
Verwerkingen

Werkblad De kudde

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
 - Scharen
 - Plakband
 - Kleurmaterialen
 - Voor elk kind een stevig vel groen papier
 - Voor elk kind een wc-rol

Werkwijze: Knip de schapen uit. Dit kan op een iets minder intensieve manier, kijk op 
https://www.youtube.com/watch?v=6g5XeVyleUM hoe je dat doet. 

 Knip van het groene papier een strook van ongeveer 8 cm. Knip hier zodanig in 
dat je grassprieten creëert. Het leuke is dat je beide kanten kunt gebruiken en 
achter elkaar kunt vastplakken, dan krijg je meer body. 

 Begin de schapen in een compositie te plakken die je leuk vindt. Plak met plak-
band vast en doe het per schaap. Geef iets kleur aan de kudde door een paar 
dingetjes in te kleuren. 

 Om de kudde rechtop te laten staan, plak je de lege wc-rol er achter.
  Praat tijdens het werken met de kinderen over de kudde. Maak daarbij gebruik 

van wat staat bij de thema’s en doelen voor de onderbouw van deze zondag.

Tijdsduur:  20 min.
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Krans

Je hebt nodig: - Voor elk kind een stevig vel groen papier 
 - Voor elk kind een print van een kussende smiley
  OF een geel en een rood vouwblaadje
 - Scharen
 - Lijm
 - Plakband
 - Zwarte stiften
 - Restjes papier, stof of crêpepapier
 - Gekleurd draad
 - Voor elk kind een grote paperclip

Voorbereiding:  Maak op het groene papier een grote cirkel en in het midden daarvan een kleinere 
cirkel. Dit wordt de krans.

 Print een kussende smiley (doorsnede ongeveer 4-5 cm.) of teken de smiley op 
geel papier en het bijbehorende hartje op rood papier. Voorbeeld:

 https://www.emojimeaning.com/nl/face-blowing-a-kiss
 Buig de paperclips uit elkaar zoals op de foto.
 Bedenk voor welk doel de kransen gemaakt gaan worden. Maak daarover afspraken.

Werkwijze: Bespreek met de kinderen, dat je geen grote dingen hoeft te doen om te laten 
zien dat je bij Jezus hoort. Als je iets heel kleins doet voor een ander kan dat 
heel veel betekenen. Voor welke mensen zouden we iets kunnen gaan maken? 
Mensen in een verpleeghuis, bejaardenhuis, asielzoekers, voedselbankbezoekers, 
eenzame mensen? We gaan een krans maken, die deze mensen aan hun deur 
kunnen hangen, een klein gebaar.

 Versier de krans met gekleurd papier, crêpepapier, propjes of kleine stukjes stof. 
Maak eventueel knipjes van ongeveer een halve centimeter langs de buitenrand 
van de krans.

 Hang onder aan de krans de kussende smiley, of plak deze op de krans.
 Maak het gekleurde draad vast aan de krans en maak aan de bovenkant een lusje. 

Dit lusje kun je dan aan de paperclip haken om de krans aan een deur te hangen.

Tijdsduur:  15 min.

22 november 2020 | Copyright VHM



Tikspel Schapen en bokken

Je hebt nodig: - Schilderstape (liefst de versie met minder kleefkracht (roze))
 - Lege ruimte
 - Een afbeelding van een schaap (bijvoorbeeld  http://www.kleurplaten.

nl/%7Bpeuters%7Ddieren/peuter-kleurplaat-schaap-k-8303.html) 
 - Een afbeelding van een bok (bijvoorbeeld  http://kleurplaten.nl/pages/tonen/

frame-kleurplaat.asp?adv=2&NogOver=0&Toegang=0&id=8394&frame=)
 - Geluidsfragmenten van schapen en geiten (schaap: https://www.geolution.nl/

dieren/dierengeluiden/download/schaap_1.wav, geit: https://www.geolution.nl/
dieren/dierengeluiden/download/geit.wav)

 - Afspeelapparatuur

Voorbereiding: Plak met schilderstape twee hokken op de vloer, groot genoeg om de helft van 
het aantal kinderen kwijt te kunnen in één vak.

