
 

 

Themadienst 17 januari 2021 

LOK EN SEINE 

Als je ergens blij mee bent, bijvoorbeeld met de Bijbel, of als je wil laten zien dat je blij bent 

met God, kun je feest vieren. En als je iets viert, versier je dingen. Maak je eigen 

feestkunstwerk met bijvoorbeeld een vlaggetjesslinger, zelfgemaakte bloemen, veren.  

Schrijf in het midden je favoriete bijbel tekst, of een tekst die hieronder staat.  

Gebruik het gekleurd papier om je feestkunstwerk op te maken! 

 

 



 

 

Het verhaal van de tekening staat in het bijbel boek Numeri. Het woord numeri betekent: 
getallen. Door de getallen te verbinden met elkaar, ontdek je elementen in de tekening die 

met de zegen te maken hebben. Daarna kun je de tekening nog inkleuren. 

 



 

 

Het verhaal van de tekening staat in het bijbel boek Numeri. Het woord numeri betekent: 
getallen. Door de getallen te verbinden met elkaar, ontdek je elementen in de tekening die 

met de zegen te maken hebben. Daarna kun je de tekening nog inkleuren. 

 



 

 

BIJBELQUIZ 

 

Wat weet jij van de bijbel?  

Schrijf de letters die voor het goede antwoord staan op. 

 Je vindt dan de naam van een belangrijke profeet uit de bijbel. 

 

 

1. Wat is het laatste boek van de 

bijbel? 

E. Openbaring van Johannes 

A. Genesis 

O. Het evangelie volgens  

    Mattheüs 

 

2. Wat betekent het woord bijbel 

eigenlijk? 

S. Gods woord 

R. Boeken 

L. Geloof 

 

 

3. In welke talen is de  

bijbel oorspronkelijk geschreven? 

A. Latijn en Grieks 

E. Hebreeuws, Aramees en     

    Grieks 

L. Arabisch en Engels 

 

4. Wat is het grootste  

bijbel boek? 

L. Jesaja 

M. Psalmen 

S. Genesis 

 

 

 

5. Welk feest wordt niet gevierd in 

de bijbel? 

A. Een verjaardag 

O. Pasen 

I. Kerst 

 

De oplossing! 

 

J    __   __   __   __   __   A 

 



 

 

HANDLETTERING 

Je ziet hier een deel van de zegen die het volk van God krijgt. Versier en kleur de woorden. 
Schrijf of teken het tweede deel van de zin er zelf in mooie letters bij!  

Dit is het tweede deel van de zin: jullie vrede geven. 
 

 
 

 


