
HET VERSTOPTE WOORD:

Er is een woord verstopt in de plaatjes 
hieronder. Als je de juiste plaatjes 
wegstreept zie je vanzelf het woord 
verschijnen! Het woord kun je daarna 
invullen op de stippellijn.

streep alle smileys weg

streep alle duimen weg

streep alle vraagtekens weg

streep alle handen weg

?

“Bemoedigen. Dat gaat dus over 

elkaar op ............................... wijzen.”

vul hier het 
antwoord in

WERKBLAD voor KINDEREN

KAARTJE 
STUREN:

Kleur het kaartje hiernaast 
in en stuur het naar 
iemand die het leuk zal 
vinden om een kaartje te 
krijgen. Denk aan iemand 
die bijvoorbeeld ziek is, 
verdrietig is of zich alleen 
voelt. 

DOOLHOF:
Lisa krijgt een appje van 
Tim dat hij verdrietig is. Ze 
wil graag naar hem toe om 
hem te troosten. Help jij 
haar de weg naar Tim te 
vinden?

Lisa is hier

?

?

?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

Tim is 
hier een kaartje voor jou

ZOmaar
omdat ik aan je denk
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Vul deze puzzel in. De middelste letters
vormen van boven naar beneden een woord. 
Vul dat woord in in de volgende zin:

Kijk met de ogen van Jezus, dan 

is iedereen .............................................................

en houd je van hem of haar!1. Niet je zus maar je ...

2. Waar staat dit
 plaatje voor?

3. De zoon van God noemen wij ...

4. Niet je broer maar je ...

5. Waar staat dit
 plaatje voor?

6. Welk woord staat onder het plaatje 
 van dit Koningskind?

7. Op school krijg je een krul 
 als je iets  ... hebt

8. Waar staat dit
 plaatje voor?

8. Ander woord voor allemaal is ...
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Vandaag vieren we Ontdekzondag. De tekst van de preek 
is Matteüs 20: 1-16. De dominee preekt over het koninkrijk 
van God. Dat je bij God mag horen en bij Hem mag leven.  Woordzoeker

genezen
leven
leerling
gelijkenis
loon

wijngaard
denarie
arbeiders
geloof
druif

uitnodiging
genade
sterk
vergeving
kruis

land
christus
zonden
bijbel
verhaal

v e r h a a l e k a g e l o o f
e l w g e n e z e n p g b d k g
r e s t e r k w i j n g a a r d
g e a d c b f g z g v o f r u c
e r f g e l i j k e n i s b i h
v l w p z d z k j n b c a e s r
i i a v o s e w c a v e j i k i
n n o n n g d k s d g p k d z s
g g t a d r u i f e l e v e n t

o i c d e n a r i e d e z r s u

u l o o n f b i j b e l a s j s

Zoek de woorden die de dominee in de preek ook noemt! 
Vind jij ze allemaal? Ze kunnen van boven naar beneden, 
van links naar rechts en schuin (diagonaal) staan.

VL = M

H+
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Rebus

Schrijf je antwoord op de stippel-
lijntjes. Kun jij de rebus oplossen?

BL = J

B=G en T=D

Deze arbeider wil 
graag werken op de 
wijngaard. Help jij 
hem de weg naar de 
druiven te vinden? 
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Welke zin kun je maken? Vul de 
juiste letter in bij het juiste cijfer! 
Mail je antwoord voor 1 maart 2020
naar info@ditkoningskind.nl en maak 
kans op een mooie prijs. 

Tekening: gkvapeldoornzuid.nl
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