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Zonnestralen
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vakantie KIDS

VOORbijbelgids

Het is zomer en het is vakantie! Tijd om op avon
tuur te gaan. Naar verre landen of in Nederland. 
Ver weg of in de achtertuin. Waar je ook bent, over
al kun je genieten van de zon en de warmte. 

Vakantiebijbelgids voor Kids staat boorde
vol proefjes, creatieve opdrachten en weetjes. Zo 
ontdek je van alles over de zon en haar licht en 
warmte. Ook kom je erachter wat dat met God te 
maken heeft.

Je krijgt dit boekje van Ark Mission.

Ark Mission wil iedereen vertellen dat God van je 
houdt en dat je Hem kunt leren kennen door de 
Here Jezus. Je mag bij Hem helemaal jezelf zijn en 
Hij is er altijd voor je.
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Gelukkig zijn, dat klinkt soms als iets groots. Alsof 
er dan iets heel bijzonders moet gebeuren waar je 
ontzettend blij van wordt. Maar wist je dat geluk ook in 
een klein hoekje kan zitten? Misschien is het wel veel 
dichterbij dan je denkt!
In de Bijbelverhalen in dit boekje kun je lezen over 
Jezus. Hij vertelt van alles over hoe je geluk kunt 
vinden én hoe je het kunt doorgeven aan andere 
mensen. Bovendien staan er in dit boekje allemaal 
leuke opdrachten en proefjes.

Je krijgt dit boekje van Ark Mission.

Ark Mission wil iedereen vertellen dat God van je 
houdt en dat je Hem kunt leren kennen door de Here 
Jezus. Je mag bij Hem helemaal jezelf zijn en Hij is er 
altijd voor je.

KIDS
VOOR

Klein geluk
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Voorwoord

Hoi allemaal,

Gisteren kreeg ik een bosje bloemen. Die heten 
lelietjes-van-dalen. Ze zien eruit zoals op het 
plaatje hiernaast. Mooi, hè! Het zijn mijn lievelings-
bloemen en ze ruiken heerlijk. Als je ze uit de tuin 
plukt dan staan ze niet zo lang meer in een vaasje. 
Maar die paar dagen dat ik ervan kan genieten, 
daar word ik heel gelukkig van!

Elk jaar komen ze weer zomaar uit de grond op. Daar hoeven we 
niets voor te doen. Dat heeft de Here God zo bedacht. Hij zorgt zelf 
voor ze, staat in de Bijbel. Hanna schrijft daar ook over op bladzijde 
12. Er staat ook in de Bijbel dat God niet alleen voor de bloemen 
zorgt, maar nog véél meer voor jou. Je hoeft dus niet bang te zijn. 
Hij is er en Hij is altijd bij je. Daar word je pas echt gelukkig van!

Als je goed om je heen kijkt, ontdek je dat er ook heel veel kleine 
dingen zijn waar jij gelukkig van wordt. Een knipoog van iemand, 
een ijsje, lekker eten en drinken, buiten spelen met je vriendje, 
laat opblijven … Dat zijn de dingen in het leven waar het écht om 

gaat. Al die kleine ‘gelukjes’ samen maken dat je 
gelukkig bent.

Ga lekker aan de slag met dit boekje. Zo ontdek je 
nog veel meer dingen waar je gelukkig van wordt. 
Veel plezier! 

Jolanda Abspoel-Kromhout
Algemeen Manager Ark Mission

Colofon

Klein geluk voor kids word dit jaar verspreid in plaats van de   Vakantie-
bijbelgids voor kids, ter inspiratie en bemoediging. De Bijbelteksten zijn 
met toestemming ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal (2014),  
© Nederlands Bijbelgenootschap, tenzij anders vermeld. Geschreven door 
Hanna Holwerda. Coverillustratie door Geesjebeesje.nl. © 2020 Ark Mission

Klein geluk

Geluk klinkt soms zo groot en belangrijk. Maar wist je dat geluk 
niet groots hoeft te zijn? Het kan gewoon in een klein hoekje zitten! 
En wist je dat je kunt leren om ook het kleine geluk te zien? Zoals 
iemand die van je houdt. Iemand die aan je denkt of voor je bidt. 
Een mooie bloem. Een vogel die een lied fluit. Zulke kleine dingen 
maken je wereld mooier. En wat alles nog mooier maakt, is dat je mag 
weten dat God voor jou zorgt.

