
Verwerkingen

Werkblad Wil je mij vergeven?

Vergeven is moeilijk, maar om vergeving vragen ook. Soms helpt het als je daarbij een cadeautje meebrengt, 
bijvoorbeeld een bos bloemen.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
 - Scharen
 - Kleurmaterialen
 - Plakband
 - Voor elk kind 11 groene rietjes en/of stokjes
 - Groen papier
 Als er behoefte is aan meer variatie:
 - Crêpepapier
 - Gekleurd papier
 - Glitters
 - Voor elke bloem een groene chenilledraad

Werkwijze: Kleur de bloemen in en knip ze uit. Je kunt het kleuren ook combineren met het 
beplakken met glitters of propjes papier. 

 Plak de bloemen op een rietje of stokje (combineren kan ook). Knip een paar 
grote bladeren van het groene papier en ga een mooi boeketje maken. Maak 
de stelen met plakband aan elkaar. Het is makkelijker om na elke bloem een 
plakbandje om de stelen te doen. 

 Wil je de bos bloemen nog groter of wil je er sowieso andere bloemen tussen, 
kijk dan eens op pinterest (https://ap.lc/nUTZU). Er zijn zo veel leuke voorbeel-
den om bloemen van papier te maken. Gebruik daar de extra materialen voor. 

 Praat ondertussen met de kinderen over het doel van dit bosje bloemen: ze zijn 
bedoeld om vergeving voor iets te vragen, om sorry te zeggen. Is het makkelijk 
of moeilijk om sorry te zeggen? Waarom? Ben je bang dat de ander je niet meer 
wil zien?  Hoe kun je weten of iemand echt spijt heeft? Zou het helpen als je een 
cadeautje meebrengt? Hoe zat dat in het Bijbelverhaal?

Tips:  - Zijn de fantasiebloemen lastig uit te knippen voor de kleine kinderen, gebruik 
dan alleen de bloemen die makkelijk te knippen zijn. Geef dan per kind bijvoor-
beeld twee werkbladen en laat ze die eventueel met allerlei extra knutselspullen 
vrolijk versieren. 

	 -	Iets	ruimer	er	omheen	knippen	kan	ook,	dat	geeft	net	zo’n	leuk	effect	en	je	
bent sneller klaar.

Tijdsduur:  afhankelijk van het aantal bloemen dat je maakt
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Hoe reageer jij?

Werkwijze: Laat de kinderen oefenen met het uitbeelden van drie emoties:
 - Kun jij heel blij kijken?
 - Kun jij heel boos kijken?
 - Kun jij heel verdrietig kijken?

 Stel dan de volgende vragen. 
 Hoe kijk je als het volgende gebeurt?
 - Je vraagt aan je grote broer: “Mag ik met jou meespelen?” Jouw broer zegt: 

“Nee, ik wil niet met kleine kinderen spelen”.
 - Je bent met jouw mooiste auto aan het spelen. Jouw kleine zusje pakt hem af.
 - Je bent jouw koekje voor de pauze vergeten. Jouw vriendje deelt zijn koekje 

met jou.
 - Je hebt een mooie toren van blokken gemaakt. Jouw broertje maakt hem 

kapot.
 - Je speelt buiten met je klasgenootjes. Een klasgenootje duwt jou expres omver.
 - Je mag niet op het verjaardagsfeestje van een klasgenootje komen. Zij mocht 

wel op jouw feestje komen.
 - Je vraagt of je met de Lego van jouw zus mag spelen. ‘Natuurlijk’, zegt jouw 

zus.
 - Je hebt een zakje met snoepjes op school gekregen. Jouw broertje pakt stiekem 

het zakje met snoepjes en eet ze allemaal op.

 Vertel: soms doen andere kinderen gemeen tegen jou. Dan reageer je misschien 
wel verdrietig of boos. Boos reageren is heel logisch, maar is dat wat God wil? 
Nee,	want	dan	krijg	je	ruzie	en	dat	vindt	God	niet	fijn.

 Leg daarna de link met het Bijbelverhaal. Wat vroeg David aan Nabal? Wilde 
Nabal David helpen? Hoe keek David toen hij hoorde dat Nabal hem niet wilde 
helpen?	Wat	wilde	David	doen?	Zou	God	dit	fijn	gevonden	hebben?	Wie	zorgde	
ervoor dat David toch niet ging vechten?

