
KNUTSEL 
WEEK 4: JEZUS BELOOFT ZIJN VREDE 

Mooie herinnering!  
De heilige Geest herinnert de leerlingen aan  
wat Jezus tegen hen gezegd heeft.  
Jij mag nu een fotohouder / memo houder  
maken waarin je een mooie herinnering kunnen 
vastleggen.  
 
Wat heb je nodig?  
- een wasknijper 
- zelf hardende klei  
- verf en verfkwasten  
 
Aan de slag:  
- Maak van de klein een figuurtje of een 
voorwerp. Dat mag je helemaal zelf weten.  
- Steek de wasknijper voorzichtig een stukje in de 
klei. Het gedeelte waar normaal de was tussen 
zit, komt boven de klei uit. Steek hier eventueel 
alvast een papiertje in.  
- Daarna mag je het kleifiguurtje verven en de 
knijper kun je ook een kleurtje geven.  
- Als de klei hard is kun je een foto met een 
mooie herinnering of een papiertje met een 
mooie tekst in de knijper schuiven.  

Vrede zwart op wit  
Jezus geeft de heilige Geest aan zijn leerlingen. 
Het symbool voor de heilige Geest is een duif. 
De duif staat ook voor vrede. Jezus geeft zijn 
leerlingen vrede die voor altijd blijft.  
 
Wat heb je nodig?  
- een zwart vel papier  
- witte vingerverf  
- gele verf voor de snavel  
- zwarte verf voor het oog  
- kwasten  
- stiften  
 
Aan de slag:  
- Verf je hand wit.   
- Maak daarna een handafdruk op papier,  
  met je vingers gespreid.  
- De duim is de kop van de vogel. Met de gele en  
  zwarte verf geef je de duif een snavel en ogen.  
- Nu kun op de vingers (de vleugels)  
  woorden schrijven die bij de heilige Geest    
  passen en/of in de tekst van het verhaal  
  voorkomen. Denk aan woorden als moed,  
  helper, herinneren, begrijpen, vrede.  

Lettersudoku 
 
Los de sudoku op. 
Gebruik de letters van 
het woord d-u-i-f  

Duif doolhof 
 
Kun jij de goede 
weg vinden?   