In de Bijbel kun je lezen hoe Jezus vertelt over groot en klein geluk. 
En over hoe jij geluk door kunt geven aan andere mensen.

Drie tips om geluk te leren zien: 

#1:  Schrijf mooie herinneringen op een briefje en stop deze in een 
pot. Heb je een dip of ben je verdrietig? Pak een briefje uit de 
pot en haal samen met je ouders of je broer of zus deze mooie 
herinnering op.

#2:  Wat maakt je blij? Wat zorgt ervoor dat je een topdag hebt?  
Schrijf het op en praat er samen met anderen over. Je zult  
merken dat je er blij van wordt.

#3:  Zie je ergens tegenop of pieker je ergens over? Praat er samen  
over en probeer iets positiefs te noemen wat ermee te maken 
heeft.

Klein geluk voor kids  sluit aan bij de gids voor volwassenen.  
Je kunt ze goed samen gebruiken.

Bijbeltekst Doe-opdracht

Weetje Puzzelen

Creatieve opdracht Schrijfopdracht
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Doe deze opdracht in tweetallen.
Ga op de grond op je buik liggen. Strek je armen voor 
je uit. De ander pakt je handen vast en tilt je armen 
langzaam en voorzichtig(!) omhoog. Houd dit dertig 
tellen lang vol. Daarna laat de ander je armen weer 
langzaam zakken. Wat voel je? Wat lijkt er met je armen 
te gebeuren?

Doe deze opdracht in tweetallen.
Ga op je rug liggen. Doe je benen omhoog. Doe je ogen 
dicht én houd ze dicht.
Doe je benen langzaam naar beneden. De ander houdt je 
voeten een beetje tegen. Wat voel je? Wat lijkt er met je 
benen te gebeuren?

Je armen en benen lijken een gek gevoel door te geven. 
Hoe kan dat? Je hersenen kunnen niet inschatten 
of je armen, of bij de tweede opdracht je benen, al 
bij de grond zijn. Daardoor maken ze een verkeerde 
inschatting en voelt het alsof ze door de grond gaan.

Tip: 
Bekijk het filmpje van Topdoks: ‘Rachel optillen met twee vingers?! 
– Lichaamstruc’. Je vindt het filmpje door op de titel te googelen.

Het gevoel van verlamming

Marcus 2:1-12 

Geluk is: vrienden of familie die van jou houden en er voor jou 
willen zijn. Dat ontdek je in het verhaal van de verlamde man. Zijn 
leven is geen pretje. Hij is verlamd en ligt elke dag op bed. Is er 
nog een klein beetje geluk in het leven van deze man? Ja, gelukkig 
wel! Hij heeft vier vrienden die hem helpen. De vrienden kunnen 
hem niet genezen. Maar ze hebben een plan. Ze brengen hem, met 
matras en al, naar Jezus. Dat is geen makkelijke klus. Maar niets 
houdt de vrienden tegen. Als het huis te vol is, gaan ze via het dak 
naar binnen. Zo dragen ze de man naar Jezus. 

Gebedstip: 
Iedereen vertelt iets waarvoor hij of zij graag gebed wil. Je kunt dit 
ook anoniem doen: dan schrijft iedereen het gebedspunt op een 
briefje zonder er een naam bij te zetten.
Bid daarna voor elkaar of voor de gebedspunten op de briefjes.

 

Toen zei Jezus tegen de man die niet kon lopen: ‘Sta op, 
pak je draagbed op, en loop naar huis.’ Meteen stond de 
man op. Hij pakte zijn bed op en liep weg.
Marcus 2:11-12

Je wordt gedragen

Je wordt gedragenWeek 1
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Vrienden kunnen heel belangrijk zijn. Ze kunnen je opvrolijken en 
ze kunnen je helpen. Net zoals de vrienden in het verhaal van de 
verlamde man.
Een vriendschap bouw je op, net zoals je een gebouw maakt met 
bouwstenen.

