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Let op: lees ook ‘van de redactie’



Van de redactie
 
In het evangelie zien we Jezus als een leermeester rondtrekken. Jezus is met zijn  
leerlingen en met de andere schriftgeleerden in gesprek en ze discussiëren om de Thora 
en de profeten, de wetten en de tradities beter te begrijpen. Dat doen ze allemaal vanuit 
passie en liefde. Vrome mensen. 
Wat Jezus doet, is opvallend. Ze begrijpen hem vaak niet. Wat hij doet, lijkt soms in 
tegenspraak met wat hij leerde vanuit de Thora. De mensen kunnen hem vaak niet  
plaatsen. Wat hij doet, past niet bij wat mensen horen te doen en te laten. Hij noemt 
zichzelf levend water en brood. Hij lijkt over het water en de wind te gaan. Hij lijkt God 
wel. En daar zitten ze dan ook niet ver naast. Uiteindelijk zijn er maar twaalf over die 
bij hem blijven, omdat zijn woorden te wonderbaarlijk zijn om te begrijpen en zijn 
handelen te verbazingwekkend om te volgen. 
Die twaalf zien dat Jezus bij God hoort. Ze gaan de uitdaging aan om geluksbezorgers  
te zijn.  
Met de verhalen lopen wij, de kinderen en de begeleiders, op met Jezus, zijn leven en 
werken, de weerstand en het onbegrip. Niet dat wij de antwoorden hebben op mensen 
die niet genezen, op doden die niet opstaan, op mensen die honger houden, maar wel 
om te onderzoeken of wij met Jezus iets dichter bij God en zijn Koninkrijk komen.  
Werk je mee? 

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. 

Een warme groet,

Irma J.M. Visser
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Uitleg werkbladen
30 mei t/m 29 augustus 2021 

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!

08  30 mei 2021
 Gesprek in de nacht

Bijbel: Johannes 3:1-16
Nikodemus is een Farizeeër. Hij komt in de nacht naar Jezus toe 
en praat met Jezus over wat het betekent om opnieuw geboren 
te worden.

Werkblad 1
Op het werkblad staat een kleurplaat van Nikodemus die bij 
Jezus op bezoek is. Wat drukken hun gezichten uit? 
Werkwijze: verbind de punten, zodat er een ster en de maan 
ontstaat.  
Nodig: kleurpotloden, stiften.

Werkblad 2
In de nacht vindt een verwarrend gesprek plaats. Wat zegt Jezus 
allemaal? Wat is het antwoord op de vragen die Nikodemus 
heeft? Alles wat Nikodemus weet, staat op zijn kop. Met dit 
werkblad draaien we ook van alles om. Op het werkblad staan 
in een kruiswoordraadsel antwoorden. Kinderen maken nu de 
vragen bij de antwoorden die al gegeven zijn. Het zijn woorden 
uit het Bijbelverhaal van vandaag. Vergelijk eens de vragen die de 
kinderen geven.
Nodig: potloden, pennen, gum. 

10  6 juni 2021
 Johannes en Jezus

Bijbel: Johannes 3:22-36
De leerlingen van Johannes de Doper ontdekken dat Jezus en 
zijn leerlingen ook mensen dopen - net als Johannes. Het lijkt 
op concurrentie, maar daar denkt Johannes anders over. Als 
mensen aan hem vragen wat hij ervan vindt, antwoordt Johannes 
dat Jezus groter moet worden en hij zelf kleiner.

Werkblad 1 
De kinderen kijken goed naar de beide platen waarop gedoopt 
wordt. Zijn ze gelijk? Zoek de verschillen. Het zijn er 10. Kleur 
daarna de plaat.
Nodig: kleurpotloden, stiften. 
 

Werkblad 2
Op het werkblad staat een rebus.
Oplossing: Jezus groeit en Johannes blijft eenvoudig zijn werk 
doen.
Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen.

12  13 juni 2021
 Wat doe je hier?

Bijbel: Johannes 4:5-26
Jezus raakt in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Hij vraagt 
haar om water, terwijl Joden normaal niet met Samaritanen 
omgaan. Jezus vertelt deze vrouw over het levende water. Hij 
maakt haar duidelijk dat hij de Messias is, die komen zou.
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Werkblad 1 
De kinderen maken een knutselwerkje van de put. Volg de 
aanwijzingen op het werkblad. 
Nodig: kleurpotloden, stiften, scharen, lijm.

