
Verwerkingen

Werkblad Glas in Lood

Je hebt nodig: - Per twee kinderen een kopie van werkblad 1 op stevig papier
 - Wasco kleurkrijt OF potloden OF viltstiften
 - Meerdere kommetjes met slaolie
 - Voor elk kind een vel keukenpapier
 - Extra keukenpapier tegen het knoeien
 - Oude kranten
 - Perforator
 - Voor elk kind een lintje

Werkwijze: Kleur de plaat in met potlood, wasco of viltstiften. Het schijnt dat viltstiften het 
 mooiste effect geven om er ‘glas in lood’ van te maken. 
 Wrijf daarna met een keukenpapiertje met slaolie over de achterkant van de 
 hele tekening. 
 Praat ondertussen met de kinderen over de betekenis van de symbolen op de 
 hanger.
 Laat de plaat goed opdrogen. Het liefst op oude kranten, zodat niet alles onder 
 de olie komt te zitten.
 Maak met de perforator een gaatje op de plek van het bovenste rondje. Haal er 
 een lintje doorheen. 
 Hang de plaat voor het raam. 

Tijdsduur:  15 min.

Ichthusvis

De vrouw, die niet tot het volk Israël behoort, houdt vol dat Jezus’ liefde toch voor iedereen is, bij welk volk 
je ook hoort. En dat is duidelijk geworden: het evangelie is over de hele wereld gegaan. En als het gevaarlijk 
was om te laten merken dat je in Jezus geloofde, tekenden mensen een ichthusvis op de grond. 

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kaartje
 - Schrijfmaterialen (middenbouw)
 - Voor elk kind een etiket met de tekst ‘Jezus zal mij helpen’ (onderbouw)
 - Perforator
 - Voor elk kind een draadje/lintje
 - En daarnaast:
  Variant 1:
 - Voor elk kind een grote pijpenrager (chenilledraad)
 - Meerdere grote kralen, die om de pijpenrager heen kunnen
  Variant 2:
 - Voor elk kind een vel Krimpie Dinkie (te koop bij de Action)
 - Stiften
 - Oven

Werkwijze: Praat met de kinderen over de betekenis van de ichthusvis. Informatie is te 
 vinden op https://willemdevink.nl/de-betekenis-van-de-vis/. 

 Variant 1 
 Pijpenragers met kralen:
 Rijg de kralen aan de pijpenrager. Vorm van de pijpenrager een ichthusvis. Aan 
 het stukje van de staart komen geen kralen. Als de vorm van de vis klaar is, 
 draai je de uiteinden van de pijpenrager even om elkaar heen, zodat de kralen 
 er niet er niet af kunnen vallen. Dan vorm je onderaan de staart naar elkaar toe. 
 Maak het kaartje met een draadje aan de staart vast.
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 Variant 2 
 Krimpie Dinkie:
 Teken een grote ichtusvis op het vel Krimpie Dinkie en kleur hem in. Maak alvast 
 een gaatje in het vel met de perforator.
 Leg de Krimpie Dinkie-vissen in de oven. Raadpleeg de werkwijze op de  
 verpakking van de Krimpie Dinkie.
 Maak het kaartje met een draadje aan de Ichtusvis vast.

Tijdsduur:  15 min.

Collage Honden

De vrouw gebruikte als argument dat de honden toch de kruimels van de tafels mogen eten in de discussie 
met Jezus.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kleurplaat van een hond (verschillende soorten)
 - Een vel etalagekarton
 - Kleur- en tekenmaterialen
 - Scharen
 - Lijm

Voorbereiding: Print veel verschillende kleurplaten van honden uit. Maak gebruik van  
 bijvoorbeeld de site https://www.topkleurplaat.nl/dieren/hond/.

Werkwijze: Verdeel de taken:
 - De meeste kinderen kiezen een kleurplaat van een hond en kleuren deze in. 

Als ze daarmee klaar zijn knippen ze die uit.
 - Een paar kinderen zetten zo mooi mogelijk de tekst ‘De kruimels zijn voor de 

honden - Matt. 15:21-28’ onder of bovenaan het etalagekarton.
 
