
Verwerkingen

Werkblad Verdriet

Iedereen is wel eens verdrietig en het is helemaal niet erg om dat te laten zien. Zelfs koning David, een 
stoere koning, laat zien dat hij verdrietig is.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1
 - Scharen
 - Kleurmaterialen
 - Voor elk kind een stuk lint of touw van ca. 50 cm.

Werkwijze: Knip de tranen uit. Teken in de tranen waarom jij wel eens verdrietig bent of wat 
je doet als je verdrietig bent. Plak de tranen vast aan een touw of lint.

 Praat ondertussen over wat je kunt doen als je verdrietig bent.

Tijdsduur:  15 min.

David toont zijn verdriet

Als je verdrietig bent kun je dat vaak ook zien aan je lichaam.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een stuk zelfhardende klei
 - Voor elk kind een makkelijk afneembaar werkblad
 - Sombere muziek, bijv. Bach – O Haupt voll Blut und Wunden (Mattheüs Passion), 

te vinden op 
  https://www.youtube.com/watch?v=MY-aowxVXfI.
  Op https://www.deroerom.nl/nieuws/2020/04/klaagliederen-in-de-muziek-

6-fragmenten-uit-6-eeuwen/ zijn enkele klaagliederen op muziek te vinden
 - Afspeelapparatauur

Werkwijze: Laat de sombere muziek op de achtergrond spelen.
 Laat de kinderen een mensje maken van de klei:

Stap 1: Jongste kinderen:
 - maak balletjes voor romp en hoofd
 - maak rolletjes voor armen en benen
 - smeer ze aan elkaar
 Oudere kinderen die al hebben leren kneden en boetseren:
 - kneed vanuit één stuk klei een hoofd met daaraan de romp
 - kneed de armen en benen ook of maak hier rolletjes voor en smeer ze vast

Stap 2: Vraag nu aan de kinderen op de grond te gaan zitten en uit te beelden hoe 
ze zitten als ze verdrietig zijn (hoofd gebogen, armen onder je hoofd, armen 
leunend op je knieën. Laat hen goed naar elkaar kijken en verwoorden wat ze zien. 

Stap 3 Laat de kinderen hun poppetje in een verdrietige houding zetten, naar aanleiding 
van wat ze gezien hebben in stap 2.

 NB: Let bij dit verhaal en de verwerking goed op de emoties van de kinderen. 
Zeker bij kinderen die al eens met de dood van een dierbare te maken hebben 
gehad kan dit weer flink naar de oppervlakte komen en het kind tot huilen brengen. 
Bij jonge kinderen kan dit een kettingreactie in de groep tot gevolg hebben. Geef 
zeker aandacht aan het verdriet, erken het, troost, maar laat het niet de hele 
dienst overnemen. Vind je het lastig om met zulke emoties om te gaan, vraag 
dan vooraf een gemeentelid om te assisteren, zodat hij of zij die pastorale rol op 
zich kan nemen.

Tijdsduur: 15 min.
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Verdriet en troost op muziek

Toen David hoorde dat Saul en Jonatan gestorven waren, schreef hij een lied om hen te gedenken.

Je hebt nodig: - Apparatuur om een youtube filmpje af te spelen
 - Psalm 23 op muziek, bijv. https://www.youtube.com/watch?v=obATbWtHN4I
  of  https://www.youtube.com/watch?v=hfIjg1pliMM
 - Andere troostvolle christelijke muziek, bijv.
  https://www.youtube.com/watch?v=XPZx95Bhi34
 - Voor elk kind een print van 2 Samuël 1: 19-27

Werkwijze: In 2 Samuël 1 lezen we dat David ‘het lied van de boog’ schreef. Lees samen de 
tekst nog een keer door. In dat lied eerde hij Saul en Jonatan door hun goede 
daden op te halen. We weten niet hoe het lied geklonken heeft, maar we kennen 
wel veel andere liederen van David, omdat hij veel van de Psalmen geschreven 
heeft. De teksten daarvan troosten nog steeds veel mensen.

 Luister samen naar Psalm 23 op muziek, en daarna naar andere liederen van 
verdriet en troost.

 Praat samen over de teksten, zowel van ‘Het lied van de boog’ als van andere 
Psalmen van David of troostvolle liederen.

 Herkennen de kinderen de gevoelens die in de liederen naar voren komen? 
 Wat zouden zij schrijven in een lied, dat gaat over iemand die is dood gegaan, 

en van wie ze veel hielden?
 Oudere kinderen kunnen wellicht concreet een tekst maken, of een melodie op 

een instrument improviseren.

Tijdsduur:  is afhankelijk van gekozen werkvormen en aantal liederen

Puzzelblad Saul gedood door de Filistijnen

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.

Oplossingen: - Maak de zin af: het verdriet van David
 - Wegstreepzin: een verdrietig lied
 - Lijnen volgen: David hoort dat Saul en Jonatan dood zijn. Hij is niet blij dat hij 

nu koning kan worden, maar treurt. Hij scheurt zijn kleren als teken van rouw 
om Gods koning en zijn zoon, die zijn beste vriend was

Tijdsduur:  10 min.

