
Verwerkingen

Werkblad Vrienden

David en Jonatan waren echte vrienden. Dat is geweldig!

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

 - Voor elk kind twee stukjes touw 
of wol, ca. 25 cm.

 - Scharen
 - Plakband
 - Kleurmaterialen

Werkwijze: Knip de cirkels uit en kleur de 
 vrienden in. 
 Plak de stukjes touw of wol met 
 plakband achter de grote cirkel 
 vast. Doe dit kruislings en zorg dat 
 je het midden van het touw of wol vastplakt, zodat je aan beide kanten genoeg 
 touw over hebt. 
 Plak aan de uiteinden van het wol of touw de kleine cirkeltjes met gezichten.
 Bespreek hoe die gezichtjes kijken (jaloers, wantrouwend, verdrietig en met 
 ruzie).  Horen die bij echte vriendschap? Nee! Dan knippen we die er dus af en 
 maken we ze helemaal kapot (met de schaar of scheuren). 
 Ga dat maar echt doen!

Tijdsduur:  15 min.

Vriendschapsarmbandje

Je hebt nodig: - Voor elk kind een stuk dun elastiek
 - Scharen
 - Kralen, evt. strijkkralen
 - Letterkralen

Werkwijze: Geef elk kind of groepje kinderen een bakje met kralen. Elk kind krijgt ook een 
 stukje elastiek dat ruim om de pols van elk kind past.
 De kinderen rijgen de kralen om het elastiek. Halverwege mogen ze ook een 
 letterkraal toevoegen, die hoort bij hun beste vriend/vriendin.
 Om ervoor te zorgen dat de kralen er aan de andere kant niet weer af glijden, 
 kun je met de eerste kraal een knoop leggen in het elastiek. 
 Wanneer er voldoende kralen aan het draad geregen zijn, leg je er een knoopje 
 in. Dan is de armband klaar. 
 Kinderen kunnen eventueel twee dezelfde armbandjes maken; een om weg te 
 geven en een om zelf te houden. Zorg dan wel voor een letterkraal van het kind 
 zelf en van de beste vriend(in).

 In plaats van gewoon rijgen, kun je ook werken met twee draden die je van de 
 linker- en rechterkant door een kraal doet. Op deze wijze krijg je net een iets 
 ander effect. Dit is een variatie die je voor de iets oudere kinderen kunt  
 toepassen. De techniek hierbij kun je bekijken op https://youtu.be/MMEISo-TyJI. 

Tijdsduur:  10 min.
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https://www.youtube.com/watch?v=MMEISo-TyJI&feature=youtu.be


Best Friends Forever - ketting

Beste vrienden/vriendinnen noemen elkaar tegenwoordig BFF, dat is Best Friends Forever. David en Jonatan 
waren BFF’s…

Je hebt nodig: - Voor elk kind een stuk draad, ca. 80 – 100 cm.
 - Voldoende kralen, voor de onderbouw grotere kralen dan voor de oudere kin-

deren
 - Voor elk kind 3 speciale letterkralen: de letters BFF
 - Voor elk kind 2 speciale vormkralen: een kruis en een hart

 Tip 
 Is er te weinig budget om bijzondere kralen te kopen? Zoek dan op internet 
 mooie plaatjes op van een kruis en een hart en de letters BFF. Print ze uit,  
 lamineer ze en maak er aan de boven- en onderkant een gaatje in.

Werkwijze: De werkwijze is afhankelijk van de richting van de gaatjes in de bijzondere 
 kralen. Waarschijnlijk zal het gaatje in het kruis van voor naar achter zijn, en die 
 van het hart van boven naar beneden. 

  

 Neem de draad dubbel en doe het bochtje door het gaatje. (zie foto). Trek de 
 losse uiteinden door de lus die zo ontstaan is.
 Rijg de BFF kralen, het hart en 1 tot 3 gewone kralen aan de dubbele draad. 
 Vanaf hier splitsen de draden naar links en rechts en worden volgeregen met 
 kralen. 
 Tip voor de oudere kinderen 
 Rijg steeds drie kralen van dezelfde kleur achter elkaar. Dit als symbool voor de 
 Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest.
 Knoop de uiteinden aan elkaar.

Bespreek tijdens het werken met de kinderen wat het betekent om 
BFF, Beste Vrienden voor Altijd te zijn. Wat doen beste vrienden? 
Ze zijn er altijd voor elkaar, ze steunen elkaar door dik en dun. Maar 
hebben ze dan nooit ruzie? Jazeker, maar ze maken het altijd weer 
goed. 
Kwamen in het Bijbelverhaal van vandaag ook BFF’s voor?
En jij: durf jij te zeggen dat je de BFF van Jezus bent?  
Luister je altijd naar Hem? Blijf je altijd dichtbij Hem? Hoe doe je 
dat dan? Bijbellezen, bidden, zingen, maar ook goed zijn voor de 
mensen om je heen. Durf je het (nog) niet te zeggen? Dat geeft niet, 
je vriendschap met Jezus mag groeien en ook al durf jij nog niet te 
zeggen dat je Jezus’ BFF bent, Jezus zegt dat wel tegen jou!

Tijdsduur:  15 min.
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Tikkertje

Je hebt nodig: Ruimte om te rennen

Speelwijze: Speel tikkertje met twee tikkers. Leg het spel even stil om de tikkers te 
 adviseren samen te werken als vrienden. Waarschijnlijk gaat het tikken nu nog 
 beter.

 Praat na over de relatie met het Bijbelverhaal: wie is de ‘tikker’ in het  
 Bijbelverhaal? Op wie jaagde deze ‘tikker’? Lukte het ook? 
 Welke strategieën werden ingezet?

Tijdsduur:  10 min.

Vind de vrienden

Speelwijze: Laat een kind even buiten het lokaal wachten. Ondertussen vormen de kinderen 
 duo’s. Elk duo spreekt een houding af die ze allebei aannemen, waaruit blijkt 
 dat ze bij elkaar horen. Bijvoorbeeld armen over elkaar, hand onder het hoofd, 
 benen gekruisd enz. Iedereen gaat weer op zijn plek zitten (dus niet per duo 
 naast elkaar) en het wachtende kind mag binnenkomen om de vriendenduo’s 
 bij elkaar te zoeken. De gevonden vrienden mogen even langs de wand gaan 
 staan zodat het steeds makkelijker wordt.
 Praat na over het spel: hoe kon je merken dat deze duo’s vrienden zijn? Ze zijn 
 op elkaar gaan lijken, door wat ze doen. Dat is best bijzonder. Zou het ook zo 
 gewerkt hebben bij David en Jonatan? En werkt het ook zo, als je denkt aan de 
 heel bijzondere vriendschap met de Here Jezus?

Tijdsduur:  10 min.

Puzzelblad David en Jonatan

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.

Oplossingen:  Wolk, hoofd David, bloem, rots, mand, pijl, mouw, jas en been knecht, schoen 
 Jonatan.

Tijdsduur:  10 min.

Puzzelblad Vriendschap

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.

Oplossingen: - Speren en pijlen: trouw
 - Vaders en zonen: Salomo / Jozef / Obed / Abraham / Saul / Kaïn / Noach / 

Gideon / Esau / Elkana.
  Uitkomst: leerlingen

Tijdsduur:  10 min.
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1 Samuël 20 -  Vrienden 

jaloezie 

verdriet 

wantrouwen 

ruzie 
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Zoek de 10 verschillen: 
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