
Vergeving	  
Vergeving	  betekent	  dat	  God,	  door	  het	  offer	  van	  de	  Heere	  Jezus,	  iemands	  zonde	  wegneemt	  en	  er	  
nooit	  meer	  aan	  denkt.	  
 
De	  schuld	  die	  Julia	  bij	  Lotte	  heeft,	  is	  niet	  te	  vergelijken	  met	  de	  schuld	  die	  je	  tegenover	  God	  hebt.	  Die	  
is	  veel	  groter.	  Toch	  biedt	  God	  jou	  vergeving	  aan.	  Dat	  kan	  alleen	  omdat	  de	  Heere	  Jezus	  de	  straf	  ervoor	  
wilde	  dragen	  aan	  het	  kruis.	  Als	  jij	  je	  zonden	  eerlijk	  aan	  God	  vertelt	  en	  vertrouwt	  op	  het	  offer	  van	  de	  
Heere	  Jezus,	  wil	  God	  al	  jouw	  zonden	  wegdoen.	  Vergeven	  en	  vergeten.	  Zo	  is	  God!	  	  
Wij	  moeten	  ook	  mensen	  vergeven	  die	  verkeerd	  hebben	  gedaan,	  net	  als	  Lotte	  haar	  zus	  moet	  
vergeven,	  doe	  je	  dit	  niet	  dan	  blijft	  het	  knagen	  in	  je	  hart.	  	  
	  
We	  hebben	  op	  Pinterest	  een	  werkje	  gevonden	  dat	  in	  een	  filmpje	  wordt	  uitgelegd.	  Kan	  jij	  op	  Pinterest	  
komen?	  Misschien	  heeft	  je	  moeder	  een	  account.	  Hierbij	  de	  link:	  
https://nl.pinterest.com/pin/594967800767541220	  
	  
Het	  werkje	  wat	  we	  hierbij	  maken	  is	  een	  eigen	  gemaakte	  schuifkaart.	  Het	  hart	  voorop.	  Je	  weet	  wel	  
wat	  een	  hartje	  betekent.	  Het	  is	  liefde.	  Als	  je	  mensen	  kunt	  vergeven	  komt	  er	  ook	  liefde	  in	  je	  hart	  voor	  
de	  ander.	  Binnen	  in	  de	  kaart	  kan	  je	  2	  poppetjes	  tekenen	  die	  elkaar	  een	  hand	  geven	  als	  teken	  van	  
vergeving.	  Op	  het	  filmpje	  kan	  je	  zien	  hoe	  je	  het	  maakt.	  Maak	  gebruik	  van	  verschillende	  kleuren	  voor	  
een	  mooi	  effect.	  
Hoe	  ga	  je	  aan	  de	  slag?	  
	  

-‐ Pak	  een	  A4	  papier	  en	  knip	  die	  doormidden	  
-‐ Je	  vouwt	  het	  in	  3	  vlakken,	  zie	  hieronder.	  

	   	   	  
-‐ Je	  pakt	  een	  ander	  kleurtje	  (geel)	  en	  die	  doe	  je	  in	  het	  midden	  eroverheen.	  Hier	  maak	  je	  een	  

rondje	  in	  
-‐ Je	  vouwt	  aan	  de	  achterkant	  het	  gele	  papiertje	  vast	  
-‐ Achter	  dat	  gele	  papiertje	  kan	  je	  een	  wit	  velletje	  plakken	  en	  daar	  de	  poppetjes	  tekenen	  die	  

elkaar	  een	  hand	  geven	  (of	  zelf	  een	  idee	  wat	  bij	  vergeven	  past.)	  
-‐ Maak	  2	  zwarte	  papiertjes	  vast	  zoals	  op	  het	  voorbeeld	  met	  een	  v.	  het	  voorbeeld	  staat	  

hieronder.	  Die	  plak	  je	  ook	  weer	  vast	  zoals	  op	  het	  filmpje	  aangegeven	  is.	  
	  
	  
	  
	  
	  

-‐ Als	  je	  het	  dichtvouwt	  kan	  je	  het	  hart	  erop	  tekenen	  of	  een	  hart	  uitknippen	  en	  erop	  plakken.	  
	  
Succes,	  en	  veel	  plezier	  met	  het	  maken.	  Ps.	  Stuur	  je	  even	  een	  foto	  om	  te	  laten	  zien	  of	  het	  gelukt	  is?	  
Hier	  zijn	  wij	  namelijk	  heel	  benieuwd	  naar!	  �	  
	  

 

 
	  


