
Ha bovenbouwers, 

In dit hoesje vind je materialen om een ‘Woordeloos boek’ te maken. In dit boek komen geen 

woorden, maar alleen kleuren.  

Je hebt nodig: 

- Papier uit dit hoesje 

- Lijm (of dubbelzijdig tape) 

- Schaar 

Wil je een groot of een klein boekje? Je kunt kiezen uit 1 A5 boekje maken of 2 A6 (of meerdere 

kleine boekjes, kies dan je eigen formaat). 

A6: Knip of snijd alle papieren 1x keurig doormidden. Vouw ze dubbel. Het groene papier wordt de 

buitenkant. Daarna vouw je op volgorde erin: Geel (goud), zwart, rood, wit. Zoals je bladzijden in een 

boek vouwt. Nu kun je kiezen. Je kunt de bladzijden aan elkaar lijmen, dus groen aan geel, geel aan 

zwart, zwart aan rood, enz. en dan aan het eind de witte bladzijde weer aan de kaft.  

Je kunt ook ervoor kiezen om als een heus boekbinder aan de slag te gaan en het boekje in elkaar te 

naaien. Pak een naald/garen en evt. een prikpen. Naai de blz. 1 voor 1 aan de kaft vast. 

Als je hebt gekozen voor A6-formaat heb je 1 boekje over.  

Je kunt er dan 1 weggeven met de uitleg erbij  ! 

Heel veel succes ermee! 

 

Goud (kroontje) - God is Koning, Hij heeft mij gemaakt en wil dat we voor Hem leven. 

 

Zwart (hartje) - Mijn zonden maken een scheiding tussen God en mij 

 

Rood (kruis) - Jezus gaf Zijn leven aan het kruis en als ik in Hem geloof ben ik gered.  

 

Wit (hartje) - Jezus stond op uit de dood en als ik bij Hem hoor, wordt ook mijn leven 

nieuw.  

Groen (blaadje) - Ik leer Jezus steeds meer kennen en voor Hem te leven om straks voor 

altijd bij Hem te zijn. 

Bron: evangeliestek.nl (bij je zelfgemaakte boekje kun je een Blijde Boodschapbandje aanschaffen; 

https://evangeliestek.nl/materiaal/1556/blijde-boodschapbandje) 

 

Hartelijke groet, 

Meester Jan, juf Sjanelle, juf Janneke en juf Adrianne 

https://evangeliestek.nl/materiaal/1556/blijde-boodschapbandje

