
Verwerkingen

Werkblad Pachters van een wijngaard

In een wijngaard groeien prachtige druiventrossen.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
 - Crêpepapier in de kleuren donkerrood, blauw en/of paars
 - Lijm
 - Kleurmaterialen (groen en bruin)

Werkwijze: Maak een heleboel ronde propjes van geknipte strookjes crêpepapier. Beplak 
deze vervolgens op het gedeelte van de druiven. 

 Kleur de takjes en de blaadjes in.

Tijdsduur:  20 min.

Collage De wereld

De wijngaard staat symbool voor de wereld. Hoe gaan wij om met Gods wereld?

Je hebt nodig: - Een kopie van de wereld als lijntekening op A3-formaat. Gebruik bijvoorbeeld 
   https://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-afbeeldingen-lege-wereldkaart- 

  image4506299  of   http://www.wereld-kaart.com/kaart/groot/blanco-wereldkaarten/ 
 - Potloden
 - Oude tijdschriften
 - Stiften
 - Lijm
 - Gum

Werkwijze: Deze collage is een groepsopdracht. Verdeel de taken en leg de benodigdheden 
voor elk subgroepje voor hen klaar.

 - Kleur de wereld in
 - Zoek plaatjes van bloemetjes, bomen, dieren, alles wat op de aarde leeft en  

  waar wij als mensen voor mogen zorgen
 - Plak de gevonden plaatjes op de wereldkaart
 Praat ondertussen met de kinderen over dat God de wereld gemaakt heeft en 

dat Hij aan de mensen de opdracht heeft gegeven om er goed voor te zorgen. 
Doen we dat ook? Begrijpen we dat God de baas is van de wereld? Hoe kunnen 
we laten merken dat we graag goed voor de wereld en alles wat daarop groeit 
en leeft willen zorgen?

Tijdsduur:  15 min.
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Hoe kunnen wij iets aan God geven?

Werkwijze: Kennen de kinderen het liedje schaapje schaapje heb je witte wol? Zing het lied 
samen. 

 Vertel: Het schaapje heeft witte wol voor zijn meester, de baas, de vrouw van de 
baas en het kind van de baas. Hij weet dat de wol die hij heeft niet voor hemzelf 
is, maar dat hij die heeft gekregen, zodat het voor anderen gebruikt kan worden.

 De knechten in de wijngaard hadden de druiven ook aan de baas moeten geven 
maar dat deden ze niet, dat was stout. 

 Vraag: Wat hebben jullie te geven? En aan wie geef je het? Veel kinderen hebben 
mooie stoepkrijttekeningen gemaakt voor mensen in verpleeghuizen, of andere 
dingen gedaan om mensen blij te maken. Laat hen maar vertellen. 

 Behalve cadeautjes of iemand helpen is het ook heel waardevol om tijd en aandacht 
aan iemand te geven. Hoe kun je iets aan God, de baas, geven? Jezus heeft 
gezegd: “Alles wat je voor de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je 
voor mij gedaan!”

Tijdsduur:  10 min.

Puzzelblad Pachters van een wijngaard

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.

Oplossingen: - Door elkaar: druiven / bewaken / knechten / boeren / stenen / zoon / respect /  
  bezit / eigenaar

Uitkomst:  - hoeksteen
 - Kraak de code: de nieuwe wereld is voor mensen die doen wat God wil

Tijdsduur:  10 min.
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Maquette: een wijngaard in de tijd van de Bijbel

Je hebt nodig: - Een kartonnen plaat (van bijv. een doos)
 - Klei
 - Wol of crêpepapier in de kleuren paars en groen
 - Takjes
 - Divers (kostenloos) knutselmateriaal (bijv. restjes gekleurd papier, wc-rollen    

  e.d., afhankelijk van wat voorradig is)
 - Scharen
 - Lijm
 - Evt. een afbeelding van een wijngaard in de tijd van de Bijbel, bijvoorbeeld 

https://www.kinderwoorddienst.nl/images/websites/kinderwoorddienst/ jaar_a/
wijngaard3.jpg 

 - Evt. een afbeelding van een wachttoren, bijvoorbeeld  https://static.miraheze.
org/christipediawiki/thumb/2/26/Wachttoren_in_wijngaard_-_Yad_hashmonah.
jpg/800px-Wachttoren_in_wijngaard_-_Yad_hashmonah.jpg

 - Evt. een afbeelding van een druivenplant, bijvoorbeeld  https://depositphotos.
com/nl/107804906/stock-illustration-grape-bush-with-bunches-and.html OF een 
echte druivenplant

Werkwijze: Lees Matt. 21: 33 met elkaar. Hoe denk jij dat de wijngaard eruit ziet? Maak 
eventueel gebruik van de afbeeldingen om het beeld concreter en realistischer 
te maken.

 Ga met elkaar aan de slag om een maquette van de wijngaard te maken. Gebruik 
de kartonnen plaat als basis.

 Verdeel de taken:
 - Maak van klei een muur om de wijnaard
 - Maak van klei een wachttoren
 - Maak druivenplanten van de stokjes met de wol of het crêpepapier
 - Plaats de druivenplanten in de wijngaard

Tijdsduur:  15 min.

Verklaring van de rechten van God

Je hebt nodig: - Voor elk kind een print van informatie over de Universele verklaring van de rechten 
van het kind, te vinden op https://www.kinderrechten.nl/jeugd/alles-over-kinderrechten/

 - Schrijfpapier
 - Schrijfmaterialen

Werkwijze: Lees samen de informatie over de rechten van het kind. Vertel dat dit is opgesteld 
door de Verenigde Naties en dat dit in principe geldt voor kinderen over de 
hele wereld. Dat betekent overigens niet dat alle landen zich daar ook iets van 
aantrekken…

 Deel de groep op in kleine groepjes van ca. vier kinderen.
 Geef hen de opdracht om een vergelijkbare verklaring op te stellen over de 

rechten van God.
 Elk groepje spreekt een vertegenwoordiger af, die de ‘Rechten van God’ voorleest 

voor de hele groep. 

Tijdsduur:  20 min.
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Pachters van een wijngaard 
Matt. 21: 33-46 

 
 
Door elkaar 
 
 
Hiernaast staan allemaal woorden 
Maar alle letters staan door elkaar. 
Kun jij er weer goede woorden van maken? 
De woorden komen allemaal uit het verhaal. 
 
Als je alle woorden hebt gevonden kun je van  
letters in de rondjes nog weer een woord 
maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kraak de code! 
 

Elke letter hoort bij een cijfer. Kun jij er achter komen welk cijfer bij welke letter hoort?   
Dan kun je de zin ontcijferen die er staat.  

 


