
Verwerkingen

Werkblad Afvalcontainer

In een afvalcontainer kun je afval doen. De vuilnisman brengt jouw afval ver weg. Het wordt vernietigd. Het 
komt niet meer bij jou terug. Zo mag je ook je zonden weggooien.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
 - Voor elk kind een gekleurd knutselkarton op A5 formaat
 - Voor elk kind enkele kleine blaadjes
 - Scharen
 - Lijm
 - Prikpennen
 - Voor elk kind een splitpen OF drukknoop
 - Zwarte stiften
 - Schrijfmaterialen

Werkwijze: Knip het vak met de tekst uit over de buitenste randen. Plak dat op het 
gekleurde knutselkarton.

 Knip de afvalcontainer en het deksel uit, en ook het wieltje. 
 Doe lijm op het aangegeven vlak op het witte papier (let op: alleen de randen!) 

en plak de vuilnisbak hierop. 
 Maak de band van het wieltje zwart. Plak het wieltje linksonder op de container. 

Maak een gaatje in de bak en het deksel, en doe hier een splitpen of of druk-
knoop door (ook door het knutselkarton). Maak zo het deksel vast aan de bak. 
Het deksel kan nu open en dicht.

 Praat met elkaar over de verkeerde dingen die de kinderen zelf doen. Laat hen 
daarover een tekeningetje maken op kleine blaadjes. 

 Doe de tekeningetjes in de afvalcontainer. Zo zijn die verkeerde dingen weg, als 
je er spijt van hebt. Jezus zorgt ervoor dat ze er niet meer zijn.

Tijdsduur:  10 min.
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Met een schone lei beginnen

God vergeeft ons onze zonden en vraagt ook dat wij anderen vergeven. We mogen met een schone lei 
beginnen. Een moderne lei is tegenwoordig een schoolbordje.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een plankje
 - Voor elk kind een kwast
 - Schoolbordverf
 - Scharen
 - Voor elk kind een stukje touw
 - Krijtjes
 - Evt. hamer en spijkertjes

Voorbereiding: Boor in elk plankje een gaatje. Het gaatje is bedoeld om het stuk touw doorheen 
te halen, zodat het schoolbordje opgehangen kan worden.

Werkwijze: Beschilder het plankje met schoolbordverf
 Haal een touwtje door het gaatje.
 Praat ondertussen over de relatie tussen het bijbelverhaal en deze verwerking.
 Kennen de kinderen de uitdrukking ‘met een schone lei beginnen’? Leg de uit-

drukking uit, indien nodig. 
 Sla eventueel een spijkertje in een hoekje, waar een krijtje aan een touwtje 

opgehangen kan worden. Dit kan pas als de verf droog is.

Tip:  kinderen kunnen er ook voor kiezen om de buitenrand niet te beschilderen en zo 
een soort lijst om het schoolbordje te creëren.  

 N.B. Schoolbordverf wordt ook verkocht onder de naam chalkpaint of krijtverf en 
soms ook in een andere kleur dan zwart. Het is te koop bij bouwmarkten maar 
ook de budgethobbywinkels verkopen het regelmatig.

Tijdsduur:  10 min.

Proefje: Vergeven

Je hebt nodig: - 3 ondiepe borden met water
 - Gemalen peper
 - Afwasmiddel

Werkwijze:  Vul de drie borden met water. Laat een kind peper in het eerste bord strooien. 
Vertel dat de peper de schuld is die de dienaar nog bij de koning heeft. Dan mag 
een kind een druppel afwasmiddel op zijn vinger doen. Laat hem of haar zijn 
vinger in het water doen. Wat gebeurt er? Het peper verdwijnt naar de kant. Zo 
scheldt de koning de dienaar zijn schuld kwijt. De dienaar hoeft geen geld meer 
te betalen aan de koning.

 Laat nu een kind peper in het tweede bord strooien. Vertel dat een andere man 
de dienaar nog geld moet betalen. Deze man kan dit bedrag niet betalen. De 
dienaar gooit deze man in de gevangenis. Hij wil de schuld niet kwijtschelden. 
Doe daarom geen afwasmiddel in het tweede bord.