Tijdsduur:  15 min.
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Anders kijken

Als  je ruzie hebt gehad is het belangrijk dat je het uitpraat en dat je stopt met boos zijn en het vergeeft.
Deze kijker laat zien dat je kunt kijken met andere ogen en dat er op deze manier altijd vergeving mogelijk is. 
De nare dingen zijn immers verdwenen, als je leert naar de goede dingen te kijken en het foute/slechte leert 
te vergeven. Net als bij het kijken door de kijker naar de dingen die je hebt opgeschreven.

Je hebt nodig: - Een groot vel papier (of whiteboard) met stiften
 - Voor elk kind een closetrol
 - Voor elk kind twee vellen wit papier
 - Scharen
 - Twee verschillende kleuren viltstiften (bijvoorbeeld rood en blauw)
 - Voor elk kind een stukje vliegerpapier in een van de gebruikte kleuren (bijvoor-

beeld rood)
 - Lijm

Werkwijze: Praat met de kinderen over ‘goede’ en ‘slechte’ dingen in hun leven. Waar zijn 
ze blij mee? Waar worden ze boos of verdrietig van? Schrijf of teken die dingen 
op een groot vel of whiteboard.

 Maak van een closetrol een kijker. Beplak de kijker aan een kant met vliegerpapier, 
zodat je er doorheen kunt kijken. 

 Beplak de buitenkant van de rol met het ene vel wit papier (knip hem op maat).

 Van het andere vel wit papier maak je vervolgens een ‘boekje’ door het vel in het 
midden dubbel te vouwen. Je hebt dan twee helften.

 - Schrijf of teken op de linkerhelft goede dingen uit het dagelijks leven. Je kunt 
ook symbolen gebruiken. Gebruik hiervoor de stift in de afwijkende kleur.

 - Schrijf of teken op de rechterhelft dezelfde dingen. Schrijf of teken daarover-
heen slechte dingen met de andere stift (dezelfde kleur als het vliegerpapier). 
Het zijn de dingen die niet goed zijn of gaan, waarin je tekortschiet, je fouten. 
Zet door de symbooltjes bijvoorbeeld een dik kruis. Zo kun je laten zien hoe je 
fouten, je tekortkomingen, je zonden je goede kanten verbergen.

  Kijk nu door de kijker naar het ‘boekje’. Je moet hem echt tegen het papier 
aanhouden. Kijk wat er gebeurt: al die lelijke dingen kun je niet meer zien, je 
ziet alleen nog maar de mooie en goede dingen.

 Vertel dat vergeven ook zo werkt.
  
Tijdsduur:  20 min.

N.B. Deze verwerking is gebaseerd op  https://www.geloventhuis.nl/2012/ruimte-maken-voor-de-liefde/knut-
selen-en-doen/kijken-met-een-andere-blik.html
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Drama

Je hebt nodig:  Evt. attributen die aan de orde komen in beschreven situaties. Doen alsof is ook 
prima

Speelwijze: Start met een klein gesprekje over het Bijbelverhaal. David had een probleem 
met Nabal. Wat was het probleem? Hoe wilde David reageren? Wat zou God 
hiervan gevonden hebben? Hoe kwam het dat David zijn plan toch niet uitvoerde?

 Vertel de kinderen dat ze situaties gaan uitbeelden, waarin ze een probleem 
met een ander kind hebben. Zij bedenken met elkaar hoe je dit probleem op 
een ‘foute’ manier kunt oplossen. Een klein groepje kinderen mag dit uitbeelden. 
Vervolgens bedenken de kinderen als groep hoe je dit probleem op zo’n manier 
kunt oplossen dat God er blij van wordt. Opnieuw mag een klein groepje kinde-
ren dit uitbeelden.

Mogelijke	situaties:	 -	Jouw	zusje	mag	altijd	op	jouw	fiets	fietsen.	Je	vraagt	of	je	nu	een	keer	op	haar	
step mag steppen. “Nee”, zegt ze.

 - Je bent je koekje voor in de pauze vergeten. Je vraagt aan je vriendje of hij 
zijn koekje met jou wil delen. Dit wil hij niet, terwijl je soms ook jouw koekje met 
hem deelt.

 - Je speelt voetbal met je vriendjes. Eén vriendje doet heel erg ruw en botst 
steeds expres tegen jou aan.

