Van rups naar vlinder
Je ziet een prachtige vlinder. Zo mooi om naar te kijken
als hij rondfladdert.
Van bloem naar bloem.
Maar, een vlinder word je niet zomaar:
Eerst moet er een rups uit een vlindereitje komen.
Een rups lijkt helemaal niet
op de vlinder die hij moet worden.
Toch is dat wel zijn doel: vlinder worden.
De rups vreet zich vol alsof zijn leven er van af hangt.
Hij eet voor zijn toekomst:
een prachtige, kleurrijke vlinder worden.
Vlinders knagen niet meer aan blaadjes. Vlinders kunnen
vliegen en genieten van zoete nectar. Mmmm.
Je kunt een rups en een vlinder niet met elkaar
vergelijken.
Ze zijn heel verschillend.
Van lelijkheid naar schoonheid.
Het klinkt misschien een beetje gek.
Wij lijken wel een beetje op die rups.
Alleen bezig met eten, drinken, huiswerk, winkelen, en
nog een heleboel.
Ja, veel daarvan is ook nodig.
Een rups lijkt nog het meest op iemand die Jezus niet
kent.
Hap, hap, hap, nooit genoeg.
Maar God heeft een heerlijke toekomst
voor ons.
Het zou niet goed zijn als de rups altijd
maar een rups blijft.
De rups is bedoelt om een vlinder te worden.

God wil jouw leven ook veranderen en je kleurrijk maken
als een vlinder.
Lees maar eens mee in Romeinen 12 vers 2:
Maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van
uw gezindheid.
Een hele moeilijk zin.
Paulus schreef hem op.
Niet in het Nederlands, maar in het Grieks.
In het Grieks is het zelfs een beetje gemakkelijker.
Weet je welk woord Paulus daar opschrijft?
Metamorfose!
En dat is precies wat er met de rups gebeurd.
Dat wordt een prachtige vlinder.
En jij? Je bent geboren om te vliegen!
Vergeet dat niet.

Nodig:
Vouwpapier
Knutselschaar
Wasknijpers
Knutsellijm

1. Vouw eerst een vleugel: vouw van een
vouwblaadje de punt op de tegenoverliggende
punt, zodat je een driehoek krijgt.
2. Maak dan een vouw in het midden en vouw
daarna beide punten links en rechts langs de vouw
naar boven. Nu heb je een vierkant met een
opening in het midden.
3. Vouw het linker deel open door de bovenste punt
op de zijlijn te vouwen. Doe rechts hetzelfde. Er is
nu een vleugel klaar. Maak een tweede vleugel.
4. Knip twee stroken papier voor het lijfje (plm. 2 bij
8 cm) en twee voelhoorns. Plak de vleugels en de
voelsprieten op een deel van het lijfje en plak
daarna het andere deel daar bovenop.
Maak de vlinder vast aan een wasknijper, zo kan hij op
alle takken zitten.