 Praat ondertussen over de vragen: wie zei dit? Tegen wie zei ze dat? Waarom 
 zei ze dat? Wat bedoelde ze ermee?
  
 Plak aan het eind alle honden op een mooie manier op het etalagekarton.

Tijdsduur  20 min.
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Volhouden!

De Kanaanitische vrouw was een echte volhouder. 

Je hebt nodig: - Evt. een stevig touw voor het touwtrekken
 - Scorebord
 - Evt. een beloning voor de winnaars

Voorbereiding: Kies een aantal wedstrijdjes uit en maak daarvoor een scorebord.
 Bedenk of je de winnaars wilt belonen: met applaus, met iets lekkers, met een 

medaille.

Speelwijze: Wijs erop dat de Kanaänitische vrouw een echte volhouder was. Zijn de  
 kinderen dat ook? Dat gaan we testen met verschillende wedstrijdjes.
 - Wie kan het langst op één been staan?
 - Wie kan het langst zijn adem in houden?
 - Wie kan het vaakst opdrukken?
 - Wie kan het langst aan kijken en niet lachen?
 - In teams of tweetallen touwtrekken
 - Armpje drukken.
 - Enz.

Vraag:  Wat was eigenlijk de beloning voor het volhouden door de Kanaanitische vrouw?

Tijdsduur:  afhankelijk van aantal gekozen wedstrijdjes

Puzzelblad Een Kanaänitische vrouw gelooft in Jezus

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.

Oplossingen: - De weg vinden: een hart
 - Cijfers omzetten: Heer, zoon van David!

Tijdsduur:  10 min.

Ik geloof en laat het zien!

De vrouw in het verhaal geloofde dat Jezus haar en haar dochter zou helpen. Zo liet ze zien dat ze in Hem 
geloofde. 

Je hebt nodig: - Een donkere ruimte
 - Ruim voldoende ‘glow in the dark’ staafjes
 - Camera
 - Evt. printer of computer om een presentatie te maken

Werkwijze: Er zijn veel symbolen die kunnen laten zien, dat je in Jezus gelooft. Bespreek 
 met de kinderen of zij zo’n symbool kennen en/of gebruiken.
 Bijvoorbeeld een armband met WWJD erop, een ketting met een kruis eraan, 
 een sticker met een ichthusvis, etc.

Vertel de kinderen:  Je krijgt een (of meerdere) glow-in-the-dark-staafjes. Bedenk een symbool dat 
 je hiervan kunt maken. Je mag het alleen doen, maar ook samen met iemand 
 anders.
 Breek het staafje en maak in de donkere ruimte je symbool. Maak een foto van 
 je symbool.
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 Kinderen die dat willen, mogen uitleggen waarom ze dit symbool hebben ge
 maakt.
	 Stuur	de	kinderen/ouders	de	foto	na	afloop	toe.
 Heb je de mogelijkheid om te printen? Print de foto’s en maak er een collage 
 van.
 Of maak een PowerPointPresentatie van alle foto’s en laat deze aan de  
 kinderen of in de kerk zien.

Tijdsduur:  10 min.

Vriendenboekje

Je hebt nodig: - Evt. een eigen vriendenboekje of die van iemand anders
 - Het lied ‘Staat je naam al geschreven’ van Herman Boom. Te vinden op de CD 

Heerlijk hemels sop. Het lied is niet op internet te vinden, maar staat wel op 
spotify

 - Afspeelapparatuur 

Werkwijze: Voer een gesprek met de kinderen:
 Wie van jullie heeft er (eventueel van vroeger, toen je jonger was) een  
 vriendenboekje? Als je een nieuw vriendenboekje hebt, aan wie geef/gaf je die 
 dan het eerst? En hoe voel je je als je van iemand een vriendenboekje krijgt om 
 erin te schrijven?

