Themadienst 16 mei 2021 - Op weg naar Pinksteren!
We maken een bewaar doosje.
Deze knutsel kan met Pinksteren gebruikt worden, door de
Heilige Geest en het vuur van de Geest krijg je kracht om te
blijven schijnen. De vlammen duiden op het vuur van de
Heilige Geest. Zonder het vuur zijn we niets en is het
donker, maar met het vuur is ons hart verlicht en vlammen
wij als brandende kaarsen in het donker en zien de mensen
wie wij volgen. We stralen het licht uit naar anderen toe,
ook naar de kinderen toe en ook de kinderen mogen weer
als kaarsjes zijn brandend in de nacht.
Ken je dat liedje nog wel? Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes
brandend in de nacht en Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn, jij in jouw klein hoekje en ik
in't mijn. Laten we dat doen!

Gebruik het 2e pdf bestand voor het maken van het doosje
Op blad 1 het doosje
Op blad 2 het dekseltje voor 2 kinderen
Op blad 3 Het vlammende ondergrondje (deze kan op geel papier geprint worden)
Op blad 4 Het vlammende geheel blanco (deze kan op wit papier geprint worden en
ingekleurd)
Print de bladen uit en kies zelf of je op gekleurd papier print of blanco wit papier.
o Kleur eventueel de onderdelen in
o Knip de onderdelen uit
o Vouw van het doosje alle vouwlijnen
o Knip de kniplijnen van de bovenste vlakken van blad 1 in (stop met knippen zodra je bij
de vouwlijnkomt)
o Doe lijm op het lijmvlak rechts en lijm nu het doosje tot een rechthoekig geheel
o Doe lijm op de losgeknipte vlakken die nog bovenaan het doosje zitten en lijm die aan
de binnenzijde van het doosje vast
o Doe lijm op de vlakken aan de onderkant van het doosje, of doe lijm op het vierkante
vlak in het midden van het ondergrondje
o Lijm nu het doosje op de ondergrond.
o Vouw het dekseltje op de vouwlijnen
o Doe lijm op de lijmvlakken en lijm de lijmvlakken vast
o Neem nu de losse vlammen en vouw deze dubbel
o Doe lijm aan de binnenkant van de vlammen en lijm er een prikstokje tussen
o Prik het prikstokje door het stipje van het dekseltje
o Doe iets leuks of lekkers in het doosje en stop er eventueel tekstkaartjes in of bedenk
zelf iets leuks

