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Draag als helm de 

verlossing en als 

zwaard de Geest, 

dat wil zeggen 

Gods woorden. 

Kinderwerk 
Digidienst op 31 mei 2020  Voorganger Dick Lagewaard  

We gaan deze week verder met de wapenrusting. Eerder hadden we het al over de gordel van de waarheid en het pantser 

van gerechtigheid. Vanochtend horen we meer over de helm van de verlossing en het zwaard van de Geest. 

Een paar weken geleden mocht je een omtrek van jezelf op een groot papier maken. Hierop 

hebben we toen een soldaat met gordel en een harnas gemaakt. Deze week maken we een 

helm en een zwaard voor ons zelfgemaakte soldaat. 

Helm maken 

Op de tweede bladzijde zie je hoe je de helm kunt maken. Als je het afhebt kun je de helm 

op je soldaat plakken. Heb je geen soldaat gemaakt de vorige keer? De helm heeft bandjes 

dus je kunt het ook op je eigen hoofd zetten       

 

zwaard maken 

Maak een zwaard voor je soldaat. Je 

kunt er een knippen uit papier, of een 

stuk karton of hout gebruiken.  

Tip: Je zou hem weer kunnen 

beplakken met aluminiumfolie.  

 

Lettersudoku - Om de puzzel op te 

lossen moeten elke rij en elke kolom 

en elk vlak dezelfde 9 verschillende 

letter(combinatie)s bevatten. De 

letters van deze eerste sudoku vormen 

samen het feest dat we vandaag in de 

kerk vieren. Weet je het al? 



 

 Stap1  

Print het document uit en kleur de helm in.   

 

Stap2 

Knip alle onderdelen netjes uit. Knip de zware lijntjes van de pluim een stukje in.    

 

Stap3 

Doe wat lijm op de drie stukjes waar ‘glue here’ staat. Kijk even 

goed naar dit fotootje zodat je weet waar je het kan opplakken. 

 
Stap4 

Pak nu de twee rechte strookjes papier. 

Doe op één strookje helemaal rechts 

wat lijm en plak het aan de achterkant 

van de linkerkant van de helm (zie 

plaatje). Doe op het andere strookje 

helemaal links wat lijm en plak het aan 

de achterkant van de rechterkant van 

de helm. Het vormt een bandje voor 

om je hoofd 

 

Stap5 

Pak nu het laatste losse stukje papier, in 

de vorm van een kroontje. Doe wat lijm 

op beide uiteinden van het kroontje. 

Plak de uiteinden op het ‘bandje’, net na  

de helm zelf. Hierdoor bolt de helm wat 

op. Nu nog even extra versieren en hij is 

klaar! 

Helm van de verlossing 

 


