
Verwerkingen

Werkblad Het regent brood

God zorgt niet alleen voor water, maar ook voor brood. Sommige  
Israëlieten vinden het moeilijk om te geloven, dat God elke dag voor eten 
zal zorgen en ze doen iets wat niet mag. Maar God blijft zorgen dat er 
brood is, niet voor een paar dagen, niet voor een maand, maar wel 40 jaar, 
dat is heel lang. Deze wolk met brood is een herinnering dat God elke dag 
voor ons zorgt, ons leven lang!

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op 
stevig papier

 - Scharen
 - Plakband
 - Lijm
 - Kleurmaterialen
 - Voldoende watten
 - Voor elk kind ca. 1,5 m. blauw lint

Werkwijze: Ga met blauwe stift of potlood langs de  
 buitenste rand van de wolk. 
 Kleur de boterhammen in met bruin of wit. 
 Knip de wolk en de boterhammen uit. 
 Knip vier stukken blauw lint, dat mag in  
 verschillende lengtes. Zorg dat er drie onder 
 de wolk hangen en maak van één stuk lint 
 een lus boven de wolk. 
 Plak het lint aan de achterzijde van de wolk 
 met plakband vast. 
 Plak de boterhammen willekeurig aan de 
 lintjes onder de wolken. 
 Plak in het midden van de wolk watjes.
 
Tip:  Knip iets ruimer langs de boterhammen. Het effect is net zo leuk en het 
 scheelt tijd.
 Praat ondertussen met de kinderen na over het Bijbelverhaal. Het is lastig om 
 kleine kinderen uit te leggen hoe lang 40 jaar is. Vraag of ze het lang vinden 
 duren voordat ze weer jarig zijn. Als ze dat al lang vinden duren, dan is de tijd, 
 dat God voor Israël heeft gezorgd, nog vele malen langer.

Tijdsduur:  15 min.
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Ik leef van Gods genadebrood

Het is misschien een wat ouderwetse term, maar ‘genadebrood’ is wel iets wat past bij het verhaal over 
manna en bij ons leven uit genade, sinds de dood en opstanding van onze Here Jezus.
God geeft iedere dag genoeg om van te leven. Zowel lichamelijk, in de vorm van eten, als geestelijk, in de 
vorm van de bijbel en de leiding door de Heilige Geest. 
We maken een bijbel van zoutdeeg.

Je hebt nodig: - Zoutdeeg. Ingrediënten: bloem, water, olie, zout, cacaopoeder. kijk voor een 
werkbeschrijving op internet: https://meldiy.nl/beste-zoutdeeg-recept/  

  (zie voorbereiding)
 - Voor elk kind een briefje met oventemperatuur en afbaktijd
 - Voor elk kind een bakje waarin de ‘bijbel’ meegenomen kan worden
 - Bakpapier
 - Kleispatels
	 -	Deegrollers	(kunnen	ook	glazen	flessen	zijn)
 - Satéprikkers
 - Mesjes
 - Linialen

Voorbereiding: Maak een voldoende hoeveelheid zoutdeeg klaar. Wil je twee kleuren, zodat de 
 kaft van de bijbel donkerder is dan de bladzijden? Maak dan een hoeveelheid 
 zoutdeeg waarbij je 1/3 van de bloem vervangt door cacaopoeder.
 Maak voor elk kind een briefje met de oventemperatuur en baktijd (zie ook op 
 de website) om mee naar huis te geven zodat het werk thuis afgebakken kan 
 worden.

Werkwijze: Bespreek met de kinderen, dat God van ons vraagt om helemaal op Hem te 
 vertrouwen. Het volk Israël vond dit heel moeilijk, waardoor God hen elke keer 
 weer moest helpen om te zien dat Hij er steeds voor ze was. 
 Ook wij vinden het vaak moeilijk, om te zien dat God met alles voor ons wil  
 zorgen. Daarom is het zo belangrijk om in de Bijbel te lezen, er steeds over 
 na te denken en te zien hoe God de dingen, die Hij in de Bijbel heeft laten 
 schrijven, ook aan ons geeft. Hij heeft ons ook ECHT genadebrood gegeven: 
 JEZUS. Jezus is het brood dat uit de hemel is gekomen en daardoor ontvangt 
 iedereen die in Hem gelooft eeuwig leven. Dat is genade!

