x)
Hoe ging hij daar naartoe?
Ging hij vliegen? Nee, nee!
Ging hij ﬁetsen? Nee, nee!
Ging hij rijden? Nee, nee!
Hoe ging hij daar naartoe?

Om de beurt mogen de kinderen zeggen hoe Mozes de berg op ging: huppelend omdat hij blij was, met zijn hoofd
naar beneden omdat hij bang was, kruipend omdat hij zich eigenlijk wilde verstoppen? Of wat ze er zelf ook maar bij
bedenken. Met z’n allen doen we natuurlijk na wat Mozes volgens het kind deed.

Psalm 98 - Bram Alblas
Zing voor God je nieuwste lied
want door Hem ja winnen wij
Wonderen heeft Hij gedaan
heel de aarde zingt voor hem
dus je doet de beatbox nu
en je rockt op je gitaar
zingen met je mooie stem
heel de aarde zingt voor hem
in de zee zingt alles mee
klappen zelfs rivieren met
juichende gebergten en
heel de aarde zingt voor hem
God is naar ons onderweg
rechter van de mensen hier
eerlijk zal hij zorgen en
heel de aarde zingt voor hem
dus je doet de beatbox nu
en je rockt op je gitaar
zingen met je mooie stem
heel de aarde zingt voor hem

