
 

Op: http://www.morgenstondgouda.nl/leefjegeloof kun je de opdrachten downloaden en de stand vinden. 

 

Jezus wil jouw beste vriend zijn of je groot of klein bent. Op de website en 

hieronder vindt je nieuwe DOEjeGELOOF en  KENjeGELOOF  opdrachten. Je 

ouders mogen helpen. De opdrachten kun je inleveren bij de zondagsschool. De  

groep die met deze opdracht 100 punten haalt, wordt getrakteerd op 

pannenkoeken.  

Leef je geloof gaat deze keer over 

HELPEN. 

Helpen is… 
Aäron hielp Mozes toen hij naar de Farao ging. 

Mozes  was bang dat hij niet zo goed kon spreken 

daarom heeft God Aäron laten helpen. 

Als iemand je helpt is het meestal gemakkelijker en 

gezelliger. Vaak worden jij en de ander er blij van als 

je geholpen wordt of als je een ander helpt. 

 

Een coach helpt! 
Bij de Olympische Spelen zie je dat de sporters 

geholpen worden door hun coach. Hij zegt hoe ze het 

beste kunnen trainen en wat ze het beste kunnen 

eten. 

 

Lever het in bij je zondagsschoolleiding. Schrijf hier je 

naam: __________________ 

DOEjeGELOOF  
voor alle groepen (5 punten) 

 

Bij de Olympische Spelen zie je vijf cirkels die 

in elkaar haken. Zet in een of meer cirkels de 

naam van wie je gaat helpen.  

Je gaat bijvoorbeeld je vader of moeder helpen 

met tafel dekken, opruimen of auto wassen. Je 

kunt zelf ook wel iets verzinnen waarmee je 

een ander kan helpen. 

We zijn benieuwd hoe vaak je iemand 

geholpen hebt en dit in de cirkels hebt 

geschreven. Je vader of moeder kan helpen 

met het opschrijven van de namen.  

 

http://www.morgenstondgouda.nl/leefjegeloof


 

Het is groep 5,6, 7 en 8 met de vorige 

opdracht gelukt om 100 punten te 

verzamelen! Dat betekende een 

pannenkoekenfeest!  

Gefeliciteerd! Dat was smullen!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENjeGELOOF  
(5 punten) 

Ken je geloof voor groep 1/2 en 3/4:  Wie hielp Petrus weer op het water 

toen hij door het water zakte?   _______________ 

Lever het in en schrijf hier je naam _______________ 

De ouders kunnen helpen door het verhaal uit de kinderbijbel voor te lezen (Mattheus 

14:22-36) 

Ken je geloof voor groep 5,6, 7 en 8: In het Bijbelboek Handelingen gingen 

een aantal gelovigen de 12 apostelen helpen. Dit kun je lezen in de eerste zes verzen van 

hoofdstuk 6.  

Hoeveel mensen gingen er helpen? _______________ 

Waarmee gingen ze helpen?  _______________ 

Lever het in en schrijf hier je naam   _______________ 

 