Schrijf samen met een vriend 
of vriendin zo veel mogelijk 
herinneringen op het vel 
papier. Wat hebben jullie voor 
moois samen beleefd? Kun 

jij je herinneren wanneer de ander jou hielp? Wat 
heeft de ander voor jou over?
Plak vervolgens stukken schilderstape op de duplo- of 
kaplablokken. Schrijf op elk blok iets van het papier en bouw 
vervolgens samen een mooi bouwwerk.

Vriendschap

Soms gaat het niet goed met je. Je leven lijkt in de kreukels te 
liggen. Wist je dat God je juist dan sterk kan maken? Je kunt het 
vergelijken met het papier in het volgende proefje. Het tweede 
papier heeft kreukels … maar is sterker.

Zet de twee kartonnen bekers 
ongeveer 15 centimeter uit 
elkaar. Leg een A4’tje op de 
bekers. Zet de derde beker 
op het papier. Is het papier 

sterk genoeg om de beker te dragen?
Vouw het tweede papier in een zigzag. 
Schuif de bekers iets dichter naar 
elkaar toe en leg het papier erop. Is het 
papier nu wel sterk genoeg?

Aan mensen die moe zijn, geeft hij kracht. Mensen die 
zwak zijn, maakt hij weer sterk.
Jesaja 40:29

God maakt je sterk

Je wordt gedragenWeek 1

NODIG
twee vellen A4-papier,  drie kartonnen bekertjes

NODIG
pen, vel papier, schilders-tape, duplo of kapla
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Ik wil er voor jou zijn

Trek de gebedsdobbelsteen met potlood over of kopieer hem en 
vouw hem in elkaar.
Gooi om beurten met de dobbelsteen. Bid samen (de vorm van) het 
gebed op de dobbelsteen.

1.   Gooi je 1? Pak dan een wereldkaart en bid voor de mensen in het 
land waar je oog op valt.

2.   Gooi je 2? Klik zonder te kijken iemand aan in je contacten op je 
telefoon en bid voor deze persoon.

3.    Gooi je 3? Bid een van de volgende psalmen hardop: 8, 23, 70, 100, 
113, 117 of 150.

4.   Gooi je 4? Begin het gebed met stilte.
5.   Gooi je 5? Laat iedereen zeggen waardoor hij of zij die dag het  

meest geraakt is en bid of  
dank hiervoor.

6.   Gooi je 6? Sluit het gebed  
samen af met het Onze  
Vader.

Bidden met en voor anderen

Week 1 Je wordt gedragen

De vrienden in het verhaal van de verlamde man 
staan voor hem klaar.
Hoe kun jij aan anderen laten zien dat je er voor 
hem of haar bent?
 Kies één van de onderstaande tips. Of kies ze 
allemaal!

Maak zelf 

kaartjes en 

verstuur deze.

Bak iets 

lekkers voor 

iemand.

Versier de 
stoep met 

tekeningen 
en een mooie 
boodschap.

Pluk een bos 
wildbloemen 

en breng deze 
bij iemand 

langs.

Maak een 

filmpje.

Breng een 
verrassingstasje 
langs bij iemand 

uit je klas of 
hang hem aan de 

deurklink (wel 
even aanbellen).

8
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Uitdelen

In het verhaal lees je dat Jezus twee dingen doet voor 
de verlamde man. Kun jij ontdekken welke twee?
Je leest het in Marcus 2:5 en 11.

Jezus wil ook jou helpen met al je problemen. Misschien zijn 
er dingen waar je eigenlijk spijt van hebt. Of misschien heb je 
piekergedachten die ervoor zorgen dat je niet meer helder kunt 
nadenken. Of misschien heb je het gevoel dat de muren op je af 
komen … Weet dan dat Jezus jou kan helpen! 

Ga in de kring op de grond zitten. Een persoon staat in 
het midden. Deze persoon geeft om beurten iemand een 
hand en helpt hem of haar overeind met de woorden: 
Jezus helpt jou!

Neem de hand van de ander tussen jouw handen en 
wrijf erover. Voelt de ander hoe zijn hand warmer 
wordt?

Kopieer de pagina hiernaast. Vul hem in en  
geef hem aan een vriend of familielid.

Helpende handen

Week 1 Je wordt gedragen
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Schrijf midden op het papier 
het woord ‘zorgen’. Waar moet 
je aan denken bij het woord 
‘zorgen’? Schrijf dit op het papier 
erbij. Probeer zo veel mogelijk 
verschillende dingen te verzinnen.