 - Je klasgenootje deelt uitnodigingen voor haar verjaardag uit. Jij krijgt geen 
uitnodiging, terwijl zij wel op jouw feestje mocht komen.

 - Je broertje maakt jouw bouwwerk van Lego kapot. Je hebt hier uren aan gewerkt.

Tijdsduur:  20 min.

Puzzelblad David, Nabal en Abigaïl

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 2
 - Schrijfmaterialen
 - Voldoende bijbels

Oplossingen:
Opdracht 1: - David: op de vlucht, held, kwaad
 - Nabal: rijk, domme praatjesmaker, ruw, ondankbaar
 - Abigaïl: Slim, knap, buigt neer

Opdracht 2: - Tekst 1: verkeerd, boosheid, duivel
 - Tekst 2: luisteren, zeggen, boos
 - Tekst 3: liefde

Tijdsduur:  15 min.
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Pop-up kaart: Goedmakertje

Vergeving vragen is vaak moeilijk. Soms durf je het niet te zeggen, maar kun je het wel in een kaartje goed 
proberen te maken.

Je hebt nodig: - Voor elk kind twee stroken papier van 30 x 2 cm.
 - Voor elk kind vier vouwblaadjes in verschillende kleuren
 - Voor elk kind een geel vouwblaadje
 - Voor elk kind een vel knutselpapier op A5 formaat (half A4)
 - Voor elk kind 4 plakoogjes
 - Restjes papier in verschillende kleuren (kan ook uit de restanten van de 

gebruikte vouwblaadjes)
 - Een aantal glaasjes met een doorsnede van ca. 5 cm.
 - Stiften
 - Scharen
 - Tekenmaterialen
 - Gum
 - Lijm

Voorbereiding:	 Kijk	-	indien	nodig	-	naar	een	filmpje	waarin	getoond	wordt	hoe	je	een	pop-up	
maakt, bijvoorbeeld https://nl.pinterest.com/pin/178032991509027707/. 

Werkwijze: Maak een kaart, door het A5 knutselkarton dubbel te vouwen.

 Voorkant van de kaart:
 De pop-up bestaat uit vier hartjes, aan elkaar geplakt als een waaier. Teken op 

een vouwblaadje een hartje ter grootte van 5 cm. Leg dat vouwblaadje op drie 
andere vouwblaadjes met een andere kleur. Wanneer je de blaadjes goed op 
elkaar houdt kun je vier hartjes tegelijk uitknippen. 

 Vouw de hartjes dubbel en leg ze tegen elkaar aan als een waaier. Lijm de hart-
jes aan elkaar vast, behalve de laatste linker- en rechterkant; plak die vast op de 
kaart, in een bovenhoek.  

 Gezichtjes: teken op een geel vouwblaadje twee rondjes van ongeveer 5 cm. 
voor de gezichtjes (emojis). Je kunt er een glaasje voor gebruiken. Teken de 
ogen en mond die het gevoel ‘sorry’ uitbeelden (eerst met potlood en trek 
daarna over met stift). De voorbeelden staan wel op je mobiel. Je kunt ook plak-
oogjes gebruiken. Bewaar een gezichtje voor het poppetje aan de binnenkant 
van de kaart.

 Knip uit een vouwblaadje een strook van 8 x 4 cm. Schrijf daarop  met grote 
letters ‘Goedmakertje’. Plak die onder aan de kaart, met het gezichtje er net 
boven. 

 Binnenkant van de kaart:
 Je kunt voor de stevigheid een ander vel A5 knutselpapier gebruiken. Vouw 

deze dubbel en plak de achterkant vast op de buitenkant van de kaart. 
 Poppetje: 
 - Vouw van de stroken papier een muizentrapje.
 - Handjes en voetjes: Teken op een vouwpapiertje twee handjes en voetjes en 

knip ze uit. Plak de voetjes aan de onderkant van het muizentrapje vast, de 
voetjes naar voren. Iets boven het midden plak je de twee handjes. Plak het 
gezichtje (dat je al eerder maakte) bovenop het muizentrapje.

 - Plak het poppetje op aan de rechterbinnenkant van de kaart. 
 Schrijf op een strookje vouwpapier van een andere kleur een tekst. Bijvoorbeeld: 

sorry, het spijt me, vergeef me. Deze plak je onder het poppetje. 
 Op de kaart kun je schrijven waar je spijt van hebt en/of wat je goed wilt maken. 
 Tip: Heb je zelf niks goed te maken, maar wil je graag dat anderen het met 

elkaar weer goedmaken? Zet dat dan op de kaart!