 Hang bij het ene hok een afbeelding van een schaap en bij het andere hok een 
afbeelding van een bok.

Speelwijze: Laat de geluidsfragmenten horen. Laat de kinderen de geluiden nadoen. De 
geluiden lijken op elkaar, maar toch zijn ze verschillend. 

 De schapen en de bokken in het verhaal van vandaag zijn mensen die jij en ik 
kennen. God ziet ons allemaal en weet wie de ‘schapen’ en de ‘bokken’ zijn, 
maar voor ons mensen is dat niet zo eenvoudig.

 Kies een herder (tikker) en zet die even apart van de groep zodat hij/zij niet ziet 
hoe de groep wordt ingedeeld.

 Nummer de kinderen 1-2 enz. De nummers 1 zijn de ‘schapen’ en de nummers 
2 zijn de ‘bokken’. Laat elk kind zijn/haar eigen geluid even oefenen. Laat indien 
nodig de geluidsfragmenten nog een keer horen, zodat ieder kind goed weet 
welk geluid hij/zij moet maken.

 De schapen en de bokken lopen door elkaar in de ruimte, dus nog niet in het ‘hok’.De 
herder gaat op pad met de schapen; de bokken gaan niet mee in de schaaps-kudde. 

 De herder gaat de kinderen tikken. Wie getikt wordt moet aan de herder zijn/
haar geluid laten horen en de herder zet het schaap of de bok in het juiste hok. 
Zo gaat het verder tot iedereen aangetikt is.

 Praat na het spel even na: Had de herder alles goed? In de Bijbel staat dat 
een herder zijn schapen kent. Het gaat om de goede herder Jezus. Zien wij het 
verschil? Herkennen wij alle ‘schapen’?

Tijdsduur: 15 min.

Werkblad Wie hoort bij de Mensenzoon?

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 2 op stevig papier
 - Kleurmaterialen
 - Scharen
 - Prikpennen en prikmatjes
 - Voor elk kind een lang stukje touw
 - Voor elk kind drie kortere stukjes touw, wel verschillend in lengte

Werkwijze: Kleur de afbeeldingen in de cirkels. 
 Knip de cirkels uit.
 Prik met de prikpen gaatjes op de aangegeven stippen.
 Bevestig de cirkels met de kortere touwtjes aan de grootste cirkel. Laat ze op 

verschillende hoogtes hangen.
 Bevestig het langere touwtje aan de bovenkant van grootste cirkel om het geheel 

op te kunnen hangen.
 Zo heb je een mobiel gemaakt.

Tijdsduur:  15 min.
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Collage Werken van barmhartigheid

Je hebt nodig: - Voor elk kind een print van het Bijbelgedeelte Of voldoende bijbels
 - Een groot vel papier of de achterkant van een rest behang
 - Oude tijdschriften/reclamefolders/kranten
 - Gekleurd papier
 - Schrijf/tekenmaterialen
 - Scharen
 - Lijm of dubbelzijdig plakband

Werkwijze: Lees het Bijbelgedeelte. Benadruk dat de schapen, rechts van de koning, gezegend 
zijn en deel mogen nemen aan het Koninkrijk van de hemel. Vanaf vers 35 lees 
je wat ze gedaan hebben: Iemand die dorst had te drinken gegeven.. enz.

Verdeel de taken. - Schrijf langs de zijlijn: “Wie hoort bij de Mensenzoon? Zijn schapen!  
Matt. 25: 31-46”.

 - Schrijf op gekleurd papier (als losse teksten): Ik had honger en jij gaf mij te 
eten, Ik had dorst en jij gaf mij te drinken, en zo alle elementen tot en met de 
tekst over de gevangenis.

 - Knip deze teksten uit en plak ze op het grote papier. Doe dat zó dat er ruimte 
omheen is om uitgeknipte afbeeldingen/teksten op te plakken of om erbij te 
schrijven of te tekenen.

 - Knip afbeeldingen of teksten uit en plak die bij de bijpassende tekst. Je kunt er 
ook kleine tekeningetjes bij maken. Een combinatie van alles is ook erg leuk.

