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Zonnestralen
arkmission
vakantie kids

voorbijbelgids

Het is zomer en het is vakantie! Tijd om op avon-
tuur te gaan. Naar verre landen of in Nederland. 
Ver weg of in de achtertuin. Waar je ook bent, over-
al kun je genieten van de zon en de warmte. 
Deze Vakantiebijbelgids voor Kids staat boorde-
vol proefjes, creatieve opdrachten en weetjes. Zo 
ontdek je van alles over de zon en haar licht en 
warmte. Ook kom je erachter wat dat met God te 
maken heeft.

Doe je mee? 
Je krijgt dit boekje van Ark Mission.

Ark Mission wil iedereen vertellen dat God van je 
houdt en dat je Hem kunt leren kennen door de 
Here Jezus. Je mag bij Hem helemaal jezelf zijn en 
Hij is er altijd voor je.

www.arkmission.nl
info@arkmission.nl
035 647 45 00

arkmission
vakantiebijbelgids kids

voor

arkmission

kids
voor
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Voorwoord

Hoi allemaal,

Eindelijk, het is vakantie. Je hebt hier natuurlijk héél lang naar 
uitgekeken. Even niet naar school en wel allemaal leuke dingen 
doen en zien. Ik weet niet of je thuisblijft of dat je nu lekker weg 
bent in Nederland of misschien wel in het buitenland. Ik hoop dat 
je een heel gezellige tijd hebt. Je kunt vast lekker buiten in de zon 
zijn! 

Vakantie kan het lichtpunt zijn waar je lang naar uitkijkt. Deze 
Vakantiebijbelgids voor Kids is speciaal voor jou gemaakt om 
elke dag (misschien wel samen met je ouders) iets te ontdekken 
over het licht. Niet alleen het zonlicht buiten, of het licht van je 
zaklamp als je nog even een boekje leest in bed, maar ook het licht 
dat de Here God in jouw leven wil geven. We hopen dat je door dit 
boekje ontdekt dat Hij bij je is, ook in deze vakantie!

Als je de kleurplaat aan het eind kleurt en opstuurt kun je ook nog 
een leuke prijs winnen! Veel plezier met alle opdrachtjes.

Jolanda Kromhout
Algemeen Manager Ark Mission

Colofon

De Vakantiebijbelgids voor Kids wordt verspreid ter inspiratie voor de 
vakantie en kan gebruikt worden in combinatie met de Vakantiebijbelgids. 
De Bijbelteksten zijn met toestemming ontleend aan de Bijbel in Gewone 
Taal (2014), © Nederlands Bijbelgenootschap, tenzij anders vermeld. 
Geschreven door Hanna Holwerda. ©2019 Ark Mission
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Zonnestralen

Het is zomer. Heerlijk, de zon schijnt. 
Ook al is het heel normaal dat elke dag weer de zon opkomt en 
ondergaat, toch is er iets wonderlijks aan de zon. 

Door te kijken naar het zonlicht, ontdek je hoe bijzonder God het 
licht gemaakt heeft. Maar ook ontdek je meer over God zelf. 
Ga deze zomer mee op onderzoek. Ga zonnebaden en ontdek wat 
zonlicht met je doet. Laat je opwarmen door de zon en bedenk hoe 
jij warmte door kunt geven. Deze zomer mag jij stralen als de zon! 

Laat het licht over je schijnen, het licht van de Heer.  
Hij komt naar je toe als een stralende zon.
Jesaja 60:1

Elke week is er van alles te doen en te ontdekken. We beginnen 
met een korte inleiding en een Bijbeltekst die het thema vormt 
voor de week. De rest van de week kun je de verschillende 
opdrachten doen. De volgorde kun je zelf kiezen. Je herkent de 
verschillende opdrachten aan de volgende icoontje:

De Vakantiebijbelgids voor Kids sluit aan bij de gids voor 
volwassenen. Je kunt ze goed samen gebruiken.