Tijdsduur:  15 min.



Sorry zeggen: lied en filmpje

Abigail bood vroeg vergeving. Ook wij moeten vergeving vragen en anderen vergeven. Maar hoe doe je dat?

Je hebt nodig: - Het lied ‘Sorry zeggen’ van Oké4Kids op
  https://www.youtube.com/watch?v=TffQy_8oFp0	of	CD	Oké4Kids	Serie:	Feest
	 -	Filmpje:	Cowboys	zeggen	sorry	-	Het	Klokhuis	–	op	
  https://www.youtube.com/watch?v=LDyAZSkh7uM (2.48 min.)
 - Afspeelapparatuur

Werkwijze: Gebruik deze volgorde: 
 - Lied Sorry zeggen
 - Lezen Bijbelverhaal 1 Samuël 25
	 -	Filmpje	cowboys	

 Gesprekspunten: Je hebt het lied beluisterd, het verhaal van David, Nabal en 
Abigaïl	gehoord	en	de	film	gezien.	

 Praat met elkaar over de overeenkomsten en de verschillen:
 - In het Bijbelverhaal komt Abigaïl ‘sorry’ zeggen in plaats van haar man Nabal, 

en	ze	neemt	voedsel	geschenken	mee.	In	het	filmpje	komen	twee	cowboys	
sorry zeggen, omdat zij zelf Wilbert hebben gepest onder de groepsdruk van 
de kinderen van de klas. Zij hebben geld ingezameld bij de andere kinderen 
om het weer goed te maken. 

 - David vergeeft Abigaïl en bedankt haar voor haar geschenken, en dat ze hem 
ervan heeft weerhouden om te moorden. David dankt God. Wilbert vergeeft de 
anderen, gelukkig had hij iemand om mee te praten. 

 - David deelt het voedsel met zijn mannen. God straft Nabal, hij krijgt een hart-
aanval en sterft. Zoals beloofd zorgt David voor Abigaïl, zij wordt zijn vrouw. 
Wilbert houdt het geld niet voor zichzelf, met het geld richten ze samen de 
kindertelefoon op, om andere kinderen met problemen te helpen.

 Vraag: is het wel eens te laat om sorry te zeggen? Abigaïl moest wel heel snel 
reageren anders was het te laat, want anders had David de mannen in de 
familie	vermoord.	In	het	filmpje	kwamen	de	cowboys	pas	jaren	later	om	het	weer	
goed te maken. Ze hadden oprecht spijt, dat ze een ander pijn hadden gedaan. 
Zij waren niet te laat.

 Vragen: 
	 -	Herken	jij	iets	uit	het	filmpje	over	de	cowboys?
 - Doe je wel eens mee met de rest vanuit de groepsdruk?  
 - Heb jij nog iets goed te maken voor jezelf over voor een ander?  
 - Kun je anderen helpen om sorry te zeggen? 
 - Kun je iets goed maken en niet alleen maar sorry zeggen? 
 - Als een ander het weer goed probeert te maken, moet je de ander dan vergeven?
 - Moet je ook vergeven als ze je heel veel pijn hebben gedaan?

 Vertel: je mag weten dat God wil je helpen om te vergeven en je pijn mag je aan 
God geven.

Tijdsduur:  15 min.
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Puzzelblad Probleem opgelost!

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 3
 - Schrijfmaterialen
 - Voldoende bijbels

Oplossingen: - Woorden invullen:
  1. David
  2. Onbenul
  3. Herders
  4. Slaven
  5. Woest
  6. Nabal
  7. Ongeluk
  8. Voedsel
  9. Vergeving
  10. Abigaïl
 Uitkomst: verstandig

 - Taart verdelen: als je de taart ziet als een klok, snijd dan van 1 uur naar 7 uur 
en van 4 uur naar 10 uur

Tijdsduur:  15 min.
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Wil je mij vergeven?    

1 Samuël 25 

1
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David, Nabal en Abigaïl 
1 Samuël 25 

 
Je ziet hieronder de drie personen uit het Bijbelverhaal van vandaag. Welke woorden 

horen bij wie? Trek lijnen. Er is al een voorbeeld gegeven. 

