Kinderbijbelclub “De verborgen Schat” – verslag clubmiddag

Datum : 17-07-2019
Naam kind …………………………………………………………………………………..

Waar het over ging:
Thema: Daniël in de leeuwenkuil.
Daniël bidt drie keer per dag tot God. Waarom doet hij dat? Je hoorde dat Daniël de koning
gaat helpen om zijn grote rijk te regeren. Er zijn mannen jaloers geworden omdat Daniël
deze belangrijke plaats van de koning krijgt. Ze gaan naar de koning, die blij is dat de
mannen voor hem komen maar ze hebben een boos plan. Ze laten de koning een nieuwe
wet maken waarin staat dat ze alleen tot de koning mogen bidden. Ze willen van Daniël af.
Daniël blijft drie keer op een dag bidden en dan wordt hij in de leeuwenkuil gegooid. Hij
vertrouwt erop dat God voor hem zal zorgen. Wat een wonder! Daniël is niet alléén in de
kuil. Nee, zijn God is bij hem. Zo is God ook bij jou als je op Hém vertrouwt. Met Hem hoef je
niet bang te zijn. Zo mag jij de vakantie gaan vieren, denk maar veel aan God.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De leertekst is:
~ Mijn God heeft Zijn engel gezonden, en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten ~
(Daniël 6:23)

Opdracht
Omdat we de volgende keer een kleedjesmarkt
hebben en daarna zomervakantie, hebben we
deze keer een speciale opdracht. Je mag kiezen
uit twee opdrachten:
-

-

Kleur de kleurplaat hiernaast waar
Daniël in de leeuwenkuil zit, heel mooi
en neem die na de vakantie mee.
Kleur het knutselwerkje met Daniël,
met twee leeuwen en de kuil heel mooi.
Knip deze dan uit en zet hem in elkaar.
Neem die na de vakantie mee.

Voor beide opdrachten kan je punten
verdienen.
We wensen jullie allemaal een hele fijne
vakantie waar je lekker kunt uitrusten, spelen,
met vakantie gaan, gewoon lekker doen waar je
zin in hebt. We hopen jullie dan in september
weer op de Kinderbijbelclub te ontmoeten.