Werkblad Een verdrietig lied

Je hebt nodig:  - Voldoende kopieën van werkblad 3 (keuze uit 3 bladzijden) op stevig 
(gekleurd) papier

 - Scharen
 - Teken- en kleurmaterialen
 N.B. Op werkblad 3a en 3b staan boekenleggers, op werkblad 3c staan kaartjes 

die je kunt vouwen tot een boekvorm.

Werkwijze: Kies een kaartje of boekenlegger uit. Schrijf de naam van iemand die je mist op 
het kaartje. Schrijf er een mooie herinnering bij.

 Kleur het kaartje/de boekenlegger in.

 Praat ondertussen over de mensen die de kinderen missen. Waarom waren 
die mensen zo belangrijk voor hen? Waar gaan ze naartoe met hun verdriet en 
gemis? Welke rol speelt God en geloof daarin?

Tijdsduur:  10 min.
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Boekenlegger

Je hebt nodig: - Voor elk kind een stuk stevig fotokarton
 - Scharen
 - Schrijfmaterialen
 - Tekenmaterialen
 - Evt. gaatjestang
 - Evt. raffia of lint
 - Voldoende bijbels OF kopieën van 1 Sam. 

31, 2 Sam. 1: 17-27 en Psalm 23

Werkwijze: Lees gezamenlijk de twee gedeelten uit 
Samuël. Bespreek het gelezene. Het is 
verdrietig en emotioneel. David verwerkt 
blijkbaar zijn emoties door er een lied over 
te maken. 

 Psalm 23 is ook door David geschreven. In 
het lied in 2 Sam. legt hij de nadruk op het 
verdriet (negatief); in Psalm 23 legt hij de 
nadruk op troost (positief).

 Bovenstaande ga je verwerken op een 
boekenlegger:

 Knip een strook karton van ± 15 x 5 cm. Dit 
kan de leiding eventueel vooraf doen om tijd 
te besparen.

 Naar wens kun je één kant rond afknippen.
 Als je het leuk vindt, kun je een gaatje 

maken en er een stukje raffia of lint door 
knopen.

 Aan de ene kant van je boekenlegger schrijf 
je een tekst/regel uit het verdrietige lied. 
Schrijf erbij uit welk vers uit het Bijbel-
gedeelte het komt.

 Aan de andere kant schrijf je een regel van 
troost uit Psalm 23. Zet er hier ook bij uit 
welk vers het komt.

 Versier de boekenlegger met tekeningetjes 
en dergelijke.

 De keuzes van de teksten zijn individueel. 
Elk kind maakt dus een andere boekenleg-
ger.

Tijdsduur:  10 min.
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Boekentips

Het Bijbelverhaal van vandaag leest als een roman of een soap. De hoofdpersonen maken heftige dingen 
mee. Door je te verdiepen in de verhalen van anderen kun je je voorbereiden op wat je zelf kunt meemaken. 
Waarom reageren mensen zo en wat zou jij doen? 

Je hebt nodig: - Een lijst met boeken die vallen in de categorie ‘Bijbelse romans’.
  Kijk op  https://www.bibliotheek.nl/catalogus.catalogus.

html?d=schema%3Agenre%7CBijbelse%20roman (26 pagina’s met max. 20 
boeken per pagina)

 - Evt. een aantal boeken die op de lijst staan (uit eigen bezit of uit de bibliotheek)
 - Voldoende kladblaadjes
 - Schrijfmaterialen

Werkwijze: Praat met de kinderen na over het Bijbelverhaal. Vinden de kinderen ook niet, 
dat het leest alsof het een spannend boek is?

 Vertel dat er leesboeken bestaan die gebaseerd zijn op een Bijbels figuur. Het 
verhaal is verzonnen, maar het sluit aan bij het leven van bekende figuren. 

 Heb je zelf een of meer van dit soort boeken gelezen? Vertel er dan over!
 Leg de print met boektitels + korte beschrijvingen neer, en ook eventuele 

boeken die je te pakken hebt gekregen. Lees eventueel een stuk uit een van de 
boeken voor.

 Kinderen die hiervan houden komen hierdoor wellicht op ideeën.  Zij kunnen de 
gewenste titels opschrijven.

Tijdsduur: afhankelijk van groep en gekozen werkvorm
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Verdriet 

1 Samuël 31, 2 Samuël 1: 17-27 
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1 Samuël 31 en 2 Samuël 1:17-27 

Maak de zin af: 

 
H e t 

 

…………………………………………… 
 

v a n   D a v i d. 
 

Wegstreepzin: 
In de zin hieronder moet je de letter o wegstrepen, wat staat er dan? 

 

 

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

 
Lijnen volgen: 

�

David hoort dat Saul en Jonatan ……………………… zijn.  
 
 

Hij is ………………… blij dat hij nu koning kan worden,  
 
 

maar ……………………  Hij ………………………… zijn kleren  
 
 

als teken van ……………………… 
 
 

om Gods ……………………… en zijn ……………………,  
 
 

die zijn beste ……………………… was. 

�



3a
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3b
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