Bijbeltekst Doe-opdracht

Weetje Puzzelen

Creatieve opdracht Kleurplaat

Schrijfopdracht
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Het lijkt heel gewoon: Als je wakker wordt, is het buiten licht. Als 
het binnen niet licht genoeg is, doe je een lamp aan. Maar wat is 
licht eigenlijk? 

Als eerste maakte God het licht. Licht bestaat uit allemaal stralen. 
Je ziet lichtstralen niet, maar je merkt wel wat ze doen. Ze zorgen 
ervoor dat je de dingen om je heen kunt zien.
Op de vierde dag maakte God de zon, maan en sterren. Het meeste 
licht om ons heen komt van de zon. 

God geeft ons licht, en zonder licht kun je niet leven. Zonder licht 
kan er niks groeien, want ook planten en bomen hebben licht 
nodig. Deze week ontdek je hoe belangrijk licht is.

Tip voor deze week: 
Steek samen een kaarsje aan voordat jullie 
gaan Bijbellezen.
 

De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, en 
alles was donker. …
Toen zei God: ‘Er moet licht komen.’ En er kwam licht. 
God zag hoe mooi het licht was.
Genesis 1:2-3

Licht

Week 1
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Verdeel een papier in tweeën. 
Schrijf linksboven ‘Donker’ en 
rechtsboven ‘Licht’.
Bedenk samen wat jullie bij 
donker en bij licht vinden passen.

Tip: Pak dit papier er steeds bij als jullie een Bijbeltekst lezen uit 
de Vakantiebijbelgids. Vul de lijstjes aan met woorden uit de tekst.

Weten jullie wat de volgende 
uitdrukkingen en spreekwoorden 
betekenen?

Tip: Zoek ze op internet op.

iets aan het licht brengen:  .............................................................................

het licht zien:  ......................................................................................................

iemand het licht in de ogen niet gunnen:  .................................................

iets wat het daglicht niet kan verdragen:  .................................................

in het donker zijn alle katten grijs:  .............................................................

Doordenkertje
Zijn er Bijbelteksten uit de Vakantiebijbelgids van deze week 

die bij één van de uitdrukkingen passen?

Nadenken over het licht

Licht

NODIG
pen en papier

NODIG
pen en papier,  toegang tot internet
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Neem een afbeelding met veel 
kleur, bijvoorbeeld de voorkant 
van een boek of een plaat uit 
de kinderbijbel. Je kunt ook 

onderstaande foto gebruiken.
Ga naar een plek waar weinig licht is. Wat zie je van de 
afbeelding? Kun je zien wat erop staat? Kun je de verschillende 
kleuren zien?

Schijn nu met een 
zaklamp achter je 
rug. Het wordt al 
iets lichter. Zie je 
nu meer verschil 
in de kleuren?
Schijn tot slot 
met de zaklamp 
op de afbeelding. 
Wat valt je nu op 
aan de kleur?

Licht is nodig om de dingen om je heen te zien.  
En dat niet alleen, er komt kleur in de dingen die je ziet!

Ontdek wat licht doet

Week 1

NODIG
zaklamp, afbeelding met veel kleur
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God schiep het licht, en in het licht maakte God de aarde met alle 
bomen en planten. Met alle dieren. En God maakte jou. God is een 
kunstenaar!

De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, en 
alles was donker. …
Toen zei God: ‘Er moet licht komen.’ En er kwam licht. 
God zag hoe mooi het licht was.
Genesis 1:2-4

Lees samen de bovenstaande 
Bijbeltekst en maak hierbij 
een kunstwerk op zwart 
papier met lichte kleuren.

Lees samen Johannes 1:1-5, 
bijvoorbeeld uit de Bijbel in 
Gewone Taal. Maak een kunstwerk
dat jij bij de tekst vindt passen.

Tip: Je kunt ook een abstract kunstwerk maken. Dan teken je 
alleen vormen en kleuren, en geen dingen of mensen. 

Kunstwerk maken

Licht

NODIG
zwart papier, witte en gele verf of witte en gele wasco

NODIG
teken- en knutselspullen
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God schiep niet alleen het licht, Hij maakte ook onze ogen, 
waarmee wij kunnen zien. Ogen zijn bijzonder en ingewikkeld.

