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Family Activity:
A Parade for Jesus

• Lees met je kind het verhaal over de intocht in Jeruzalem uit Matteüs 21:1-11
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Jesus how much you love Him.

• Heb je zin om zelf een optocht te maken? Probeer het samen met het gezin,
of nodig de kinderen uit de buurt uit om hun fiets te versieren en rijd in een
optocht door de straat.
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• Herhaal deze week een paar keer de thematekst met de gebaren: Jezus (wijs
omhoog) is Koning (buigen) en wij mogen Hem prijzen (beide armen in
de lucht).
• Bid samen met je kind en zeg tegen Jezus hoeveel je van Hem houdt.
• Maak een vlaggetjesslinger met de tekst: Hosanna! Hosanna! Koning Jezus!

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam
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