Werkblad 2 
De Samaritaanse vrouw is verbaasd dat Jezus in Samaria is, 
vanwege de vijandelijkheden tussen Joden en Samaritanen. Zij 
vraagt zich af: Wat doe je hier? 
Dit werkblad past bij het kindermoment in de dienst. Centraal 
staat de vraag: wat doe je hier ofwel waarom ben jij hier? Het is 
een aanvink-lijst waarmee de kinderen de kerk in kunnen gaan, 
of tijdens de nevendienst kunnen rondvragen. Hoe leuk zou het 
zijn als kinderen bij de ingang de kerkgangers opwachten en 
als ‘straatinterviewers’ deze vraag stellen. Alternatief is om de 
vragen aan familie te laten stellen.
Ze turven op de lijst/het werkblad de antwoorden aan die 
gegeven worden. Er is ook ruimte om te schrijven. Laat de 
kinderen ook op een apart werkblad aanvinken waarvoor zij 
naar de kerk gaan.
Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen, twee werkbladen per 
kind: 1 voor zichzelf, 1 voor de ander.

14  20 juni 2021
 Hij weet het 

Bijbel: Johannes 4:27-42
Jezus blijft twee dagen in een Samaritaanse stad, waar veel 
mensen tot geloof komen. Hij vertelt zijn leerlingen dat zij hem 
kunnen helpen: zij mogen een oogst binnenhalen waar ze zelf 
geen moeite voor hebben hoeven doen.

Werkblad 1
De Samaritaanse vrouw is een voorbeeld van iemand die zonder 
meer het evangelie verkondigt. Na wat haar overkomen is bij de 
put, haast ze zich de stad in om te vertellen over Jezus. Ze weet 
niet hoe snel haar voeten haar kunnen dragen. 
Werkwijze: knip de cirkel uit met de voeten. Kleur de plaat. Plaats 
de cirkel met een splitpen onder aan de jurk van de vrouw. Draai 
de cirkel rond en je ziet de vrouw heel snel lopen. 
Nodig: kleurpotloden, stiften, scharen, splitpennen.

Werkblad 2
Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw: ‘Ik weet wie je bent 
en ik weet wat je doet. Ik weet wat je nodig hebt.’ Vraag de 
kinderen: ‘Als Jezus dat tegen jou zou zeggen, wat zou hij 

dan weten?’ Laat de kinderen daar met het werkblad in stilte 
over nadenken, schrijven en tekenen. Het zou kunnen dat ze 
geheimen hebben die hen blij maken, maar ook geheimen 
waarmee ze in de knoop zitten. Wees daar alert op. Bied u de 
kinderen expliciet aan dat ze hun werkblad aan u mogen laten 
zien in een veilige één op één-sfeer? 
Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen. 
 



Uitleg werkbladen

      Kleur in de kerk | © Kwintessens   3

 

16  27 juni 2021
 Wat heb je nodig?

Bijbel: Johannes 4:43-52
Een hoveling uit Kafarnaüm komt naar Jezus toe omdat zijn 
zoon ziek is. Hij vraagt Jezus om met hem mee te gaan, voordat 
zijn kind sterft. Jezus zegt dat hij naar huis kan gaan, zijn zoon 
leeft. Later blijkt dat de zoon precies op datzelfde moment 
genezen is van zijn ziekte.

Werkblad 1
Jezus maakt mensen beter. De kinderen maken een 
dokterskoffer. Daar kunnen ze mee spelen. 
Tip: maak alvast voor ieder jong kind een koffertje klaar en laat 
ze twee aan twee spelen. Geef de kinderen wat materiaal, zoals 
pleisters en een kleed (als deken voor een zieke).
Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen, scharen, lijm en eventueel 
wat pleisters.

Werkblad 2
Jezus vraagt de vader van de zieke zoon wat hij nodig heeft. Een 
wonder of alleen maar Jezus’ woorden om te geloven? Denk 
eens terug aan een situatie waarin jij bang of verdrietig was. 
Wat had je toen nodig? Soms is het heel groot en soms simpel: 
aandacht en liefde, iemand die je ziet en die een woordje tot je 
spreekt. We maken met het werkblad een kaart voor iemand die 
beter is geworden.