Kijk dertig tellen strak naar het plaatje van de zon 
hieronder. Kijk daarna naar de zwarte stip ernaast.  
Wat zie je verschijnen? 

In je oog zit het netvlies. Je netvlies bestaat uit 
miljoenen cellen die gevoelig zijn voor licht. 
Zij sturen het beeld dat je ziet door naar je 
hersenen. Als je naar een donkere vorm staart, 
worden de oogcellen die donker registreren 
moe. Ze sturen geen signaal meer door naar je 
hersenen. Kijk je daarna naar een wit vlak, dan zie je de vorm van 
het donkere vlak in een lichtere tint. Dit komt omdat de cellen die 
donker registreren nog steeds uitrusten en niet het juiste signaal 
naar je hersenen sturen, terwijl de andere cellen dit wel doen.

Bij U begint het leven. Door Uw licht zien wij licht.
Naar Psalm 36:10 (NBV)

Ontdek hoe wij licht zien

Week 1
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Doordenkertje
In de Bijbel wordt God vergeleken met het licht.
Vind jij ‘licht’ bij God passen? Kun je uitleggen  

waarom wel of waarom niet?

 Puzzelen

Licht

Kun jij de rebus oplossen?
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God zei: ‘Er moeten lichten aan de hemel komen. …  
Ze moeten licht geven op aarde.’ … God maakte de zon 
om overdag te schijnen, en de maan om ’s nachts te 
schijnen. God maakte ook de sterren. … God zag hoe 
mooi het was.
Naar Genesis 1:14-18

Zon, maan en sterren

Week 1
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Ben staat midden in de kamer. Om hem heen staan tassen, kratten, 
een doosje en nog meer tassen. In zijn ene hand heeft hij een pen, 
in zijn andere een papier. ‘De tent,’ leest Ben van zijn papier. Papa 
stapt over wat tassen heen en wijst een volle donkergroene zak 
aan. ‘Check! Die hebben we,’ roept hij. ‘Twee slaapzakken,’ leest 
Ben. Papa doet drie grote stappen naar de andere kant van de 
kamer. ‘Ja, hier zijn ze. Check!’ ‘Matjes?’ ‘Eh … Check.’ ‘Pannen?’ 
‘Check.’ ‘Bestek?’ ‘Check!’ ‘Zaklamp?’ Papa graait in een van de 
kratten. ‘Check.’ 
‘Het wordt er toch later donker, pap?’ vraagt Ben. Papa knikt. ‘Het 
is een stuk naar het noorden. Hoe verder je naar het noorden gaat, 
hoe later de zon ondergaat in de zomer.’
‘Maar hoe kouder het is …’ mompelt Ben. ‘Waarom gaan we niet 
naar het zuiden?’
Ben laat zijn papier zakken en kijkt naar de enorme berg spullen. 
Hij gaat met papa kamperen in Schotland. Papa zegt dat het er erg 
mooi is. En dat het niet erg is als het later donker is. Dan kun je 
lekker buiten zitten. En kou vindt papa ook niet erg. Hij heeft een 
hele stapel dekens en fleecetruien klaargelegd. ‘Tegen kou kun je 
je kleden,’ had papa gezegd, ‘tegen een hittegolf niet.’
Ben weet het nog niet zeker … Hij duwt zijn papier bij papa in de 
hand en rent naar boven. Met zijn wintermuts en sjaal komt hij 
weer terug. ‘Deze ga ik vast nodig hebben, en dat in de zomer!’  

Voorleesverhaal: Naar het noorden

Licht
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Voel je de warmte als je in de zon zit? Soms is het heerlijk, maar 
tijdens een hittegolf is het veel te warm. Warmte kan fijn zijn, maar 
ook gevaarlijk. Denk maar aan een kampvuurtje, daaraan kun je je 
warmen, maar je moet wel oppassen dat er geen brand komt.

