
Verwerkingen

Werkblad Jezus gaat en komt eens terug

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
 - Scharen
 - Kleurmaterialen
 - Lijm
 - Voor elk kind twee grote kralen
 - Voor elk kind een stukje breiwol of katoen van ca. 80 cm.
 - Voldoende rietjes
 - Voor elk kind een stopnaald
 - Evt. watten

Voorbereiding: Knip voor elk kind twee stukjes van 4 cm. uit de rietjes.

Werkwijze: Kleur het poppetje en de wolk. Eventueel kun je ook watten op de wolk plakken. 
 Knip alles uit. Knip het poppetje (Jezus) voor de stevigheid langs de buitenste 
 rand uit. 
 Plak de stukjes van het rietje in de lengte aan de achterkant van het poppetje. 
 Wacht tot de lijm goed droog is, en doe dan de draad door de rietjes, en door de 
 gaatjes boven in de wolk, zoals op de foto. 
 Maak een lusje midden boven in de draad en knoop een kraal aan beide  
 uiteinden. Als dit nu ophangt aan het lusje kun je, door de draad te bewegen, 
 Jezus achter de wolk laten verdwijnen, of weer tevoorschijn laten komen.

Tijdsduur:  15 min.
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Jezus gaat naar de hemel, maar komt ook nog terug

Deze verwerking kan zowel individueel als in groepsverband gedaan worden.
De algemene beschrijving gaat uit van de individuele versie, onderaan zijn de aandachtspunten voor de 
groepsversie beschreven.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een pijl van stevig karton (± 30 cm.) 
 - Voor elk kind een etiket met de tekst: ‘Jezus gaat naar de hemel: Johannes 16: 

16-24’ 
 - Voor elk kind een etiket met de tekst ‘Jezus komt terug als Overwinnaar’
 - Teken/kleurmaterialen
 - Schrijfmaterialen
 - Evt. oude tijdschriften 
 - Dubbelzijdig plakband of lijm
 - Scharen

Voorbereiding: Maak de pijlen vooraf. 
 Maak bij de keuze voor een groepswerk twee grote pijlen van etalagekarton.

Werkwijze: Houd een kort, inleidend gesprekje waarin je uitlegt wat dit werkje te betekenen 
 heeft. 
 Je gaat beide kanten van de pijl gebruiken. De voorkant laat je omhoog wijzen. 
 Als je de pijl over de korte kant omdraait wijst de achterkant omlaag.
 Aan de voorkant (pijl wijst omhoog) plak je het etiket met de tekst ‘Jezus gaat 
 naar de hemel’. Aan de achterkant (pijl wijst omlaag) plak je het andere etiket. 
 Kinderen die het kunnen, schrijven de teksten zelf. 
 Teken, schrijf en/of plak op de voorkant allemaal dingen die te maken hebben 
 met de situatie vóór, tijdens en na Jezus’ hemelvaart: wolken, verdriet, nare 
 dingen… Maar ook: bidden om Jezus’ terugkomst.
 Op de achterkant teken, schrijf en/of plak je dingen die er zullen komen als 
 Jezus terugkomt: overwinning van het kwade, blijdschap/vreugde, Jezus als 
 Koning…

Variant groepswerk:  Deel de groep op in twee subgroepen. De ene groep maakt de voorkant van de 
 pijl en vult hem met de situatie voor, tijdens en na de hemelvaart van Jezus. De 
 andere groep maakt de achterkant met de situatie na Jezus’ terugkomst.
 Plak de grote pijlen op elkaar. 
	 Bekijk	en	bespreek	na	afloop	de	resultaten	met	elkaar.

Tijdsduur:  20 min.
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Spel Alle verdriet zal verdwijnen

Je hebt nodig: - Twee blinddoeken
 - Veel opgeblazen ballonnen
 - Voldoende watervaste stiften
 - Evt. voor de geblinddoekte kinderen elk een punaise

Speelwijze: Jezus is weggegaan, maar Hij zal weer terugkomen. Alle verkeerde en  
 verdrietige dingen zullen dan niet meer bestaan. Laat de kinderen verdrietige en 
 verkeerde dingen noemen. Deze schrijf je op de ballonnen. Kinderen die kunnen 
 schrijven mogen deze dingen zelf op de ballonnen schrijven.
 Laat de ballonnen los in de zaal. Blinddoek twee kinderen.
 Na het startsein gaan de kinderen op zoek naar een ballon. De andere kinderen 
 kunnen aanwijzigingen geven. Als de ballonnen met verdrietige dingen erop 
 gevonden zijn, mogen ze kapot geknald worden. Dat kan door erop te trappen of 
 te prikken met een punaise.
 Na het knallen van de ballonnen zijn steeds nieuwe kinderen aan de beurt.
 Vertel aan de kinderen: als Jezus terugkomt en voor altijd Koning van de hele 
 aarde is, zal er geen verdriet en zonde meer zijn. Net zoals de ballonnen met 
 verdrietige en slechte dingen er nu niet meer zijn.

