
Groep 5-6 
 
Hallo allemaal, 
Wat jammer dat we niet samen kunnen komen op 8 januari. 
We hebben deze keer voor jullie een digitaal thuiswerkpakketje gemaakt. 
Het zit als bijlage bij deze nieuwsbrief. Veel plezier ermee. 
Een aantal dingen zien we graag tijdens onze volgende bijeenkomst.  
We hopen jullie snel weer live te zien. 
 
Groetjes Sylwia en Patricia 

 

Hier het thuiswerkpakketje rondom het doopsel, veel plezier en hopelijk tot snel! 

De doop in de Jordaan 

‘Er kwam een stem uit de hemel: 

Jij bent mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in jou heb ik welbehagen’. 

 

 
Filmpje Bijbelverhaal: de doop van Jezus.  
https://youtu.be/QtT0_GR7cDo 
 
 
Kun jij dit geheimschrift ontrafelen? Wat staat er? 

Je vindt de betekenis als je elke letter vervangt door de voorafgaande letter uit het 

alfabet. 

  

C J K   I F U    E P P Q T F M    X P S E   K F   L J O E    W B O   H P E 

…………………………………………………………………………………… 

Johannes de Doper doopte Jezus in de Jordaan. Wat er dan gebeurt zie je bij 

dit knutselwerkje.  

Op een van de volgende bladzijdes zit een versie om te knippen. 

Zoals God tegen Jezus zei, zegt Hij tot jou:  

Jij bent mijn kind. Ik houd heel veel van jou! 

  



 

Kun jij aangeven op deze kleurplaat hoe de hemel openbrak? 

Maak er iets moois van, breng  deze mee in je map de volgende 

bijeenkomst! 

Als we het kruisteken maken, dan zeggen we: 

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Deze drie personen zijn aanwezig bij de doop van de Heer. 

Kun jij aangeven hoe? 

 In de naam van (1) de Vader en (2) de Zoon en de (3) Heilige Geest 

 
Antwoorden: 
1…………………… 
2…………………… 
3………………….. 
 
We bespreken de antwoorden tijdens de volgende live bijeenkomst. 
 
Dank u goede God, dat U mijn Vader bent. Als ik niet meer aan U denk, denkt U nog 
aan mij.  
Help mij dan, om weer naar U terug te keren. Het is zo fijn om met anderen bij U te 
horen en kinderen van U te zijn.  
Dank u voor alle mensen die mij steeds weer bij U willen brengen. Amen. 
 
 
 

 



Knutselwerkje Doop van de Heer 

 
 
Kleur figuur a, b en c. Prik of knip de streepjes boven Jezus en prik of knip de 
luikjes bij de vlinder. Figuur b komt door de streepjes boven Jezus op figuur a. 
Figuur c komt achter de luikjes bij de vlinder. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Doop v.d. Heer 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 