God schiep de zon, onze belangrijkste bron van warmte. De aarde 
staat niet te dicht bij de zon, zodat het niet te heet is, en niet te 
veraf, zodat het niet te koud is.
God geeft ons warmte, maar wil ons ook beschermen tegen hitte. 
Kunnen wij Gods warmte ook doorgeven?

Tip voor deze week: 
Houd tijdens het 
lezen van de Bijbel 
deze week elkaars 
handen vast. Voel 
je de warmte van de 
ander? Kun je een 
ander warmen als 
zijn of haar handen 
kouder zijn?

Een goede koning is als een stralende morgenzon die 
na de regen opkomt aan een hemel zonder wolken en 
met zijn warmte het jonge groen laat groeien.
Naar 2 Samuel 23:4 (NBV)

Warmte

Week 2
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Met dit proefje kom je 
erachter hoeveel warmte 
de zon afgeeft. 

Stap 1:  Bekleed de schaal met 
aluminiumfolie.

Stap 2:   Druk een stukje kneedgum 
onderin de schaal. Prik de marshmallow 
aan de cocktailprikker en prik de cocktailprikker 
in de kneedgum.

Stap 3:  Dek de bovenkant van de schaal af met huishoudfolie.

Stap 4:  Zet de schaal buiten op een zonnige plek. Leg een paar 
stenen onder de schaal zodat deze een beetje schuin
komt te staan en de zon er recht in schijnt.

Kijk na vijftien minuten of de marshmallow al begint 
te smelten. Pas op! De marshmallow kan heet worden.

Ontdek de warmte van de zon

Warmte

NODIG
schaal, aluminium-folie, kneedgum, spekje of marshmallow, cocktailprikker, doorzichtig huishoud-folie, een paar stenen

Het aluminiumfolie weerkaatst het zonlicht 
verschillende kanten op en warmt zo de lucht in de 
schaal op. Het folie zorgt ervoor dat de lucht in de 
schaal blijft.
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Een rap maken over warmte

Verdeel een papier in tweeën.  
Schrijf linksboven ‘Positief’ en 
rechtsboven ‘Negatief’.
Bedenk samen positieve en 

negatieve dingen van warmte. Wat is er fijn 
aan warmte, wanneer wordt die gevaarlijk? 

Tip:  Pak dit papier erbij telkens als jullie een Bijbeltekst lezen uit 
de Vakantiebijbelgids en vul de lijstjes aan met woorden uit de 
tekst.

Kies het linkse lijstje of het 
rechtse lijstje met woorden uit 
de vorige opdracht en maak hier 
allemaal een eigen gedicht of een 

rap bij. Laat de gedichten of raps aan elkaar horen.

Week 2

NODIG
pen en papier

NODIG
pen en papier

Als je rapt, praat je swingend op muziek. Hierbij gebruik je veel 
woorden, die rijmen of op elkaar lijken.

Hoe maak je een rap?
Stap 1: Maak bij belangrijke woorden een lijstje rijmwoorden.
Stap 2:  Maak een beat door op de tafel te trommelen, ergens 

tegenaan te tikken, door te klappen … verzin maar!
Stap 3: Maak op de beat een aantal mooie regels. 
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Kleur de spiraal in en knip hem 
uit over de rode lijn. Maak in het 
midden een gaatje en bind hier 
het touwtje aan vast.

Hang de spiraal boven de verwarming of, als 
deze uit staat, ruim boven een kaarsje (minstens 
een halve meter).

 Ontdek hoe je warme lucht 
zichtbaar kunt maken

Warmte

NODIG
papier, schaar,  potlood en touwtje
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Doordenkertje
Gods warmte zet je in beweging,  

net als de spiraal door warmte in beweging komt.

In beweging

Week 2
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Houd je wijsvinger tien tellen in 
het glas met warm water en stop 
hem daarna gelijk in het glas 
met lauw water. Voelt het water 

eigenlijk wel lauw?
Houd nu je andere wijsvinger tien tellen in 
het glas met koud water en stop hem daarna gelijk 
in het glas met lauw water. Hoe voelt het lauwe water nu?