Werkwijze: teken, kleur, schrijf op de kaart en knip hem uit. 
Tip: Geef de kinderen een envelop waarop een postzegel zit. De 
stap om nu de kaart te versturen, is klein genoeg geworden.
Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen, scharen, lijm. 

18 4 juli 2021
Hoe kan ik verder?
Bijbel: Johannes 5:1-18

Bij het bad van Betzata wachten mensen tot het water in 
beweging komt. Een man die daar al achtendertig jaar ligt, 
wordt door Jezus aangesproken met de vraag: ‘Wil je genezen?’ 
Daarna zegt Jezus: ‘Pak je mat op.’ Hij is genezen. Andere 
mensen die ervan horen, vragen waarom Jezus op sabbat 
iemand geneest.

Werkblad 1
De kinderen kleuren het stripverhaal en de kinderen die kunnen 
schrijven, maken er gesproken tekst bij in de ballonnen en 
maken een verhaallijn onder de strip. 
Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen. 
 
Werkblad 2
De kinderen spelen een spel rondom de filosofische vraag: zijn 
zieke mensen ongelukkig? Een vraag die zich opdringt naar 
aanleiding van de zieke man in Betzata. Hoe lang ligt hij daar al? 
Waar zijn z’n vrienden? Heeft hij die nog wel nu hij niet mee kan 
doen aan het normale leven? Of zijn ze afgehaakt? Wil hij wel 
genezen? 
Misschien is hij zo gewend geraakt aan zijn situatie dat die vraag 
toch gesteld moet worden: is hij per definitie ongelukkig? 
In die tijd dachten mensen over zieken dat ze ziek waren door 
zonden van hun (voor)ouders. Hoe denken wij daar nu over? 
Eigen schuld, dikke bult in onze maakbare samenleving? 
Werkwijze: rol met de dobbelsteen en beantwoord de vraag 
die hoort bij het aantal ogen van de worp. Reageer daarbij op 
dat wat de voorgaande spelers gezegd hebben en probeer iets 
nieuws in te brengen.
Nodig: kleurpotloden, pennen, 1 dobbelsteen per 5 deelnemers.
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20  11 juli 2021
 Ik doe het niet uit mezelf

Bijbel: Johannes 5:19-36a
Jezus is in gesprek met mensen die kritiek op hem hebben. Hij 
zegt dat hij niets uit zichzelf doet - hij doet alleen wat de Vader 
van hem vraagt. Ook verwijst Jezus naar Johannes de Doper, die 
gezegd heeft dat Jezus echt de Messias is.

Werkblad 1
Op het werkblad voor jonge kinderen zie je Jezus te midden van 
de mensen in de synagoge in gesprek. 
Werkwijze: De kinderen knippen de rondjes uit en plakken ze op 
de juiste plaats. 
Nodig: kleurpotloden, stiften, scharen, lijm.

Werkblad 2
In het Bijbelverhaal lezen we dat Jezus zegt: ‘Ik doe niet wat ik 
zelf bedenk; ik doe wat Gód bedenkt!’
Bespreek met de kinderen wat leuker is: als iemand iets voor jou 
bedenkt of als je het zelf bedenkt? Of maakt het geen verschil? 
We maken een happertje met het werkblad. Er staan allerlei 
activiteiten op. Het happertje laat zien wat je kunt gaan doen! 
Het werkblad is een uitwerking van een van de werkvormen in 
Kind op Zondag. 
Werkwijze: Kleur, knip en vouw het blad. Kijk eventueel naar 
een YouTube filmpje hoe je een happertje of peper- en zoutvaatje 
vouwt.
Tip: snij de vierkanten van het vouwblad alvast onder de 
snijmachine uit.
Nodig: kleurpotloden en scharen.

22  18 juli 2021
 Met je neus uit de boeken

Bijbel: Johannes 6:36b-47
Jezus is in gesprek met ‘Bijbelgeleerden’: mensen die veel weten 
van de heilige Schriften. Zij vinden dat de woorden en daden van 
Jezus niet passen bij wat in de wet van Mozes geschreven staat. 
Maar Jezus zegt dat wat hij doet juist de vervulling is van wat 
Mozes gezegd heeft.

Werkblad 1
Op het werkblad voor jonge kinderen vinden we een puzzelplaat 
van het verhaal. Knip de delen uit. Leg ze goed en plak ze op. 
Kleur de plaat.
Nodig: kleurpotloden, stiften, scharen, lijm, extra A4 papier.