Het woord ‘zorgen’ heeft meerdere betekenissen:
1. Dat je ergens over piekert en ergens ongerust over bent.
2.  Dat je iemand iets geeft wat hij of zij nodig heeft, zodat het goed 

met hem of haar gaat.

Kijk nog eens goed naar de woorden op je papier. Zet een rode 
cirkel om de woorden die bij de eerste betekenis passen en een 
groene cirkel om de woorden die bij de tweede betekenis passen.

Je kunt ook ‘in 
de zorg’ werken. 
Weet je wat dat 
betekent? Ken je 
iemand die in de 
zorg werkt?
Misschien kun 
je hem of haar 
interviewen.

Zorgen en zorgen

Matteüs 6:25-34

Kleine dingen kunnen je blij maken. Kijk maar eens goed om je 
heen. God heeft de wereld prachtig gemaakt:
Een bij of een dikke hommel die voorbij zoemt. Een vogel die aan 
het einde van de dag een lied fluit. Een felgele paardenbloem in 
het gras. Zelfs een spinnenweb in het hoekje van de zolder is een 
kunstwerk.
God heeft dit allemaal geschapen en Hij zorgt voor de schepping. 
Jezus vertelt ons dat we mogen weten dat God ook voor ons zorgt. 

Gebedstip:
Loop de tuin in en kijk om je heen. Welke mooie dingen zie je en 
waar ben je dankbaar voor? Benoem ze en dank God ervoor.

Het gras dat vandaag op het veld staat, wordt morgen 
gebruikt om een vuur te maken. En toch versiert God 
het gras met prachtige bloemen. Dan zal God zeker voor 
 jullie zorgen!
Matteüs 6:30

God zorgt voor jou

God zorgt voor jouWeek 2

NODIG
pen, papier, groene  en rode stift
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Maak je je zorgen? Zitten je gedachten in de knoop?
In het Bijbelverhaal van deze week wijst Jezus je de 
weg! 

Tip:
Lees Matteüs 6:25-34. Hoe vaak staat er dat je je geen zorgen hoeft 
te maken? En wat zegt Jezus in vers 34?

In de knoop? Jezus wijst je de wegMaak je geen zorgen!

Soms blijf je maar piekeren. Je blijft maar denken over 
iets waar je tegenop ziet. Iets wat je moeilijk vindt.  
Wat kan je dan helpen?
Beantwoord samen met je vader of moeder de volgende 
vragen. Praat er samen over en sluit af door samen te 
bidden.

God zorgt voor jouWeek 2
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Kijk eens naar de bloemen die groeien in het veld. Ze 
werken niet en ze maken geen kleren. Toch zijn ze 
prachtig.
Matteüs 6:28-29

Ga in de tuin op zoek naar een 
bloem en teken deze na. Geen  
tuin of geen bloem gevonden? 
Dan kun je deze lelie natekenen.

Teken de bloem na en kleur 
hem in. Schrijf middenin de 
bloem: God zorgt voor mij.
Vouw de blaadjes naar 
binnen. 
Leg de bloem op het water  
en kijk wat er gebeurt.

Zulke prachtige bloemen!

God zorgt voor jou

Kijk eens naar de vogels in de lucht. […] Jullie Vader in 
de hemel geeft ze te eten. En jullie zijn voor hem veel 
belangrijker dan de vogels. Maak je dus geen zorgen.
Matteüs 6:26

Tel een half uur lang welke vogels je in de tuin ziet. Of 
tel de vogels als je wandelt in de natuur.

Zo veel verschillende vogels!

Week 2

NODIG
wit papier, stiften, schaar, schaal met water

Koolmees

Stadsduif

Merel (het 
vrouwtje is 
bruin)

Pimpelmees

Kauw

Vink (het 
vrouwtje is 
lichtbruin)

Ekster

Roodborstje

Huismus (het 
vrouwtje is 
lichtbruin)

AANTAL

AANTAL

AANTAL

AANTAL

AANTAL

AANTAL

AANTAL

AANTAL

AANTAL

NODIG
tekenspullen
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Op de schijf van 
vijf is het eten 
in groepen 
verdeeld. Het 

idee is: een gezonde 
maaltijd bestaat uit iets 
uit elke groep. 
Ga in huis op zoek naar 
iets uit elk vak. Wie 
heeft als eerste vijf 
producten?
Stapje moeilijker: 
kun je een maaltijd 
samenstellen met iets uit 
elk vak? Je hoeft het niet 
echt klaar te maken.