Tijdsduur:  afhankelijk van het aantal kinderen

Puzzelblad Jezus gaat en komt eens terug

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.

Oplossingen: - Letters in de wolk: Eens verandert verdriet in blijdschap
 - Letters strepen: Jezus komt terug als overwinnaar
 - Geheimschrift: Jezus zal Koning van heel de aarde zijn

Tijdsduur:  10 min.
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Droog je tranen

Je hebt nodig: - Voor elk kind een pakje papieren zakdoekjes
 - Voor elk kind een kopie van het sjabloon voor een zakdoekjes-verpakking: 

www.nobody-else.nl/diy-zelf-cadeaudoosjes-maken-beterschap-3 op stevig 
(gekleurd) papier, minimaal 120 gr.

 - Versiermaterialen
 - Schrijf/tekenmaterialen
 - Dubbelzijdig plakband
 - Linialen
 - Rilpennen of embossingtools
 - Scharen

Werkwijze: Knip het sjabloon uit. Op de genoemde website 
 staat een werkbeschrijving die je kunt volgen. 
 Gebruik linialen en rilpennen (of embossingtools of 
 de achterkanten van de scharen) om de  
 vouwlijnen voor te bereiden. 
 Vouw netjes op de aangegeven lijnen. 
 Zorg dat de print- of potloodlijntjes aan de  
 binnenkant komen te zitten.
 Versier het doosje naar eigen inzicht. 
 Schrijf er in elk geval deze tekst op: ‘Verdriet  
 verandert eens in blijdschap: Johannes 16: 16-24’.
 Plak het doosje dan in elkaar door dubbelzijdig 
 plakband op de ‘lipjes’ te doen. 
 N.B. met lijm gaat dit te snel los.
 Stop tenslotte het pakje zakdoekjes in het doosje.
 Houden de kinderen hem zelf? Of geven ze hem aan iemand die hem goed kan 
 gebruiken?

Tijdsduur:  15 min.

Moedig elkaar aan!

Je hebt nodig: - Meerdere opgeblazen (witte) ballonnen
 - Een laken

Voorbereiding: Hang een laken in de ruimte, als afscheiding halverwege.

Speelwijze: Verdeel de groep in twee teams, ieder team neemt plaats aan een kant van het 
 laken. Elk team heeft een eigen ballon. Ze moeten samenwerken en elkaar 
 aanmoedigen om de ballon hoog te houden. 
 Ze mogen het andere team uitdagen door de ballon over het laken te slaan. 
 Begin zo met twee ballonnen en breng een aantal keren een extra ballon in het 
 spel (afhankelijk van het aantal spelers).
 
 Dit klinkt als gewoon een leuk spel, maar er is een diepere laag. Praat daarover 
 na met de kinderen: 
 - De leerlingen van Jezus moedigen elkaar aan, dat doen de kinderen ook. 
 - De leerlingen kunnen Jezus niet meer zien, maar Hij is er wel. De kinderen 

kunnen het niet zien als er een ballon naar hun kant geslagen wordt.
 
 Hoe is het om elkaar aan te moedigen? Kunnen ze dat ook toepassen in hun 
 leven als christen? Hoe is het om rekening te moeten houden met iets dat je niet 

kunt zien? Om er zelfs rekening mee te moeten houden, dat er iets heel onver-
wachts gebeurt? Kunnen ze dat vertalen naar het leven nu, waarin we Jezus 
niet zien, maar dat Hij er wel is, onze Koning is, en dat Hij eenmaal terugkomt?

Tijdsduur:  15 min.

21 mei 2020 | Copyright VHM

https://www.nobody-else.nl/diy-zelf-cadeaudoosjes-maken-beterschap-3


Puzzelblad Hemelvaart

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.

Oplossingen:
 - Woordzoeker: Verdriet zal veranderen in gejuich
 - Paspuzzel: 

 

 Uitkomst: ideaal

Tijdsduur:  10 min.
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Johannes 16:16-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Maak de zin af met de letters die in de wolk staan. 
Aan de opvulling van de letters kun je zien welke bij elkaar horen. 

 
Streep de letter b weg in de onderstaande zin, wat staat er dan? 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Vul bij de cijfers de goede letters in. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

1=a, 2=b, 3=c, 4=d, 5=e, 6=f, 7=g, 8=h, 9=i, 10=j, 11=k, 12=l, 13=m, 14=n, 
15=o, 16=p, 17=q, 18=r, 19=s, 20=t, 21=u, 22=v, 23=w, 24=x, 25=y, 26=z 

 

10.5.26.21.19       26.1.12       11.15.14.9.14.7        
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

22.1.14        8.5.5.12       4.5       1.1.18.4.5       26.9.10.14 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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