Werkblad 2
De schriftgeleerden weten veel uit de boeken. Dat is heel goed. 
Wat heb jij gelezen en/of geleerd uit een boek? Vertel erover. Zijn 
er ook dingen die je niet kunt leren uit een boek? Teken wat jij 
hebt gelezen/geleerd maar nu ook zou willen dóen. Iets ervaren 
is een andere manier van leren. Bedenk het samen. Teken het in 
op het droedelblad: de kinderen tekenen wat zij graag zouden 
willen doen van wat zij in een boek hebben gelezen/geleerd.
Nodig: kleurpotloden, stiften. 

24  25 juli 2021
 Wil je nog meer

Bijbel: Johannes 6:1-15
Er zijn meer dan vijfduizend mensen bij Jezus. Jezus vraagt aan 
een van zijn leerlingen waar ze voor al die mensen eten vandaan 
kunnen halen. Er is een jongen met vijf broden en twee vissen. 
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Als Jezus daarvan deelt, blijkt er meer dan genoeg voor iedereen. 
Er blijven zelfs nog twaalf manden over.

Werkblad 1
Op de kleur- en zoekplaat voor de jonge kinderen zien we veel 
mensen, nog voordat Jezus gedeeld heeft. Er zijn 5 broden en 2 
vissen in de menigte verstopt. Wie kan ze vinden?
Nodig: kleurpotloden, stiften.

Werkblad 2
De kinderen spelen een spel waarin brood en vis gedeeld 
wordt en er meer dan genoeg overblijft. Elk kind krijgt twee 
werkbladen en elk spelgroepje één blad extra. De kinderen 
kleuren de vis en het brood en knippen de kaartjes uit. Het 
spel is klaar als ieder groepslid een brood en een vis bij elkaar 
gedobbeld en gelegd heeft. Hoeveel blijft erover? Verzamel de 
overgebleven resten in een mandje. Per groepje spelen maximaal 
5 spelers.
Spelregels: leg alle kaartjes blind neer en schud ze. Leg ze blind op 
een stapel. Lees de spelregels door, hardop met de hele groep. 
Begrijpt iedereen wat de bedoeling is? Rol met de dobbelsteen. 
De worp van de dobbelsteen bepaalt wat je moet doen. Bij dit 
spel kun je elkaar zowel helpen als dwarszitten. Het spel is pas 
afgelopen als iedereen genoeg heeft: een brood en een vis.
Tip: Knip/snijd alvast voor elk spelgroepje de kaartjes uit en 
lamineer ze zo nodig. Per kind heb je twee werkbladen nodig en 
per groepje één werkblad extra. Op www.kindopzondag.nl vind 
je een versie van het werkblad waarop de kaartjes zijn ingekleurd 
en waar de spelregels groter zijn weergegeven: 
Nodig: kleurpotloden, stiften, scharen, twee werkbladen per 
kind, dobbelstenen, 1 werkblad extra per spelend groepje.

26  1 augustus 2021
 Wie gaat over het water

Bijbel: Johannes 6:16-21
De leerlingen van Jezus varen in het donker op het meer als het 
hard begint te waaien. De leerlingen zijn bang, maar dan komt 
Jezus over het water naar hen toe. Hij zegt dat ze niet bang 
hoeven te zijn. Op het werkblad staat een kleurplaat naar het 
schilderij van Rembrandt ‘Christus in de storm op het meer 
van Galilea’. Neem een afbeelding van internet mee van dit 
schilderij. Voer er een gesprek over: Wat is je eerste indruk? 
Is er iets dat je opvalt? Wat zie je precies? Welke gevoelens of 
gedachten, fantasieën roept het schilderij of het kleurgebruik 
op, welke associaties krijg je bij het kijken? Wat vind je van het 
werk? Wilde Rembrandt ons iets zeggen met het schilderij? Is 
dit hetzelfde of anders dan wat jij dacht of voelde toen je het 
Bijbelverhaal hoorde? De kinderen kleuren de plaat in. Volgen ze 
het kleurenspel van de grote meester Rembrandt? 
Nodig: kleurpotloden, stiften, een afbeelding van internet van 
het schilderij van Rembrandt. 
Vanwege de zomer slechts 1 werkblad. 
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Uitleg werkbladen

27  8 augustus 2021
 Wie kan dit uitleggen?