 Geef ieder kind een ruim stuk bakpapier, een bol donker en een bol licht  
 zoutdeeg.
 De kinderen maken van het donkere zoutdeeg een rechthoekige plak. Ze maken  
 daarbij gebruik van de deegroller en snijden de randen langs de liniaal recht af.
 Met het lichte deeg doen de kinderen hetzelfde, maar maken hem iets kleiner. 
 Ze leggen de beide plakken op elkaar.Ze trekken met een spatel of  
 satéprikker in het midden een lijn van boven naar beneden, zodat het effect  
 van twee bladzijden zichtbaar wordt. 
 Eventueel kunnen de kinderen aan de zijkanten van het lichte deeg ook  
 dunne lijnen trekken zodat het boek verschillende bladzijden lijkt te hebben.
 De kinderen schrijven met een satéprikker de tekst: ‘Ik leef van Gods  
 genadebrood’ in de bladzijdes. Schrijf de tekst voor op het bord of zorg voor 
 papiertjes met de tekst. Voor de jongste kinderen schrijft de leiding, maar  
 misschien kunnen ze al enkele letters zelf.
 Praat ondertussen met de kinderen over de betekenis van deze verwerking.
 Doe de ‘bijbels’ in de bakjes en geef het briefje met de afbakinstructies mee 

naar huis.

Tijdsduur:  15 min.
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Popcorn manna

God zorgde voor voedsel voor zijn mopperende volk, ze moesten er wel wat voor doen: ze moesten het van 
de grond rapen. Dat deed hen buigen of knielen.

Je hebt nodig: - Voor elk kind twee handenvol zoute popcorn (niet plakkerig)
 - Stoffer en blik

Voorbereiding: Strooi alle popcorn over de vloer…

Werkwijze: Laat de kinderen - voordat je het verhaal vertelt - zoveel popcorn van de vloer 
 rapen als ze vast kunnen houden. Laat hen het voor zich op tafel leggen en er 
 (nog) niet van eten. Vertel het verhaal.
 Dan mogen de kinderen de popcorn opeten. Vinden de kinderen het vies? En 
 als je niets anders hebt? Maak  eventueel een bruggetje naar het ‘Onze Vader’: 
 Jezus leert ons op God te vertrouwen voor ons dagelijks eten.
 Praat ook na over hoe welke houding de kinderen moesten aannemen om de 
 popcorn op te rapen. Kunnen ze de link leggen met buigen/knielen voor God?
 Ruim daarna samen de overgebleven rommel op de grond op.

Tijdsduur:  10 min.

Puzzelblad God geeft zijn volk manna

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.

Oplossing:  - Struik links van het midden
 - Tent rechts
 - Persoon rechts
 - Man in het midden: halslijn en sandaal
 - Man links: knoop, streep op mand en sandaal
 - Vrouw: hoofdband en streep op mand

Tijdsduur:  10 min.

Ontbijtbord

Je hebt nodig: - Voor elk kind een ontbijtbordje, effen, licht gekleurd. Je koopt ze voor een  
  habbekrats bij de kringloop
 - Porseleinverf en penselen of porseleinstiften. Er zijn stiften te koop die voor 

éénmalig gebruik zijn, let erop dat je deze dus NIET neemt!
 - Voorbeeld van het woord ‘manna’ in het Hebreeuws. 
 - Kladpapier
 - Potloden
 - Glassex
 - Keukenrol
 - Voor elk kind een papier met instructies om het bordje thuis af te bakken en 

om	de	decoratie	te	fixeren

Voorbereiding: Schrijf/teken op een groot vel of op een schoolbord het woord ‘manna’ in het 
 Hebreeuws. Manna schrijf je in het Hebreeuws zo:
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Werkwijze: Ontvet de rand van het bordje op de plek waar de tekst komt. Doe dit door wat 
 glassex op een stukje keukenrol te spuiten. Wrijf het bordje daarmee schoon en 
 wrijf het na met een droog, schoon stukje keukenrol.
 Teken/oefen op kladpapier de Hebreeuwse letters voor ‘manna’.
 Teken deze letters na op de rand van het bordje. Schrijf er ook deze tekst op: 
 God geeft elke dag wat ik nodig heb.
	 Geef	de	fixeer/bakinstructies	mee	naar	huis.
 En nu maar hopen dat er iemand aan je vraagt wat die letters nu eigenlijk  
 betekenen! Want….manna betekent: Wat is dat?

Tijdsduur:  15 min.

Puzzelblad Brood uit de hemel

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.

Oplossingen: - Broodwoorden: elke keer genoeg
 - Wat is er aan de hand? Het volk vindt het moeilijk om afhankelijk te zijn van 

hun goede God

Tijdsduur:  15 min.

26 april 2020 | Copyright VHM



1

26 april 2020 | Copyright VHM

Het regent brood 

Exodus 16: 1 – 17: 7 
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Zoek de 10 verschillen 
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