Wat leuk dat je meedoet!
➔ Bekijk het filmpje waarin dominee Adriaan vertelt wat we gaan doen.

O, nee! Een aantal dieren zijn van de ark weggelopen.
Kan jij hen weer vinden? Breng je ze terug voordat de deur gesloten wordt en het
gaat regenen?
De dieren zijn te zoeken op 5, 6 en 7 februari!
➔ Loop de route volgens de aanwijzingen.
Zoek en vind de dieren.
Heb je er één gevonden? Streep dit dier dan door op je bingokaart, of kleur het
mooi in.
Bij sommige dieren doe je eerst nog een opdracht.
Het zou érg leuk zijn als iemand een foto van jou maakt terwijl je de dieren zoekt.
Je mag ook een filmpje met dierengeluiden sturen of een foto van jouw mooi
ingekleurde kleurplaat.
Mail dit uiterlijk 9 februari naar laurawolswinkel@outlook.com
In de dienst van 14 februari bekijken we alle foto’s en filmpjes!
➔ Wat heb je nodig?
-

Potloden om de dieren die je vindt in te kleuren of door te kruisen.
Iets lekkers voor onderweg (…wacht tot je de kameel gevonden hebt!)

BINGO

Doe deze opdrachten als je deze dieren vindt (vergeet niet
een foto/filmpje te maken!):
Heb je de kikker gevonden?
1. Welke dieren in deze BINGO kunnen ook goed springen, net als de
kikker?
Spring zelf 5x zo hoog als je kunt.
Vind je een dier met een hele lange nek?
2. Welk dier eet blaadjes van de bomen en kan heel ver kijken?
Spring bij iemand op zijn rug en loop samen een stukje.
Jaaa, de kameel! Een kameel is sterk en kan je tassen dragen.
Er zit vast iets lekkers in de tas of jas!
3. Neem een korte pauze en eet een snoepje of koekje.
Daarna heb je weer energie om verder te gaan.
Vind je daar een krokodil? Kijk uit, hij kan gevaarlijk zijn.
4. Noem 5 andere dieren waarvoor je op moet passen.
Speel tikkertje. Pas op, dat je niet getikt wordt!
Toch getikt? Doe een dier na en tel tot 10… en je mag weer meedoen.
Poesje Mauw, kom eens gauw!
5. Bedenk om de beurt 3 dierengeluiden en laat ze horen!
Daarna mag je het laatste dier zoeken.

Gevonden! Kanjer, je hebt alle dieren op tijd terug gebracht in de ark.
Goed gedaan. Je bent klaar met de speurtocht. We hopen dat je het leuk vond.
Als je wilt, mag je thuis verder kleuren of puzzelen over Noach.

Extra’s
➔ Wat kan je nog meer doen?
Kijk één van de filmpjes of lees het verhaal van Noach in de (kinder)bijbel in Genesis 6-9.
➔ Luister naar het lied in het filmpje. Kan jij het liedje meezingen?

Ken je dit verhaal?
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser
Muziek: Marcel Zimmer
© 2002 Celmar Music / Busser & Schröder

God zei: Noach bouw een boot samen met je zonen
maak hem sterk en maak hem groot - je moet er straks in wonen
en neem dan heel veel dieren mee, wanneer de boot gaat varen
Ik zal ze sturen twee aan twee – Ik wil hun leven sparen

de ark was netjes afgebouwd - de intocht kon beginnen
de dieren liepen twee aan twee de ark van Noach binnen
toen deed God de deur op slot en liet de wolken komen
de regen viel met bakken neer en bleef en bleef maar stromen

ken je dit verhaal, ken je dit verhaal
zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal
ken je dit verhaal, ken je dit verhaal
lees maar in de bijbel want daar staat het allemaal

de wereld werd een oceaan, waarop de ark bleef drijven
slechts de dieren in de ark die zouden overblijven
maar op een dag was het voorbij - het water ging verdwijnen
de wolken schoven weer opzij - de zon begon te schijnen

de aarde werd weer langzaam groen - de bomen gingen groeien
er startte weer een nieuw seizoen en bloemen gingen bloeien
Noach liet de dieren gaan - ze mochten gaan proberen
om elk weer op z’n eigen plek op aarde terug te keren

ken je dit verhaal…

toen zei God: kijk eens omhoog - zie daar die boog vol kleuren
luister Noach Ik beloof, dit zal niet meer gebeuren
Ik zal met jullie nog een keer de aarde op gaan bouwen
Ik maak met jou een nieuw begin daar mag je op vertrouwen

ken je dit verhaal…(2x)

➔ Heb je zin om te kleuren of te puzzelen? Dat kan, print uit wat je leuk vindt.
Vraag of mama, papa, oma of opa een foto van jou maakt tijdens het kleuren of tijdens het zoeken van de dieren.
Mail je foto of filmpje naar laurawolswinkel@outlook.com
Heel leuk dat je meedoet!

VEEL PLEZIER!
Groetjes van het kliederkerkteam:
Dominee Adriaan, Liesbeth, Bertine en Laura.