Bijbel: Johannes 6:22-29
Jezus is over het water naar zijn leerlingen gelopen en aan de 
overkant van het meer aan land gegaan. De volgende dag komen 
mensen naar de plek waar ze hem het laatst gezien hebben en 
ontdekken dat hij er niet is. Ze gaan op zoek en vinden Jezus in 
Kafarnaüm. Daar praten ze met Jezus.
Jezus vertelt dat hij niet alleen komt om hun buik te vullen met 
brood en met vis, maar hij komt om ons hart te vullen en ons 
verstand, het is een teken van Gods koninkrijk.
Op het werkblad staan plaatjes uit het verhaal. De kinderen 
schrijven de woorden erbij en dan lezen zij van boven naar 
beneden. 
Oplossing: Jezus geeft ons de liefde (wind, vissen, golven, buik, 
broden, hoofd, duizend, harten).
Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen, scharen, lijm 
Vanwege de zomer slechts 1 werkblad. 

28  15 augustus 2021
 Brood uit de hemel

Bijbel: Johannes 6:30-40
Mensen zeggen tegen Jezus: ‘Geef ons een wonder, dan zullen 
we in u geloven.’ Een wonder zoals de Israëlieten dat vroeger 
gehad hebben, toen er manna uit de hemel kwam. Als antwoord 
op hun vraag zegt Jezus: ‘Ik bén het brood dat leven geeft.’ In 
het Johannesevangelie staan zeven ‘ik ben’-uitspraken van Jezus. 
Met het werkblad oefenen de kinderen met beeldtaal. Op het 
werkblad staan 16 plaatjes. Een aantal daarvan past bij de ‘ik 
ben’-uitspraken’ van Jezus. Welke? Bespreek alle kaartjes. Welke 
van de kaartjes past bij hen? Of hebben ze een ander beeld van 
zichzelf ? Maak daar een grote tekening van. Gebruik daarvoor 
de grote lege pagina van bladzijde 29.
Nodig: kleurpotloden, stiften, A4-papier. 
Vanwege de zomer slechts 1 werkblad.

30  22 augustus 2021
 Het wonder van Troostwijk

Bijbel: Johannes 6:41-59
Jezus is in de synagoge van Kafarnaüm (= ‘stad van troost’). 
Daar is hij gaan wonen. Daar ontdekken de inwoners dat Jezus 
niet zomaar het kind van een timmerman uit Nazaret is, maar 
dat hij een wonder is. Ze begrijpen hem niet goed. Met het 
andere werkblad maken de kinderen een krantenbericht over het 
wonder van Kafarnaüm. Dit werkblad sluit aan op de werkvorm 
in Kind op Zondag bij de suggesties voor 8-12 jaar. 

Werkblad 1
Met het werkblad zoeken de kinderen het spoor naar de stad 
Troostwijk. Jezus is daar naartoe gegaan. Ook vele anderen 
zoeken Jezus daar op.
Nodig: kleurpotloden, stiften.

Werkblad 2
De kinderen maken een krantenbericht over het wonder van 
Kafarnaüm. Wie is die Jezus, wat doet hij en wat zegt hij, wat wil 
hij? Wat denken de mensen ervan die dit horen in Kafarnaüm? 
Schrijf of teken erover. 
Tip: maak meerdere artikelen door verschillende ‘interviews’ 
af te nemen als journalist met: Jezus, met een inwoner van 
Kafarnaüm, met een leerling van Jezus, met een schriftgeleerde, 
met de bakker van het dorp.
Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen.
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Uitleg werkbladen

32  29 augustus 2021
 Wat kies jij?

Bijbel: Johannes 6:60-71
Een grote groep leerlingen luistert naar de woorden van 
Jezus. Die woorden zijn zo onverwacht en schokkend, dat veel 
leerlingen weggaan; zij gaan voortaan niet meer met Jezus mee. 
De twaalf apostelen blijven hem wel volgen.