Je lichaam voelt niet de temperatuur, maar de 
verandering van de temperatuur. De eerste keer kwam 
je vinger uit het warme water en stuurde hij het signaal 
‘kouder’ naar je hersenen. De tweede keer kwam je 

vinger uit het koude water en stuurde het signaal ‘warmer’ naar je 
hersenen.

Ontdek hoe je lichaam warmte ervaart

Warmte

Doordenkertje
Gods warmte zet je in beweging,  

net als de spiraal door warmte in beweging komt.

NODIG
glas met warm water, glas met lauw water, glas met koud water
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Ga op zoek in en om het huis en maak de warmtebingo!

Aan het ene eind van de hemel komt de zon op, aan het 
andere eind gaat hij onder. Zo geeft hij warmte aan de  
hele aarde.
Psalm 19:7

Ontdek waar je 
 allemaal warmte tegenkomt

Week 2
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Wrijf tien tellen snel met je handen tegen elkaar,  
voel je de warmte? 
Nu je dit ontdekt hebt, hoe zou je iemand kunnen 
opwarmen? Probeer het samen uit.

Heeft iemand het warm? 
Probeer dan één van de volgende tips om hem of haar 
te helpen:

•  Je voeten helpen je temperatuur te regelen. Vul een bak met koud 
water, een heerlijk badje voor zijn of haar voeten.

•  Maak een airconditioning door een bevroren fles water voor de 
ventilator te zetten.  
Tip: Plaats de fles op een schaal om het smeltwater op te vangen.

•  Warme nacht? Stop zijn of haar kussen een tijdje in de vriezer in 
een afgesloten plastic zak.

•  Maak een koel drankje van water met een schijfje citroen en 
verse muntblaadjes.

Wees goed en vriendelijk voor elkaar. … Jullie zijn  
Gods kinderen, en hij houdt van jullie. Volg daarom  
zijn goede voorbeeld. 
Naar Efeziërs 4:32-5:1

Ontdek hoe je iemand kunt 
 opwarmen, of juist afkoelen

Warmte



Week 3

20

De maan geeft niet zelf licht. Het licht 
van de zon schijnt erop en de maan 
geeft het licht door. Zo hebben wij 
’s nachts ook een licht in het donker.
Licht kan iets anders laten stralen. 

In de Bijbel lezen we dat God ons licht 
is. Hij laat ons stralen. Net zoals de 
zon de maan laat stralen. En ook wij 
mogen ons licht op anderen schijnen. 
Wij mogen anderen bijlichten als ze in 
het donker zitten. Wij mogen anderen 
helpen, en zo Gods licht doorgeven.

Tip voor deze week: 
Stuur deze week elke dag een kaartje naar iemand die wel wat 
vrolijkheid kan gebruiken.

Goede en gelovige mensen zullen in het Koninkrijk van 
hun Vader stralen als de zon.
Matteüs 13:43 (HB)

Stralen als de zon

21
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Zonnestralen kun je niet 
zien en in de zon kijken is 
zelfs gevaarlijk. Maar met 
deze opdracht kun je de 

zonnestralen vangen en zichtbaar maken.
Laat het zonlicht op de cd schijnen. Zie 
je een reeks kleuren? Dat noem je een spectrum. Dat 
spectrum van verschillende kleuren vormt samen wit licht. 

Tip: Is het bewolkt? Gebruik dan een zaklamp.

Met deze opdracht ga je 
zonnestralen vangen en 
doorgeven.
Ga met je rug naar de zon 

staan. Houd de verrekijker achterstevoren 
en laat het zonlicht erin vallen, net zoals op de 
afbeelding. Houd het karton voor de verrekijker. 
Zie je de lichtvlek op het karton?

Tip: Geen verrekijker? Probeer bijvoorbeeld 
met een horloge of een ander voorwerp 
met een plat spiegelend vlak het licht 
van de zon te vangen. Lukt het jou om 
een lichtvlek ergens op te 
projecteren?