Meestal is onze voorraadkast goed gevuld. Maar wat als dat niet zo 
is? Stel je voor dat je niet genoeg geld hebt om eten te kopen? Of 
dat je naar de voedselbank moet …
Ook dan hoef je je geen zorgen te maken. Je mag weten dat God 
voor je zorgt.

Jezus zegt:

Maak je geen zorgen over morgen. Bewaar die zorgen 
maar voor morgen. Je hebt het al moeilijk genoeg met 
vandaag.
Matteüs 6:34

Maak je dus geen zorgen. Zeg niet: […] ‘Hoe komen we 
aan kleren?’ […] Je Vader in de hemel weet echt wel dat 
je al die dingen nodig hebt. 
Matteüs 6:31-32

Teken een eenvoudig lichaam op 
huidskleur papier en knip het uit. 
Plak hem op het witte papier.
Gebruik allerlei restjes papier. Knip 

hier kleertjes uit en plak deze op het lichaam.
Teken met stift een gezichtje en haren. Je 
kunt ook haren uitknippen en opplakken.
Denk ook aan: schoenen, sieraden, tasjes, 
hoeden en strikken.
Tip: als je een cakevormpje platdrukt, kun je 
er een mooie rok uit knippen.

Genoeg voor elke dagHoe komen we aan kleren?

God zorgt voor jouWeek 2

NODIG
restjes papier, tijdschriften, huidskleur papier,  wit papier, cake-vormpjes, glitters  en nepdiamantjes, schaar, lijm, stiften  en potloden

© www.ikeetbeter.nl
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Waar gebruik je zout voor? Meestal doe je het door het eten. 
Bijvoorbeeld over je patat, om het extra smaak te geven. 
 Wat denk je dat Jezus bedoelt met de volgende Bijbeltekst?

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Jullie zijn het zout in de 
wereld.’
Matteüs 5:13

Zet een potje zout op tafel. Zout 
heeft een sterke smaak. Proef 
maar eens van het zout. 
 Lees hardop de bovenstaande 
Bijbeltekst. 

Hoe kun jij zijn als het zout? Hoe kun jij iemand liefde en geluk 
geven?
Geef het potje zout door. Als jij het potje vast hebt, noem je iets. 

Matteüs 5:13-16 

Wist je dat jij ook andere mensen gelukkig kunt maken? Je hoeft 
er niet beroemd voor te zijn of een held of de liefste persoon van 
de wereld. We zagen al dat geluk niet groots hoeft te zijn: het kan 
gewoon in een klein hoekje zitten. Iemand anders gelukkig maken 
kan ook op een kleine manier.  
Er voor iemand zijn, iemand een handje helpen, iemand aandacht 
geven – daarmee kun je geluk doorgeven. 

Jezus vergelijkt ons met zout en met licht. Met deze voorbeelden 
laat hij zien hoe we geluk door kunnen geven. Op de volgende 
pagina’s ontdek je hier meer over.

Gebedstip: 
Maak het donker in de kamer waar je bent.
Steek om de beurt een kaarsje aan. Wees stil en bid in gedachten 
voor iemand die het nodig heeft.

Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle 
mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen.
Matteüs 5:16

Jij bent als zoutLaat je licht schijnen

21

NODIG
potje zout

Laat je licht schijnenWeek 3
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Laat je licht schijnenWeek 3

Vul het glas voor de helft met 
cola. Doe er een schep zout bij.
Waar zorgt het zout voor?

Je kunt het zout vergelijken met iets goeds wat je voor een ander 
doet.
Het zet iets in beweging. De ander gaat ervan bruisen. Bruisen van 
enthousiasme en liefde.

Geluk doorgeven – het doet je bruisen

Je kunt een ander gelukkig maken doordat je hem of haar helpt. 
Doordat je iets aardigs zegt of iets aardigs doet. Je kunt het 
vergelijken met het zout in het volgende proefje.

