
De dominee heeft het in zijn preek over het goede voorbeeld van God volgen. Dat het goed is om te 

proberen zo veel mogelijk goede dingen te doen. Dus probeer niet hebberig te zijn.  

En probeer dankjewel en fijne dingen te zeggen in plaats van gemene dingen, vloeken of schelden. 

Onderzoek wat God graag zou willen. 

 

Vandaag gaan we een to-do-bakje maken. En in dat bakje komen briefjes. Op die briefjes staan 

dingen die God wel graag bij ons ziet en dingen die God niet graag bij ons ziet. Je mag ook zelf dingen 

bedenken om op te schrijven. De briefjes met dingen die God wél graag ziet, die mag je proberen te 

gaan doen vandaag. De briefjes met dingen die God niét graag ziet, mag je verscheuren en 

weggooien. Goed dat je er voor kiest om die dingen niet te doen!! 

 

Zo maak je het bakje: 

Vouw je A4-tje in 16 vakjes.  

 

 

 

  

 

 

Knip daarna op de plek van de rode strepen.  

 

Doe op de 4 vakjes die op de hoeken van het papier zitten, wat lijm en dan is je bakje klaar.  

 

Zo maak je de briefjes: 

Of je knipt alle kaartjes van het voorbeeldblad uit waar al iets op staat.  

Of je maakt zelf kaartjes. Als je de kaartjes zelf maakt, pak dan een wit A4-papier en vouw die dubbel 

over de lange kant en over de korte kant, zodat je een kruis hebt. Knip over het vouwlijntje en je hebt 

4 kaartjes waar je zelf iets op kunt schrijven. Vouw de kaartjes dicht, stop ze in je bakje en grabbelen 

maar!! Succes!! 

 

 



 

 
 
Geef iemand vandaag 
een compliment. 

 
 
Word boos als je vader 
of moeder je roept en 
je hebt geen zin. 

 
 
Als je een schaaltje 
chips of een koek 
krijgt, deel die dan met 
iemand 

 
 
Pak iets af als jij het 
ook graag hebben wilt.  

 
 
Ga iemand lekker 
pesten 

 
 
Vraag iemand of je 
hem/ haar kunt helpen 

 

 

 



 

 
 
Zeg iets aardigs tegen 
iemand 

 
 
Help even mee met 
tafel dekken. 

 
 
Loop expres met vieze 
schoenen naar binnen 

 
 
Vraag of je even moet 
helpen opruimen. 

 
 
Help een oude opa of 
opa als je ziet dat ze 
hulp kunnen gebruiken 

 
 
Laat papa of mama 
jouw rommel maar 
opruimen. 

 