 Jezus is onderweg met zijn vrienden. Ze komen bij een put en daar gaan ze 
 pauzeren. Zijn vrienden gaan iets te eten regelen en Jezus blijft daar. Als ze 
 terug komen met eten, zien ze dat Jezus in gesprek is met een vrouw die niet bij 
 het joodse volk hoort. Het lijkt wel alsof de vrienden van Jezus jaloers zijn op die 
 vrouw die met hun vriend praat. 
 We weten dat Jezus met iedereen vrienden zou willen zijn. Maar hoe is dat voor 
 jullie? Stel dat er nieuwe kinderen bij de kindernevendienst komen, ben je dan 
 blij dat zij er ook bij horen of vind je de groep eigenlijk wel goed zoals het was 
 voordat zij erbij kwamen?
 Als je het hier weleens moeilijk mee kunt hebben, vertel dat dan aan God. Dan 
 kun je erop vertrouwen dat Hij voor jou èn de ander zal zorgen.

 Herman Boon schreef een liedje over Het Boek van het Leven, Gods vrienden
 boek zou je kunnen zeggen. Het is belangrijk dat jij in dat Boek staat. Bid daar 
 maar om!
 Luister samen naar het lied en probeer het mee te zingen.

Tijdsduur:  15 min.

Puzzelblad Geloven dat Jezus je zal helpen

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.
Oplossingen: - Wie hoort erbij? 1. Abraham, 2. Aaron, 3. Saul, 4. Juda, 5. Eva, 6. Boaz, 7. 

Rachel.
  Uitkomst: houd vol
 - Wat hoort erbij? God luistert echt
  Uitkomst I en II samen: Houd vol, God luistert echt!
 - Geheimschrift: God om hulp vragen en geloven dat Hij kan helpen

Tijdsduur:  10 min.
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Een Kanaänitische vrouw gelooft in Jezus 
Matteüs 15 vers 21-28 

 

Hieronder staat een vak met een heleboel cijfers. Maar het zijn niet zomaar een hoop cijfers bij elkaar! 
Begin onderaan bij de vrouw (bij nummer 1) ga vervolgens naar nummer 2, dan naar de 3, de 4 en ga zo 
maar door. Als je niet meer verder kunt zie je dat je een figuur gemaakt hebt. 

Let op: je mag steeds één vakje verder gaan: recht omhoog, recht naar beneden, maar ook schuin naar links 
of rechts is goed. 

Kun jij de juiste weg vinden en het figuur ontdekken? Wat heeft dat figuur met het verhaal te maken? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je de weg gevonden, kijk dan nog eens naar de eerste rij met cijfers. Elk cijfer van de eerste rij staat 
voor een letter. De 1 voor de a, de 2 voor de b en zo verder. Zet de letters maar boven het letterdoolhof. 

Kun jij erachter komen welke zin er staat? Wat heeft de zin te maken met het Bijbelverhaal? 

 

8 5 5 18 26 15 15 14 22 1 14 4 1 22 9 4 ! 

37 26 24 20 16 17 65 3 4 5 6 23 24 21 20 21 22 

34 23 19 15 19 30 18 66 67 78 22 26 27 25 22 21 23 

17 11 14 18 36 22 21 19 66 21 25 29 29 28 26 23 24 

16 13 16 34 28 36 23 22 20 23 28 26 27 30 29 27 24 

12 15 18 32 26 34 28 24 25 24 27 38 41 28 30 31 28 

11 14 19 30 24 33 26 25 26 62 22 24 36 43 44 32 29 

10 15 16 28 22 32 24 23 37 54 24 89 37 42 35 33 30 

14 9 14 26 20 31 23 22 10 28 26 72 39 40 34 31 35 

13 8 13 24 19 19 22 45 11 12 13 14 26 34 36 32 36 

6 10 7 11 18 16 18 36 37 38 39 40 41 22 33 37 38 

5 8 6 10 12 12 9 28 42 41 40 41 42 41 34 39 40 

10 9 10 5 8 6 8 7 6 5 86 44 43 35 41 42 43 

9 8 7 9 4 2 5 3 4 18 45 42 36 40 41 42 43 

7 6 5 6 8 3 1 5 4 47 46 37 34 35 36 37 38 

5 4 3 4 5 6 2 4 3 48 38 35 36 37 38 39 40 

6 5 4 3 7 8 5 1 3 39 36 37 38 39 40 41 42 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
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