 Neem de tijd om de collage te bekijken en te bespreken met elkaar.

Tijdsduur:  15 min.

Vertelspel

Je hebt nodig: - Een pot met kleine briefjes (zie voorbereiding)
 - Twee grote vellen papier
 - Schrijfmaterialen

Voorbereiding: Maak een pot met kleine briefjes. De pot kan een bloempot zijn of een lege 
yoghurtemmer of iets dergelijks. 

 Maak vijf briefjes met het woord ‘schaap’ erop.
 Maak vijf briefjes met het woord ‘bok’ erop.
 Vouw alle briefjes twee keer dubbel, zodat het niet zichtbaar is wat erop staat.
 Schrijf bovenaan het ene vel papier: schapen. Schrijf bovenaan het andere vel: 

bokken.

Werkwijze: Houd een kort inleidend gesprekje. De schapen en de bokken lijken best op 
elkaar; de herder ziet het verschil, maar voor ons mensen is het verschil niet 
altijd even duidelijk. 

 Degene die aan de beurt is pakt een opgevouwen briefje uit de pot en leest voor 
wat erop staat. Dan noemt hij een eigenschap/gedraging van ‘schaap’ of ‘bok’ 
en stopt het briefje terug in de pot. Denk daarbij aan het onderscheid tussen 
mensen die als ‘schaap’ of ‘bok’ worden aangeduid.

 Schrijf de genoemde eigenschap op op het juiste vel papier. Dit doe je om te 
voorkomen dat dingen worden herhaald en voor je evaluatie.

 Ga zo door tot iedereen minstens een keer aan de beurt is geweest.
 Lees de opgeschreven eigenschappen met elkaar door. Is iedereen het eens 

met wat opgeschreven is? Over welke eigenschappen is verschil van mening? 
Moeten er eigenschappen geschrapt en/of toegevoegd worden? Kun je aan 
iemand zien of hij deze eigenschappen heeft?

Tijdsduur:  15 min.
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Puzzelblad Recht doen

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 3
 - Schrijfmaterialen
 - Voldoende bijbels OF kopieën van het Bijbelgedeelte
 - Internettoegang (laptop, tablet, desktop pc of telefoon)

Werkwijze: Los eerst individueel of in tweetallen de puzzel op.
 Praat daarna samen over de vragen die onder de puzzel staan.

Oplossingen: - Gevangen –  vers 36 – jullie zochten Mij op en kwamen naar Mij toe
 - Naakt – vers 36 – jullie gaven Mij kleding
 - Honger – vers 35 - jullie gaven Mij te eten. 
 - Dorst – vers 35 – jullie gaven Mij te drinken.
 - Ziek – vers 36 -  jullie bezochten Mij
 Andere organisatie zijn bijvoorbeeld: Pleegzorg Nederland – Compassion – 

Woord & Daad – Ontmoeting en nog veel meer.

Tijdsduur:  15 min.
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De kudde – Matteüs 25: 31-46 
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Recht doen 
Mattëus 25: 31-46 

 
Pak de bijbel erbij en ga op zoek naar de antwoorden.  
Zet eerst de woorden in de juiste volgorde, schrijf dat antwoord in de ovaal en zoek 
daarna in het bijbelgedeelte naar het vers waar je iets over dit woord leest. In welk 
vers staat het? En wat staat er over geschreven? Zet dat in het praatwolkje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RONGHE 

KATAN 

ROTSD 

KIZE 

NAGEVENG 
 

 

 

 

 

Om samen over te praten 
De voorbeelden in de bijbel gelden natuurlijk ook voor onze tijd. Ook wij moeten naar 
elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Kun je voorbeelden geven uit onze tijd? (Denk 
eens terug aan het begin van de coronaperiode, welke initiatieven ontstonden er 
toen?) 
  
Misschien heb je zelf iets voor een ander gedaan?  
 
In Nederland kennen we verschillende organisaties die er zijn voor anderen. 
Kun je er een paar noemen?  
Een heel bekende is het Leger des Heils.  
Zoek de organisaties die jullie bedacht hebben eens op op internet en kijk eens wat ze 
precies doen. 
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