 

Rijk 

Op de vlucht 

Held 

Slim 

Domme praatjesmaker 

Knap 

Ruw 

Kwaad 

Buigt neer 

Ondankbaar 

 

Nabal behandelt David niet eerlijk. David wordt heel erg boos. Gelukkig stopt Abigaïl 

David, voordat hij erge dingen gaat doen. Hieronder vind je Bijbelteksten die gaan over 

boos zijn. Maar er missen woorden. Kun jij de goede woorden invullen? 

Kies uit: zeggen – liefde - boos - verkeerd - luisteren – boosheid - duivel   

 

 



1 Samuël 25 

 

 

 

 

 

 

 

1) _ _ _ _ _ trok, samen met zijn medestrijders, door het land steeds op zoek naar een schuilplaats voor 
Saul. Ze trokken verder naar de woestijn in Paran.   

2) Nabal was een schatrijke veeboer. Hij bezat 3000 schapen en 1000 geiten en was voor het scheren 
van zijn schapen naar de Karmel gekomen. Hij was een domme praatjesmaker en een _ _ _ _ _ _ _.  

3) Nabal hield een schaapscheerdersfeest. David liet vragen of Nabal voedsel kon missen voor zijn mannen          
en zichzelf, omdat ze zijn kudden hadden beschermd en zijn _ _ _ _ _ _ _ niet hadden lastiggevallen.   

4) Nabal antwoordde: “Denk je dat ik ‘mijn eten en drinken’ aan de eerste de beste onbekende ga 
weggeven? Wie is die David? Het wemelt hier van de _ _ _ _ _ _ die bij hun meester zijn weggelopen.”  

5) De mannen kwamen bij David terug met het antwoord. David werd _ _ _ _ _ en riep “Te wapen!” Ze 
deden hun wapengordels om en gingen op weg om Nabal en alle mannen van zijn familie te doden.  

6) Een knecht van _ _ _ _ _ kwam bij Abigaïl en vertelde haar hoe goed David en zijn mensen hun 
behandeld hadden en hoe haar man had gereageerd had op het verzoek van David om eten te geven. 

7) “We moeten snel iets verzinnen, want die onheilsstichter heeft zichzelf en ons in het _ _ _ _ _ _ _ 
gestort.”  

8) Zonder het met haar man te overleggen liet Abigaïl _ _ _ _ _ _ _ op ezels laden om het naar David te 
brengen. De ezels voorop en Abigaïl er achteraan, David tegemoet.  

9) Abigaïl knielde voor David neer. Ze zei: “Mij treft alle schuld, had ik uw boden maar zelf te woord 
kunnen staan, aanvaard de geschenken.” Ze vroeg David om _ _ _ _ _ _ _ _ _.   

10) David dankte God dat Hij _ _ _ _ _ _ _ op zijn weg had gestuurd en bedankte Abigaïl voor haar 
optreden. Zij had voorkomen dat David het recht in eigen nam en schuldig werd aan moord.   

En Nabal? Hij had genoten van een koninklijk feestmaal en was behoorlijk dronken Toen hij de volgende dag 
ontnuchterd was en van Abigaïl hoorde wat ze gedaan had, kreeg hij een hartaanval. Tien dagen daarna trof de 
Here God Nabal zo zwaar, dat hij stierf. David dankte God, dat Hij het opgenomen had tegen Nabal, David nam 
Abigaïl tot vrouw. Zij was heel 

                                                                                                                                          

  

                  1         
    2          
     3         
         4       
   5           
    6          
      7        
    8          
9               
              

Het verhaal van vandaag lijkt wel een sprookje. Hier staat het in het kort opgeschreven, maar er is een 
probleem, tien woorden staan nog niet op hun plaats. Schrijf jij ze er even in? Schrijf ze ook in de tabel 
onderaan, in de volgorde van de tien zinnen. Lees van boven naar beneden wat je moet zijn om problemen op 
te willen lossen.   Nabal, Abigaïl, David, herders, ongeluk, onbenul, voedsel, woest, vergeving, slaven.       

Je kunt met een taart 
ook iets goedmaken.  
Wel eerlijk delen 
natuurlijk. 

 

Verdeel deze taart in 
vier gelijke punten,   
met op elke punt vier 
verschillende vruchten. 10 

3
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