 Ontdek hoe je zonnestralen 
kunt vangen en doorgeven

21

NODIG
een cd

NODIG
verrekijker, stevig papier of karton
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Neem allemaal een velletje 
papier en een pen. Schrijf 
bovenaan het woord ‘licht 
doorgeven’. Hoeveel nieuwe 

woorden kun je maken met de letters van 
deze twee woorden? Vergelijk elkaars lijstjes.

Probeer het ook eens met de volgende woorden: schitteren, 
zonnestralen, lichtstraal, glinstering.

‘Gods licht is om door te geven.’ 
Schrijf deze zin midden op een 
groot vel. Wat wordt hiermee 
bedoeld, denken jullie? Schrijf 

de antwoorden om de zin heen. 

Wat vinden jullie er nog meer bij passen? 
Schrijf dit ook op.

Hoe kun je Gods licht doorgeven? Schrijf de verschillende  
ideeën met een andere kleur stift op het papier.

Welk van de ideeën wil jij deze week uitvoeren?

 Ontdek hoe je Gods licht 
kunt doorgeven

NODIG
pen en papier

NODIG
stiften in twee kleuren en een groot papier, bijvoorbeeld een A3 of twee A4’tjes aan elkaar
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Met de doe-opdracht met de cd op pagina 21 heb je 
ontdekt dat in heel gewone zonnestralen allerlei 
kleuren zitten. Maar er zijn ook lichtstralen die we niet 
kunnen zien, zoals uv-stralen. Met het volgende proefje 

maak je uv-stralen zichtbaar.

Stap 1:   Plak een stuk plakband over het 
lampje van de mobiele telefoon en 
kleur het plakband met de blauwe 
stift. 

Stap 2:   Plak er nog een plakbandje op 
en kleur dit ook met een blauwe stift. 
Herhaal dit minimaal vijf keer. 

Stap 3:   Teken of schrijf met de gele markeerstift iets op een wit 
blaadje. 

Stap 4:   Zet de zaklamp-functie aan en schijn vervolgens met de 
zaklamp op het papiertje. Zie je de kleur veranderen? Dit 
komt door de uv-stralen.

Tip:  Je kunt ook een zaklamp gebruiken, maar het is wat meer 
werk om deze af te plakken.

In zonnestralen zitten uv-stralen. Deze zorgen  
ervoor dat je huid een stofje aan maakt, vitamine D.  
Dit stofje maakt dat je minder snel ziek wordt. 
Maar door de zon maken we nog een stofje aan: 

serotonine. Dit zorgt ervoor dat we ons blij en gelukkig voelen.  
En dus dat we gaan ‘stralen’.

 Ontdek waarom je 
 vrolijk wordt van de zon

NODIG
zaklamp op mobiele telefoon, plakband,  gele markeerstift,  blauwe stift



Week 3

24 25

Maak een schitterend kunstwerk

Kies één van de Bijbelteksten 
van deze week uit de 
Vakantiebijbelgids om dit 
kunstwerk bij te maken.

Maak op karton een tekening bij die tekst. 
Plak op de lijnen dik touw. Je kunt de vlakken 
opvullen met stukjes materiaal met een structuur zoals golfkarton, 
grove stof of bubbelfolie.
Bedek alles met een laag lijm. Knip een stuk aluminiumfolie dat 
groter is dan je karton. Leg het folie op je karton en druk het aan. 
Als je de vlakken goed platstrijkt kun je het reliëf goed zien. 
Vouw het folie bij de randen om.
Laat je kunstwerk goed drogen.

Tip:  Is je kunstwerk droog: neem het mee naar buiten en laat het 
schitteren en stralen in de zon.

NODIG
karton, lijm, schaar, potlood, dik touw, aluminiumfolie
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Hoe breng je stiekem een lach op iemands gezicht?

Schrijf op de kaart een mooie 
boodschap. Misschien kunnen 

jullie iets bedenken dat past bij een 
Bijbeltekst uit de Vakantiebijbelgids.
Versier de kaart en doe deze in de envelop.
Schrijf de volgende tekst op het briefje en stop 
deze ook in de envelop: 
Wil je ook iemand blij maken? Laat deze kaart weer ergens achter.
Schrijf op de envelop: Deze is voor jou!
Laat de envelop ergens achter.

