
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderwerk 
Digidienst op 7 juni 2020  Voorganger Dick Lagewaard  

We gaan deze week verder met de wapenrusting. Heb je het helemaal gevolgd, dan heb je nu een gordel, een pantser, 

een helm en een zwaard voor je soldaat. Lees de Bijbeltekst van vanochtend door en ontdek waar het vandaag over gaat. 

Als soldaten in de tijd van Paulus moesten vechten, gebruikten ze ook een schild. En daar deden ze iets bijzonders mee. 

Om het schild bonden ze een vochtig gemaakt stuk huid van dieren. Als de vijand dan brandende pijlen afvuurden, 

konden ze achter hun schild schuilen. Omdat de huid nat was, doofden de pijlen direct. Dat werkte blijkbaar erg goed. 

 

Nu schrijft Paulus over een schild voor ons dat ook brandende pijlen kan doven. Hij noemt dat het schild van geloof. Met 

ons geloof in God kunnen we brandende pijlen doven.  

  Efeze 6: 15  

de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw 

voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle 

brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 

Maar wat wordt er bedoeld met brandende pijlen? 

Luister goed naar Dick en probeer drie pijlen te noemen 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

 
Zin om zelf een pijl en boog te maken?  

Van een oude kleerhanger kun je hele 

gave dingen maken. Google even op ‘pijl 

en boog kleerhanger’ en ga aan de slag!   



 

 

 

 

 

 

Ontwerp Romeinse sandalen voor je 

soldaat. Maak op een stuk karton 

een omtrek van een schoen (2x) en 

knip deze uit. 

 

 

 

Pak nu een lang lint en maak een 

bandje over de tenen heen. Let op, 

knip het lintje niet af. Wel aan beide 

onderkanten even vastzetten met 

een stukje plakband.  

 

 

Met hetzelfde lint maak je nu, iets 

verder naar achter, nog een bandje.   

 

 

 

Pak je soldaat erbij*. Het volgende 

klusje is handig om even met een 

van je ouders te doen. 

 

Maak een snee in het papier, aan de 

onderkant van het been. Steek hier 

de achterkant van je sandaal een 

klein stukje in. Rijg nu het lint door 

het papier heen naar boven.  

 

Rijg vervolgens in tegengestelde 

richting weer terug. Zo ontstaat er 

een kruis-patroon.  

 

* Heb je (nog) geen soldaat 

gemaakt? Geen zorgen! Je kan je 

sandaal ook om een lege keuken- of 

toiletrol rijgen, of zelfs om je eigen 

been. 

 

 

 

 

 

Sandalen maken 


