
 

Wat moet je doen? 

-Kleur de plaat mooi in en knip de plaat uit. 

-Prik met een prikpen of schaar gaatjes in de sterretjes bovenaan en 

onderaan.  

-Neem een stuk draad en rijg dat door de gaatjes heen, zodat je tralies 

krijgt. Vraag of iemand je kan helpen als het niet lukt.  

-Plak nu de hele plaat op een ander (gekleurd) papier.  

 



                        

Wat zeggen de verschillende mensen in het verhaal? Je kunt de woorden lezen in 

Handelingen 16 vers 16 – 34. Zoek op wat ieder zegt en schrijf het in de praatwolkjes.

            Paulus en Silas   
Wat zeggen de verschillende mensen in het verhaal? Je kunt de woorden lezen in 

34. Zoek op wat ieder zegt en schrijf het in de praatwolkjes.

Wat zeggen de verschillende mensen in het verhaal? Je kunt de woorden lezen in 

34. Zoek op wat ieder zegt en schrijf het in de praatwolkjes. 
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       Paulus en Silas in de gevangenis
Opzetwerkje: Kopieer dit blad op stevig papier. Kleur het blad. Knip de strook met de 3 mensfiguren 

van het blad, en knip de figuren uit.  Maak inkepingen in de ondergrond. Vouw de achtergrond; let 

op de vouwlijnen. Plak de vierkanten 

plakstroken bij Paulus, Silas en de gevangenbewaarder en plak ze op de 
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Paulus en Silas in de gevangenis  ----        Hand. 16 vers 16 
it blad op stevig papier. Kleur het blad. Knip de strook met de 3 mensfiguren 

uit.  Maak inkepingen in de ondergrond. Vouw de achtergrond; let 

vouwlijnen. Plak de vierkanten onder de ‘bodem’ van de ondergrond. Doe lijm op d

plakstroken bij Paulus, Silas en de gevangenbewaarder en plak ze op de (onder

Hand. 16 vers 16 - 34 

it blad op stevig papier. Kleur het blad. Knip de strook met de 3 mensfiguren 

uit.  Maak inkepingen in de ondergrond. Vouw de achtergrond; let 

grond. Doe lijm op de 

onder-) grond.             