Vul het glas voor de helft met 
(warm) water. 
Doop je vinger in het water en 
proef. 
Doe er een eetlepel zout in en 

roer tot het zout is opgelost.
Doop je vinger weer in het water. Proef je nu het zout?
Schil samen met een volwassene de aardappel. Snijd de aardappel 
in een blokje van ongeveer 1 bij 1 centimeter. Hoe voelt het blokje? 
Kun je er in knijpen?
Doe het blokje in het glas met zout water. Haal het blokje na twee 
uur uit het glas.
Wat is er veranderd?

Iemand die streng, nors en bozig 
is, wordt weleens ‘hard’ genoemd. 
Iemand die lief is, anderen helpt 
en voor anderen wil zorgen, wordt 
ook wel ‘zacht’ genoemd.

 Doordenkertje
Zout maakt het blokje zacht. Kun je iemand  
die ‘hard’ is ook ‘zacht’ maken? Bijvoorbeeld 

 door hem of haar aandacht en liefde te geven?

Geluk doorgeven – hard en zacht

NODIG
aardappel, mesje,  glas, water, zout, lepel

NODIG
cola (of ander soort prikdrank), zout,  lepel, glas
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Laat je licht schijnenWeek 3

Stad op een bergJij bent als licht

Jullie zijn het licht in deze wereld. […] Niemand zet een 
brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist 
hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis.
Matteüs 5:14-15

De woorden van Jezus klinken heel logisch. Wie zet er nou een 
lamp onder een emmer!?
Wat bedoelt Hij eigenlijk als Hij zegt dat wij het licht zijn?

Ga samen in een kring zitten. 
Schijn op een ander (niet in het 
gezicht). De persoon op wie het 
licht schijnt vertelt waar hij of 
zij goed in is. Bedenk samen hoe je met dit 
talent anderen kunt helpen.
Zorg dat iedereen aan de beurt komt.

Geluk kun je doorgeven.  
Daar word jij niet minder 
gelukkig van, want geluk 
raakt nooit op.
Je kunt het vergelijken met 
een kaars waarmee je een 
andere kaars aansteekt: er 
komt steeds meer licht.

NODIG
zaklamp

NODIG
papier, oranje en gele verf, kwasten, zwarte stift of zwarte verf

Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg 
is voor iedereen zichtbaar.
Matteüs 6:14

Kies een van de onderstaande foto’s en schrijf hier een 
gedicht of verhaal bij.

Beschilder het witte papier met de 
gele en oranje verf. Laat het drogen 
en teken met zwarte stift of verf 
een skyline van een stad, zoals op 
de afbeelding hieronder.
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Laat je licht schijnenWeek 3

Voorleesverhaal: Kom je ook?

Toen Kietje en zijn zusje uit het ei kropen waren ze heel klein, 
maar nu zijn Kietje en zijn zusje al bijna even groot als papa en 
mama. Het is een beetje krap geworden in het nest, maar dat vindt 
Kietje niet erg. Elke nacht kruipen hij en zijn zusje dicht tegen 
elkaar aan. ‘s Ochtends vliegen papa en mama uit op zoek naar 
eten. En zusje gaat de wereld ontdekken. En Kietje? Kietje blijft in 
het nest. 

Zusje steekt haar kopje naar binnen. ‘Kom je ook?’ 
vraagt ze. 
‘Nee’, zegt Kietje.
‘Maar waarom niet? Er is zo veel te zien!’
Kietje steekt zijn kopje uit het nest. Hij knijpt zijn 
ogen dicht tegen het felle zonlicht. Gauw duikt hij 
weer naar beneden. In de schemering van het nest.
‘Het licht is veel te fel buiten. Ik denk dat mijn ogen daar niet 
tegen kunnen’, roept hij. Zijn zusje schudt haar kopje en kijkt naar 
binnen. Ze kucht. Wat is het muf in het nest! Het stinkt zelfs een 
beetje … ‘Buiten is het lekker fris!’ roept ze naar binnen. 
Kietje steekt zijn kopje weer naar buiten. Net iets verder dan de 
vorige keer. Maar hij houdt zijn ogen stijf dichtgeknepen tegen het 
felle licht. Zijn veertjes wapperen een beetje in de wind. Brr. Gauw 
duikt Kietje weer naar beneden. In het warme holletje van het nest. 
‘Die frisse lucht blaast mijn veertjes in de war!’ roept hij.
Zusje schudt haar veertjes en steekt haar kopje weer naar binnen. 
‘Waar maak je je nou zorgen over? Die veertjes zorgen ervoor dat 
je lekker warm blijft buiten. Ze waaien echt niet weg, hoor. Die 
veertjes zijn zelfs heel handig. Kijk maar eens naar je vleugels.’
Kietje strijkt met zijn snavel langs de lange veren van zijn vleugels.