Werkblad 1
Tijdens het kindermoment in de dienst wordt een verhaal verteld 
over ‘geluksbezorgers gezocht’. Dit werkblad borduurt daarop 
voort. Stel de kinderen de vraag: zou jij op de vacature van 
geluksbezorger reageren? Waarom wel of niet? Wat zou je dan 
(willen) doen? Teken of schrijf erover op het werkblad alsof je 
een sollicitatiebrief schrijft. Misschien kun je zelfs wel vertellen 
waarom jij er geschikt voor bent om geluksbezorger te zijn.
Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen.

Werkblad 2
Elke vlogger, blogger of andere ster heeft een fangroep. Bij Jezus 
lijkt het anders te gaan. De groep wordt kleiner. Hij houdt twaalf 
mensen over die bij hem willen blijven en met hem meegaan. 
Waaraan zouden ze te herkennen zijn? Waaraan herken je 
nu mensen die bij Jezus willen horen? Hoe zou jouw badge 
er uitzien als jij een fan/volger bent van Jezus? De kinderen 
ontwerpen een badge. Een eigen logo of merchandise-artikel 
voor een volger van Jezus. 
Tip: gebruik handwriting pennen. 
Nodig: kleurpotloden, (handwriting)stiften en -pennen.
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Gesprek in de nacht
30 mei 2021

Bijbel: Johannes 3:1-16 Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Gesprek in de nacht
30 mei 2021

Bijbel: Johannes 3:1-16 Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Johannes en Jezus
6 juni 2021

Bijbel: Johannes 3:22-36  Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Johannes en Jezus
6 juni 2021

Bijbel: Johannes 3:22-36  Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Wat doe je hier?
13 juni 2021

Bijbel: Johannes 4:5-26 Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Wat doe je hier?
13 juni 2021

Bijbel: Johannes 4:5-26 Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Hij weet het 
20 juni 2021

Bijbel: Johannes 4:27-42 Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Hij weet het 
20 juni 2021

Bijbel: Johannes 4:27-42 Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Wat heb je nodig?
27 juni 2021

Bijbel: Johannes 4:43-52 Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Wat heb je nodig?
27 juni 2021

Bijbel: Johannes 4:43-52 Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad



18    Kleur in de Kerk | © Kwintessens

Hoe kan ik verder?
4 juli 2021

Bijbel: Johannes 5:1-18 Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Hoe kan ik verder?
4 juli 2021

Bijbel: Johannes 5:1-18 Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Ik doe het niet uit mezelf
11 juli 2021

Bijbel: Johannes 5:19-36a Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Ik doe het niet uit mezelf
11 juli 2021

Bijbel: Johannes 5:19-36a Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Met je neus uit de boeken
18 juli 2021

Bijbel: Johannes 6:36b-47 Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Met je neus uit de boeken
18 juli 2021

Bijbel: Johannes 6:36b-47 Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Wil je nog meer
25 juli 2021

Bijbel: Johannes 6:1-15 Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Wil je nog meer
25 juli 2021

Bijbel: Johannes 6:1-15 Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Wie gaat over het water
1 augustus 2021

Bijbel: Johannes 6:16-21 Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Wie kan dit uitleggen?
8 augustus 2021

Bijbel: Johannes 6:22-29 Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Brood uit de hemel
15 augustus 2021

Bijbel: Johannes 6:30-40  Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Ik ben ...
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Het wonder van Troostwijk
22 augustus 2021

Bijbel: Johannes 6:41-59 Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Het wonder van Troostwijk
22 augustus 2021

Bijbel: Johannes 6:41-59 Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Wat kies jij?
29 augustus 2021

Bijbel: Johannes:60-71  Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad
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Wat kies jij?
29 augustus 2021

Bijbel: Johannes:60-71  Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad



www.kwintessens.nl 

Wat geloof jij 
eigenlijk? 

Jij gelooft ergens in. Iederéén 
gelooft ergens in, tenzij hij een heel 
saai iemand is. En dat ben jij niet. Zo 
kan jij, om te beginnen, geloven in 
jezelf. Dat is al heel wat. Je kunt ook 
geloven in andere mensen, in grote 
woorden of in de aarde. En in God? 
Misschien ook wel. Maar dan wel op 
jouw manier.

In dit boek staan verhalen en 
gedichten die jou aan het denken 
zetten. Ze zijn geschreven rondom 
acht uitspraken over geloof. Aan het 
eind van het boek kun je opschrijven 
wat jij allemaal bedacht hebt. Wat 
geloof jij eigenlijk?

Meer info en bestellen:

www.kwintessens.nl

!19,95
Bestelnummer 0601
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