 Laat nu een kind peper in het derde bord strooien. Vertel dat de peper staat voor 
onze verkeerde dingen, onze zonden. God is net als de koning in het verhaal. Hij 
vergeeft ons onze verkeerde dingen. Maar andere mensen doen ook verkeerde 
dingen tegen ons. Laat de kinderen voorbeelden noemen. Als wij hen niet ver-
geven, blijft ons hart net als het bord water met de peper, vies! Wanneer we andere 
mensen vergeven, wordt ons hart weer schoon en vol van vrede. Laat ter illustratie 
weer een kind afwasmiddel op zijn vinger doen en die in het water steken.

Tijdsduur:  10 min.
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Hoe vaak kun je …

Je hebt nodig: - Ballonnen
 - Springtouwen
 - Evt. krijtbord
	 -	Een	apparaat	om	een	filmpje	van	youtube	af	te	spelen
  (https://www.youtube.com/watch?v=qOofbG0_ypY)

Speelwijze: De kinderen doen spelletjes waarbij ze kijken hoe vaak ze op één been kunnen 
hinkelen zonder met het andere been de vloer te raken, hoe vaak ze kunnen 
springtouwen enzovoort.

Mogelijke spelletjes: - Hoe vaak kun je op één been hinkelen zonder dat je met je andere voet de 
vloer raakt?

 - Hoe vaak kun je springtouwen zonder dat je op het touw stapt?
 - Hoe vaak kun je met je handen tegen een ballon slaan zonder dat de ballon 

valt?
 - Hoe vaak kun je met je voet een ballon hooghouden zonder dat de ballon de 

grond raakt?
 - Hoe vaak kun je koppen tegen een ballon zonder dat de ballon op de grond valt?

 Selecteer spelletjes die passen bij jouw groep. Je kunt de kinderen één voor één 
een opdracht laten uitvoeren. Je kunt de kinderen ook allemaal tegelijkertijd een 
opdracht laten uitvoeren. Zij geven hun score dan door aan jou en jij noteert de 
scores op bijvoorbeeld een krijtbord. Wie kan het vaakst de opdracht uitvoeren?

	 Leg	na	afloop	van	de	spelletjes	de	link	met	het	Bijbelverhaal.	Vraag	aan	de	
kinderen hoeveel 7 x 70 is (voor de jongste kinderen is deze vraag uiteraard te 
moeilijk, geef dan zelf het antwoord). Het antwoord is 490. Zou het denk je lukken 
om bijvoorbeeld 490 keer te springtouwen? Dat is wel heel vaak en misschien 
alleen mogelijk als je heel lang oefent.

 Jezus zegt dat we 7 x 70 keer een ander moeten vergeven. Dat is heel erg vaak 
en lijkt misschien wel niet mogelijk. Gelukkig mogen we dit oefenen en wil God 
ons daarbij helpen. 

 Trouwens: gaat het om het precies bijhouden hoevaak je iemand al vergeven 
hebt? Wat doe je als iemand 491 keer om vergeving vraagt? Of ben je de tel 
dan allang kwijt?

 Zing ter afsluiting het lied ‘Tot 7 maal 70 maal’ van Elly en Rikkert.

Tijdsduur:  afhankelijk van aantal spelletjes

Werkblad Vergeven

Als	je	ruzie	hebt	wil	je	niet	naar	elkaar	kijken	of	elkaar	knuffelen.	Als	je	kunt	vergeven	wil	je	dat	juist	wel.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 2 (2 pagina’s) op stevig papier
 - Scharen
 - Kleurmaterialen
 - Lijm

Werkwijze:	 Knip	het	kader	en	de	figuurtjes	uit.
	 Ril	de	plakranden	van	de	figuurtjes	en	plak	ze	tegen	de	achterkant	van	het	

kader (zodat je geen plakrandjes ziet aan de voorkant).
	 Vouw	de	figuren	naar	elkaar	toe	en	laat	hen	als	het	ware	in	elkaar	vallen,	zodat	

de tekst doorloopt.
	 Daarna	kun	je	de	figuren	kleuren.

