Daarom zal, Heer’, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan:
Heer’, onze God, hoe heerlijk is Uw naam!

Zingen
Als een hert dat verlangt
naar water
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Heer’ onze God
Heer’, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam.
Die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van Uw heerlijkheid.
Heer’, onze God, Die aard’ en hemel schiep,
zeeën en land met macht tevoorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons Uw heerlijkheid en luister schenkt?

Psalm 84 : 3

Psalm 42 : 1
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?

Psalm 84 : 2 en 6
Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
De zwaluw legt haar jongskens neer
In ‘t kunstig nest bij Uw altaren,
Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
Geduchte HEER der legerscharen,
Welzalig hij, die bij U woont,
Gestaâg U prijst en eerbied toont.
Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
Is t’ allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad’ en ere geven;
Hij zal hun ‘t goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

Knutsel een
fladderende
vogel

Stap�enplan
1. Knip de vogel en de 2 vleugels uit.
2. Verf/kleur/beplak de vogel aan beide kanten zoals jij het wilt.
3. Vouw de vleugels licht om bij het lijntje en niet ze (op het gemarkeerde
gedeelte op het lijfje van de vogel) vast.

4. Prik een gaatje(bijvoorbeeld met een naald) door het stipje
op alle twee de vleugels.

5.

6.

Duw een touwtje (± 50 cm) door de gaatjes en aan de
onderkant van de vleugels knoop je de kraal. Je gebruikt
dus één touwtje voor beide vleugels en aan allebei de
uiteindes dus een kraal vastgeknoopt. Aan de bovenkant
kun je een lusje maken door het zelfde touwtje te knopen.
Prik een gaatje aan de onderkant van de vogel (door het
stipje).

7. Duw een touwtje (± 25 cm) door dat gaatje en maak de
beide uiteindes vast met een kraal.

8

Je fladderende vogel is klaar! Je kan de vogel ophangen
of vasthouden en dan aan de onderste kraal trekken om
de vogel te laten fladderen.

Benodigdheden
- Werkblad vogel
- Verf + kwast /
kleurpotloden/
stift / of andere
spullen om de
vogel te versieren

-

3 kralen
2 wiebelogen
Lijm
Nietmachine
2 touwtjes
Schaar

De dikgedrukte materialen zijn
bij het pakket gevoegd.
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Benodigdheden
- 2 wc-rolletjes
- 1 luciferdoosje
- Gekleurd
papier
- Touwtje
- Lijm

- Eventueel
materialen om
de verrekijker
mee te
versieren

De dikgedrukte materialen zijn
bij het pakket gevoegd.

Stap�enplan
1. Beplak en versier de wc-rolletjes als kijkers.
2. Beplak het luciferdoosje.
3. Plak alles aan elkaar zoals op het plaatje. Maak het
touwtje vast door een gaatje te prikken in de wc rolletjes.

4. Laat de kinderen hun kijkers om hun nek hangen.
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Zoek de vogels
Ga op zoek naar vogels in de tuin of het park!
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Werkblad ‘Knutsel een fladderende vogel’

