
De intocht in Jeruzalem
Jezus trok Jeruzalem binnen. Alle mensen riepen: ‘Hoera,
voor onze Koning.’ Jij en alle kinderen, die van Hem
houden, mogen Jezus ook jullie Koning noemen.

Wij gaan nu het werkje in elkaar zetten. Eerst alles heel
mooi kleuren. Dan alle stippellijnen inkrassen met de
achterkant van een schaar. Het raam langs de dikke
lijnen wegknippen zodat het open is. Kijk maar naar het
voorbeeld.
Vind je het niet prachtig?
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