Let op! Doe deze opdracht samen met een volwassene

Als je Gods licht doorgeeft, raakt 
het licht dan eigenlijk op? Is er 

wel genoeg licht om te blijven delen? 
Laat een volwassene de kaars in de 
standaard aansteken. Neem nu allemaal 
een kaars. Steek hem aan aan de kaars in 
de standaard.
Hoeveel lichtjes hebben jullie nu?
Anderen kunnen hun kaars ook weer aan jouw kaars aansteken.

Doordenkertje
In de Bijbel wordt God vergeleken met het licht.
Vind jij ‘licht’ bij God passen? Kun je uitleggen  

waarom wel of waarom niet?

Uitdelen!

NODIG
lucifers, kaarsen,  waarvan één in  een standaard

NODIG
envelop, kaart,  pen en een briefje
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Schrijven over licht, donker en warmte

Jullie hebben zoveel ontdekt over zonnestralen, over licht, donker 
en warmte. Misschien kun je je ontdekkingen gebruiken voor de 
volgende opdracht.

Hieronder staan een aantal opdrachten.
Kies er één uit en schrijven maar!

Je bent regisseur van de film 
‘De diepzeeduiker en  

het lantaarnvisje’.  
Schrijf een script.

Tijdens een ontdekkingstocht 
heb je een nieuw dier  

ontdekt dat licht geeft.  
Schrijf een artikeltje voor  

een natuurtijdschrift.

Maak een stripverhaal  
met de titel: ‘Het stinkdier 

en het warme wollige 
schaap in het donker’

Schrijf een liefdesliedje  
en gebruik de woorden:  

warmte, stralen en gloed.

Schrijf een gedicht 
met de titel: ‘Er ging 

een lichtje aan’.

Schrijf een verhaal  
bij deze foto.
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 Voorleesverhaal: 
Een beetje licht en warmte

Overdag ziet alles er prachtig 
uit. Bergen, met rotsblokken in 
groene vlakken. Als je goed kijkt 
zie je in de verte stipjes bewegen, 
een kudde schapen. Ben kan er 
eindeloos naar kijken. 
Maar aan het einde van de dag 
zakt de zon achter de bergen. 
Nog even kleurt de lucht oranje 
en rood, en dan is de zon weg. Je 
merkt het gelijk. Het is een stuk 
kouder. En een stuk donkerder. 
Het lijkt wel of de kleuren met de 
zon zijn meegegaan. 
Ben rilt. Hij kruipt zijn tent in 
om zijn fleecetrui aan te trekken. 
En dikke sokken. Hij komt zijn 
tent weer uit. Een frisse wind komt door het dal waaien. Brr. Gauw 
duikt Ben zijn tent weer in. Zijn muts en zijn sjaal! Die had hij op 
het laatst nog in de tas gegooid. Waarom wilde papa niet in Zuid-
Frankrijk kamperen, waar het lekker warm is?! Hij trekt zijn muts 
diep over zijn oren, wikkelt de sjaal om en graait zijn deken van 
zijn slaapmatje. Met zijn boek in de hand en de deken onder zijn 
arm kruipt hij de tent weer uit.
 Lees verder op pagina 28
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 Voorleesverhaal: 
Een beetje licht en warmte (vervolg)

