Ark van het verbond

(OT 114)

Nodig: prit plakstift, splitpin, stokjes (rietje/satéprikker)
Advies: Print op stevig (foto)karton (300 mg)
•
•
•
•
•
•
•

knip de twee engelen uit en de stenen ook ( 1 en 2 )
knip de ark uit langs de buitenranden(3) en maak een gaatje in het slot en rondje onder ( = voorkant)
Prik met een naaldje of snij voorzichtig de V in op de deksel.
vouw en plak de ark met de flappen, zodat er een doosje ontstaat.
Let op, de deksel mag je wel vouwen, maar niet vastlijmen: het blijft open!
knip de dragers uit en maak voorzichtig twee gaatjes,in de rondjes. (4) Plak de dragers op de zijkant ( 5)
knip het stippellijntje bij 6 in tot het eerste lijntje, vouw de flappen naar beneden, zodat er een deksel
ontstaat en lijm de hoekflapjes (6) vast aan de voorflap met het slot.
Lees de wet van God goed. Berg deze kostbare schat in de gouden ark.De splitpin is je sleutel: Steek
hem gewoon in het slot en door het gaatje aan de voorkant.
Vouw de engelen een beetje in de lengte en schuif de flapjes in de snede op de deksel. rijg de draagstokken door de gaatjes. Nu ben je klaar en kun je de ark dragen.
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Er is maar één God
Alleen Hem mag je
aanbidden.
Mijn Naam mag je niet
zomaar gebruiken
of als een vloek.
De zevende dag
is een rustdag
voor mens en dier
Wees lief voor vader en
moeder
Dood nooit een ander.

TIP
perforator maakt
gaatjes precies
goed voor rietje

Doe geen onkuisheid.
Niet afpakken of
stelen.
Wees eerlijk en lieg
niet.
Wees trouw en verlang
niet naar de man of
vrouw van een ander.
Wees tevreden met
wat je hebt en niet
jaloers.
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