Samen licht doorgeven

Knip verschillende 
rechthoeken uit het karton. 
Knip bij elke rechthoek uit  
één van de randen in het 
midden een vierkant uit.

Maak het donker in de ruimte.
Zet de eerste rechthoek 
rechtop met behulp van 
klontjes klei.
Leg de zaklamp ervoor, zodat 
het licht door het gat schijnt. 
Zet de volgende rechthoek 
rechtop met klei. Zet deze zo 
achter de eerste rechthoek dat 
het licht van de zaklamp ook 
hierdoor schijnt.
Herhaal dit nog een aantal 
keer. Hoe vaak kunnen jullie 
het licht doorgeven?

Hoe kun jij je licht laten schijnen? Hoe kun jij iets goeds 
doen voor iemand anders? Verzamel samen een aantal 
ideeën. En maak een plannetje om ze ook echt uit te 
voeren!

Tip: blader even terug naar pagina 9 voor ideeën.

NODIG
klei, karton of stevig papier, schaar, zaklamp

 Lees verder op pagina 28
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‘Die veren zorgen ervoor dat je kunt vliegen. Je strekt ze uit en 
je zweeft op de lucht’, zegt zusje. Ze draait zich om en slaat haar 
vleugels uit.
Kietje steekt zijn kopje weer naar buiten. Hij ziet haar cirkelen 
hoog boven het nest. Dan maakt ze een duikvlucht naar beneden. 
Kietje kijkt haar na. Hij hapt naar adem als hij naar beneden kijkt.
‘Het is zo hoog …’ piept hij benauwd. ‘Hoe weet je dat ik kan 
vliegen? Ik heb het nog nooit gedaan!’ Gauw duikt hij weer onder in 
het nest. Zusje steekt haar kopje weer naar binnen. ‘Hé Kietje!  
Je hoeft niet bang te zijn.’
‘Stel dat ik uitvlieg … maar niet kan vliegen. Wat als ik neerstort …?’ 
Kietje bibbert van angst.
‘Je piekert te veel’, zegt zusje. ‘Wat is het ergste dat kan gebeuren?’
Kietje denkt aan het felle licht, de koude wind en de diepte. ‘Ik sla 
mijn vleugels uit … maar de wind blaast dwars door mijn veren 
heen en ik val … en val … Ik stort neer en als ik omhoog kijk, kan ik 
niks zien door het felle licht …’
Zusje duikt het nest in en gaat dicht naast Kietje zitten. ‘En wat als 
het wél goed gaat?’ vraagt ze.
Kietje denkt aan zijn zusje die voorbij kwam zweven. ‘Ik zou samen 
met jou op avontuur kunnen gaan’, zegt hij met een zucht. 
Zusje geeft hem een zetje. ‘En wat denk je dat er echt gebeurt, als jij 
je vleugels uitslaat?’
Hij kijkt naar zijn vleugels. Die zijn gemaakt om te vliegen, denkt 
hij. Hij kijkt even naar zijn zusje en steekt dan zijn kopje naar 
buiten. Hij haalt diep adem, knijpt zijn ogen 
dicht en slaat zijn vleugels uit. Hij voelt hoe 
de wind hem draagt. En als hij zijn ogen 
weer open doet, ziet hij zijn zusje voor hem 
uit zweven. Samen vliegen ze weg, op zoek 
naar avontuur.