Hij zet zijn stoel neer, gaat zitten en wikkelt de deken om zich 
heen. Maar het lijkt wel of de wind zich er niks van aantrekt … hij 
waait overal doorheen. Ben slaat zijn boek open. Hij staart naar de 
bladzijde, een grijze vlek. Waar zijn de mooie plaatjes gebleven? Hij 
brengt het boek dichter naar zijn neus. Met moeite kan hij een paar 
woorden lezen. Hij draait en schuift, maar het helpt niets. Het is te 
donker. 
Opeens is alles licht. ‘Gaat het een beetje?’ hoort Ben. Hij kijkt 
omhoog met zijn hand boven zijn ogen. Het licht is zo fel. Het is 
papa. Hij heeft het teiltje met de schone vaat voor zijn voeten gezet 
en schijnt met de zaklamp naar Ben.
‘Kom, dan maken we een vuurtje. We hebben hout en aanmaak-
blokjes. Dan kun je een beetje warm worden.’
Even later zitten papa en Ben bij het vuur. Het knettert en het is 
heerlijk warm. ‘Wacht!’ roept Ben. Hij pakt de zaklamp en duikt de 
tent in. Even later staat hij weer bij het vuur. Blij houdt hij een zak 
omhoog. ‘Marshmallows!’ 
Papa zoekt twee dunne lange takken en geeft er één aan Ben. Die 
heeft de zak al opengescheurd en geeft papa een marshmallow. 
Even later houden ze samen de takken in het vuur, met 
marshmallows eraan. Toch best gezellig, kamperen in de kou.

Tip:  Vind je – net als Ben – een marshmallow ook zo lekker? Doe 
je geroosterde marshmallow eens tussen twee chocolade-
biscuits, met de chocoladekant naar binnen. Het is een beetje 
kliederig eten, maar wel héél lekker. 



Stralen als de zon

28 29

De Vakantiebijbelgids voor Kids is geschreven 
door Hanna Holwerda. Ze is schrijfster en actief 
op het snijvlak van geloven, geloofsoverdracht, 
natuur en wetenschap voor kinderen.

www.educatiefbureausterrenschip.nl

@HannaHolwerda

Tellen tot je tolt - Uitgeverij Columbus

Getallen zijn cool! In dit boek gaan kinderen 
op een verbazingwekkende reis door de Bijbel 
waarin ze maten en gewichten uit de oudheid 
ontdekken, bizarre formules ontrafelen, coderen 
en creatief aan de slag gaan. De Bijbel blijkt 
vol te staan met rekensommen, wiskundige 
wetenswaardigheden en mysterieuze getallen. 

In dezelfde serie: 

Knetteren en knallen - 
Bijbels proefjesboek

Struinen door de schepping - 
Bijbels natuurboek

Wonderlijke Wereld - Uitgeverij Buddy Books

Dit prentenboek neemt je mee op reis 
door de wonderlijke wereld van Gods 
schepping. Met prachtige illustraties van 
Leontine Gaasenbeek. 
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Kleurwedstrijd

Heb je de boeken van Hanna gezien op de vorige pagina? Bekijk ze 
nog maar eens goed, want wie weet win jij er wel eentje!

Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk in, en stuur hem  
vóór 1 september 2019 op naar Ark Mission. Het adres is:

Ark Mission
Oude Amersfoortseweg 79
1213 AC Hilversum

Vermeld daarbij ook je naam, je leeftijd en je adres.

Zodra alle inzendingen binnen zijn, zal Hanna de drie aller-
mooiste kleurplaten uitkiezen. De winnaars ontvangen elk één  
van Hanna’s boeken.

Zoek dus gauw je potloden, stiften of krijtjes en kleur mee!
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Zonnestralen
arkmission
vakantie kids

voorbijbelgids

Het is zomer en het is vakantie! Tijd om op avon-
tuur te gaan. Naar verre landen of in Nederland. 
Ver weg of in de achtertuin. Waar je ook bent, over-
al kun je genieten van de zon en de warmte. 
Deze Vakantiebijbelgids voor Kids staat boorde-
vol proefjes, creatieve opdrachten en weetjes. Zo 
ontdek je van alles over de zon en haar licht en 
warmte. Ook kom je erachter wat dat met God te 
maken heeft.

Doe je mee? 
Je krijgt dit boekje van Ark Mission.

Ark Mission wil iedereen vertellen dat God van je 
houdt en dat je Hem kunt leren kennen door de 
Here Jezus. Je mag bij Hem helemaal jezelf zijn en 
Hij is er altijd voor je.

www.arkmission.nl
info@arkmission.nl
035 647 45 00

arkmission
vakantiebijbelgids kids

voor

arkmission

kids
voor


