
Kinderdienst Bethlehemkerk 

 

 Zondag 19 april 2020 :                  

                         

Mijn kijkdoos, want ik doe natuurlijk ook mee.         Voor deze zondag nodig. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Dag allemaal, 

Hier is de eerste kinderdienst voor zondag 19 april 2020 om thuis te kunnen doen. 

 

Het verhaal van deze zondag is: Exodus 15:22-16:27  

Wie zorgt voor ons? 
De Israëlieten zijn bevrijd uit Egypte. Maar al snel slaat hun blijdschap om in gemopper en 

geklaag. Hoe komen we aan eten en drinken? Wie zorgt er nu voor ons? Mozes weet het ook 

niet. God antwoordt en geeft Zijn volk manna om te eten en water om te drinken! 

 

 

In de bijlagen vinden jullie: 

- Het verhaal (2x) 

o Hierbij staan ook vragen waar je met elkaar over kan praten en… 

o spelletjes die je samen kan doen.  

- Het werkblad met (daaronder) uitleg 

- Een kleurplaat 

 

Wat je de komende weken óók kan maken is een kijkdoos! Hier kan je meer over lezen in de 

bijlage (1. uitleg verhalen Mozes). 

Elke week maak je iets nieuws voor in de kijkdoos. De beschrijving hiervan staat beschreven 

bij de verwerking, die bij de verhalen staat.  

 

Aanstaande zondag of volgende week kan je al beginnen met je kijkdoos: 

- Maak er alvast een kijkgat in. 



- Verander de binnenkant in een woestijn met zand, blauwe lucht, een zon, enz  

- en als je het leuk vindt maak dan ook de buitenkant van de doos mooi. 

- voor deze zondag is het voorwerp: een plaatje van eten en drinken en/of een wolk. 

 

Omdat ik me een beetje verveelde ben ik alvast begonnen met de kijkdoos (bijlage: mijn 

kijkdoos) 😊.  Ga dit niet namaken hoor, gebruik vooral je eigen creativiteit en tekentalent !! 

(Maar als je het wel makkelijk vindt om wat van mijn plaatjes te gebruiken, vindt je ze in de 

andere bijlage😉). 

 

Veel plezier met deze kinderdienst. Een beetje gek, maar wel leuk om thuis te doen! 

 

Groetjes, 

 

Kinderdienstleiding 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



 

                        

                             

 

                                            

 

 

 