Tijdsduur:  10 min.
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Geheugensteuntje

Vroeger werd er nog wel eens gezegd: “leg een knoop in je zakdoek!” als geheugensteuntje dat je iets moet 
onthouden. Zakdoeken hebben kinderen vaak niet meer en zeker niet nu we vooral papieren zakdoekjes 
moeten gebruiken. Een vriendschaparmbandje dragen kinderen soms wel. 
Dit armbandje herinnert ons aan Gods vriendschap en trouw. Hij vergeeft ons en wij moeten dat ook bij 
elkaar doen. 

Je hebt nodig: - Voor elk kind ca. 3 x 120 cm. soepel garen om mee te vlechten in verschil-
lende kleuren 

 - Scharen
 - Plakband

Werkwijze: Ieder kind krijgt drie draden. Tip: gebruik drie verschillende kleuren. 
 Vouw de draden dubbel en maak een knoop aan het uiteinde. Plak dit deel met 

plakband aan tafel vast.
 Ga dan vlechten:
 - leg de drie draden per kleur neer, bijvoorbeeld rood, geel en blauw
 - Pak de rechtse draad (blauw) en leg die over de middelste draad (geel).
 - Pak nu de linker draad (rood) en leg die over de middelste draad (blauw).
 - Herhaal dit: de rechter over de middelste en dan de linker over de middelste. 
 Let op dat je het een beetje aanschuift. 

 Ga zo door tot je draad een ruime lengte van de pols van het kind heeft. Maak 
dan met alle draden samen een knoop.

 Om vooral niet te vergeten dat je steeds moet vergeven, leggen we nu nog 
zeven knopen in het armbandje. 

 N.B. een knoop vraagt ca. 1,5 cm. lengte van het armbandje. Zeven knopen nemen 
ruim 10 cm. in beslag. Tel dit op bij de omtrek van de pols van het kind.

 Knip de overtollige draden af en bind het armbandje om de pols van een kind. 

Tijdsduur:  15 min.

Puzzelblad Vergeven… en vergeten

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.

Oplossingen: - Kompaspuzzel: zo ver het oosten is van het westen, zover heeft God de zonden 
van ons verwijderd.

 - Geeltje: vergeef en vergeet dan kun je verder!

Tijdsduur:  10 min.
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Youtube

Je	hebt	nodig:	 -	Apparatuur	om	youtube	filmpjes	te	vertonen
 - Beamer
 - Geluidsboxjes

Voorbereiding:	 Bekijk	thuis	de	filmpjes	en	beoordeel	welke	aansluit	bij	jouw	groep.	Bedenk	
eventueel enkele vragen voor een nabespreking.

 - https://youtu.be/reORRqm2PzM: een verhaal dat al tekenend verteld wordt 
over vergeving. Uit de serie Wij belijden, abc van het geloof, duurt 3:37 minuten.

 - https://youtu.be/0coKmKrRuqY: Corrie voor kinderen. Animatie over de 
boodschap van vergeving uit het leven van Corrie ten Boom, duurt 9:37 minuten

 - https://youtu.be/ZxVadCcRfoI: Clip van Bethel Music Kids Come Alive /This is 
amazing love, duurt 5:10 minuten.

 - https://www.youtube.com/watch?v=Auz7dGcELEg: Lied: Als er vergeving is 
(Opwekking 629), duurt 4:05 minuten

Werkwijze:	 Bekijk	samen	het	gekozen	filmpje	en	spreek	daar	samen	over.	
 Houd er rekening mee dat het onderwerp gevoelig kan liggen en dat er intense 

emoties boven kunnen komen.

Tijdsduur:		 afhankelijk	van	gekozen	filmpje	en	hoeveelheid	vragen.

https://youtu.be/reORRqm2PzM
https://youtu.be/0coKmKrRuqY
https://youtu.be/ZxVadCcRfoI:
https://www.youtube.com/watch?v=Auz7dGcELEg


1

18 oktober 2020 | Copyright VHM



2a

18 oktober 2020 | Copyright VHM



2b

18 oktober 2020 | Copyright VHM



3

18 oktober 2020 | Copyright VHM