                                                                   Knutseltip

Klein geluk voor kids is geschreven door 
Hanna Holwerda. Ze is actief op het snijvlak 
van geloven, geloofsoverdracht, natuur en 
wetenschap voor kinderen. Ze is auteur en 
redacteur, en is eigenaar van Educatief Bureau 
Sterrenschip.

www.educatiefbureausterrenschip.nl

@HannaHolwerda

Struinen door de schepping - Royal Jongbloed

Kinderen houden van de natuur! Ze rennen 
door het gras, bestuderen vlinders en bouwen 
hutten of vlotten. Ook ouders gaan graag met 
hun kinderen de natuur in. Dit natuurboek 
verbindt het genieten van de natuur met het 
geloof in de Schepper. Naast informatieve 
weetjes over landschappen, dieren en planten 
lees je Bijbelteksten en vind je creatieve 
opdrachten.

Knetteren en knallen - Uitgeverij Columbus

In dit proefjesboek ontdekken kinderen dat 
spannende, spetterende en schuimende 
proefjes goed samen kunnen gaan met 
serieus de Bijbel lezen. De proefjes helpen 
ook om uit te kunnen leggen wat het goede 
nieuws van Jezus betekent. Knetteren en 
knallen nodigt volwassenen en kinderen 
uit om samen op avontuur te gaan in 
de wondere wereld van wetenschap en 
techniek. 

Kijk voor meer boeken van Hanna op:  
www.educatiefbureausterrenschip.nl/portfolio.

Vervolg van pagina 27
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Kleurwedstrijd

Heb je de boeken van Hanna gezien op de vorige pagina?  
Bekijk ze nog maar eens goed, want wie weet win jij er wel eentje!

Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk in. Stuur hem dan  
vóór 1 december 2020 op naar Ark Mission. Het adres is:

Ark Mission
Oude Amersfoortseweg 79
1213 AC Hilversum

Schrijf je naam, je leeftijd en je adres erbij.

Na 1 december zal Hanna de drie allermooiste kleurplaten uit-
kiezen. De winnaars ontvangen allemaal één van Hanna’s boeken.

Zoek dus gauw je potloden, stiften of krijtjes op en kleur mee!

De drie Bijbelverhalen uit dit boekje zijn ook in  
veel kinderbijbels te vinden. Kinderbijbels.nl  

helpt bij het kiezen van een kinderbijbel. Ga naar  
www.kinderbijbels.nl en vind er één die bij jou past!



Het is zomer en het is vakantie! Tijd om op avon-

tuur te gaan. Naar verre landen of in Nederland. 
Ver weg of in de achtertuin. Waar je ook bent, over-
al kun je genieten van de zon en de warmte. 
Deze Vakantiebijbelgids voor Kids staat boorde-

vol proefjes, creatieve opdrachten en weetjes. Zo 
ontdek je van alles over de zon en haar licht en 
warmte. Ook kom je erachter wat dat met God te 
maken heeft.

Doe je mee? 

Je krijgt dit boekje van Ark Mission.

Ark Mission wil iedereen vertellen dat God van je 
houdt en dat je Hem kunt leren kennen door de 
Here Jezus. Je mag bij Hem helemaal jezelf zijn en 
Hij is er altijd voor je.

 www.arkmission.nl

 info@arkmission.nl

 035 647 45 00

arkmission
vakantiebijbelgids KIDSVOOR

arkmission

Gelukkig zijn, dat klinkt soms als iets groots. Alsof 
er dan iets heel bijzonders moet gebeuren waar je 
ontzettend blij van wordt. Maar wist je dat geluk ook in 
een klein hoekje kan zitten? Misschien is het wel veel 
dichterbij dan je denkt!
In de Bijbelverhalen in dit boekje kun je lezen over 
Jezus. Hij vertelt van alles over hoe je geluk kunt 
vinden én hoe je het kunt doorgeven aan andere 
mensen. Bovendien staan er in dit boekje allemaal 
leuke opdrachten en proefjes.

Doe je mee? 
Je krijgt dit boekje van Ark Mission.

Ark Mission wil iedereen vertellen dat God van je 
houdt en dat je Hem kunt leren kennen door de Here 
Jezus. Je mag bij Hem helemaal jezelf zijn en Hij is er 
altijd voor je.

 www.arkmission.nl

 info@arkmission.nl

 035 647 45 00

arkmission
bijbelgids KIDS

VOOR

arkmission


