Kandelaartje
We hebben een beller…
Misschien ben jij dit wel… je gaat net naar de brugklas,
hebt pas een gloednieuwe mobiel gekregen. Er gaat
eigenlijk geen uur voorbij of je hebt hem in je handen om
te kijken of er nog berichtjes zijn. Behalve als je slaapt
natuurlijk…
Stel je eens voor wat er zou gebeuren, als we op dezelfde
manier met onze Bijbel omgaan als met onze mobiele
telefoons…
Het zou betekenen dat
we onze Bijbel constant op zak zouden hebben
we daar vaak een blik in werpen
als we hem toch vergeten zijn, weer terug naar
huis of onze kamer gaan om hem te halen
hem gebruiken om berichtjes naar onze vrienden
te sturen
hem behandelen alsof we nooit zonder hem
hadden kunnen leven
In tegenstelling tot een mobieltje heeft de Bijbel nooit
storing op het netwerk.
Op elke locatie is verbinding! We hoeven ons geen
zorgen te maken over ons beltegoed, want de Heere Jezus
heeft de rekening al betaald en we kunnen onbeperkt
contact met Hem zoeken.
Maak jij er gebruik van?

Lees je Bijbel bid
elke dag, of je
groeien mag!

Een mobiele telefoon knutselen
Benodigdheden:
1 rechthoekige doos (groot genoeg om een kadootje
in te doen)
blauw papier
geel papier
groen papier
viltstiften
rietje

Zo knutsel je een mobiele telefoon:
Verpak je cadeautje in de doos.
Beplak de doos met blauw papier. Maak van het gele papier
een schermpje. Kleur er met de viltstiften figuurtjes op of schrijf
je gedicht op het beeldscherm.
Knip van het groene papier kleine vierkantjes om de toetsen
van te maken. Gebruik de stiften om er de cijfers op te
schrijven.
Maak aan de bovenkant een gaatje en steek het rietje er door.
Dit is de antenne.<
Plak in het display de tekst: Lees je Bijbel, bid elke dag!
De mobiele telefoon is klaar !

