
Verwerkingen

Werkblad Jezus vertelt van God

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1a op stevig papier
 - Per twee kinderen een kopie van werkblad 1b
 - Scharen
 - Kleurmaterialen
 - Lijm
 - Evt. foamplakkertjes, glitterplakkertjes of andere versiermaterialen

Werkwijze: Kleur de plaat in. Knip het hart en het tekstkader uit. 
 Plak eerst de tekstkader naast de Here Jezus en plak daarop het hart. Om meer 
 diepte te krijgen kun je dit ook met foamplakkertjes doen. Het hart kun je ook 
 leuk versieren met glitterplakkertjes of andere leuke versier-materialen. 
 Dan gaan de kinderen aan de slag met hun eigen tekstkader; deze staat in het 
 vak onder de Here Jezus. De kinderen kunnen hier zelf vertellen (door te  
 tekenen en/of woordjes te schrijven) wanneer ze voelden, ervoeren dat de Here 
 God van hen houdt. 
 Praat erover door: is dat als ze een regenboog zien of als ze in de Bijbel lezen, 
 een lied zingen of als ze buiten zijn en de wolken zien of de natuur die God 
 geschapen heeft. Of misschien wel heel iets anders…

Tijdsduur:  20 min.

Lift naar het licht

Jezus is het licht voor de wereld, maar soms zijn er dingen die ervoor zorgen dat we dat licht niet zo goed 
kunnen zien…

Je hebt nodig: - Voor elk kind een halve chipskoker met deksel
 - Voor elk kind twee lange stroken van stevig papier, breedte ca. 4 cm.
 - Voor elk kind een steen die in de chipskoker past (ca. 5 cm. doorsnede)
 - Voor elk kind een waxinelichtje (of afbeelding van een gloeilamp)
 - Voldoende gekleurd papier/inpakpapier/folie. 
  Per kind een stuk van 11 x 25 cm.
 - Voor elk kind een tekststrook ‘Jezus maakt ons leven licht, niets houdt Hem 

tegen!’
 - Scharen
 - Lijm
 - Nietmachine

Voorbereiding:  Snij de chipskokers in twee delen.
 Maak stroken met de tekst ‘Jezus maakt ons leven licht, niets houdt Hem tegen!’ 
 Zorg ervoor dat de tekst op één lange strook achter elkaar komt te staan.

Werkwijze: Vraag de kinderen: “Wat zei de boze man tegen Jezus?” Hij wilde dat Jezus 
 stopte met praten, omdat hij wist dat Jezus de boze geest kapot wilde maken. 
 Jezus laat hem zwijgen en stuurt die boze geest weg. De man is gelijk genezen.
 Vertel dat de man het licht van God niet meer kon zien, omdat de boze geest in 
 de weg zat.

We maken nu een lift, waarmee we laten zien dat we het licht van Jezus niet meer kunnen zien als er  
moeilijke dingen en gedachten in de weg zitten. Maar als Jezus die moeilijke dingen bij ons weghaalt (zoals 
die boze geest bij de man in het verhaal), dan kunnen wij direct zijn licht weer zien en maakt Hij ons blij.
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Instructie: De koker staat met de open kant naar boven.
 Knip de rand van het plastic deksel eraf, zodat het deksel makkelijk in de koker 
 past.
 Bekleed de koker met gekleurd papier en plak de tekststrook er rondom op 
 (bewaar deze stap eventueel tot het eind).

 Vouw van de twee stroken een muizentrappetje en niet het dekseltje erop. 
 Zet het muizentrappetje in de koker
 Plak het waxinelichtje erop en leg daar de steen bovenop.
 Het geheel staat nu op de grond van de koker

Bespreek:  Wat zou er gebeuren als we de steen weghalen? Laat de kinderen eerst  
 voorspellen en het daarna uitvoeren.

Bespreek:  Het lichtje komt omhoog. Zo wil Jezus al die zware, moeilijke dingen uit ons 
 leven wegnemen, zodat wij weer omhoog - naar God - kunnen kijken en zijn licht 
 steeds kunnen zien.

Tijdsduur:  15 min.
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Spel Ziekte, kwaad en dood verdwijnen

Je hebt nodig: Een lege ruimte

Speelwijze: De kinderen bewegen vrij door de ruimte. Zet stoelen en dergelijke aan de kant! 
 Of speel buiten.
 Eén kind is de tikker. Als deze een kind tikt, op de arm bijvoorbeeld, dan moet 
 dit getikte kind met zijn hand deze plek vasthouden en zo verder lopen. Als hij/
 zij door een ander kind (niet de tikker) weer wordt getikt, is hij weer vrij van zijn 
 ‘handicap’. 
 Zo kun je ook getikt worden op plaatsen die moeilijk vast te houden zijn (voet, 
 hiel, knie, elleboog, rug) en die het bijna onmogelijk maken om goed verder 
 te lopen. Ondertussen gaat de tikker gewoon door met kinderen proberen te 
 tikken. Al gauw zullen er meerdere getikte kinderen rondlopen die de plek op 
 hun lichaam waar ze getikt werden, vasthouden. Deze kunnen dus allemaal 
 ‘bevrijd’ worden door de kinderen zonder ‘gebrek’.

 Praat met de kinderen na over wat dit met het verhaal te maken heeft.

Tijdsduur:  10 min.

Puzzelblad Wie is die Jezus?

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.

Oplossingen: - Jezus spreekt met … kracht: goddelijke
 - Letters wegstrepen: Jezus spreekt en wordt tegengesproken
 - Tekstballonnetjes: genezen
 - Alfabetpuzzel: Jezus is sterker dan een onreine geest

Tijdsduur:  10 min.

Mond dicht!

Je hebt nodig: - Voor elk kind een A5 kaartkarton
 - Restjes rood karton/stevig papier
 - Potloden
 - Ril- of embossingtool
 - Viltstiften
 - Dubbelzijdig plakband
 - Zelfklevend klittenband
 - Linialen
 - Gum
 - Scharen
 - Voor elk kind meerdere kleine 

lege briefjes

Voorbereiding: Bekijk het instructiefilmpje en 
 probeer het maken van het doosje 
 uit.
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Werkwijze: Zet stipjes op het karton:
 - Boven en onder op de lange kant: op 1 cm., 7,5 cm.,  11 cm. en 17,5 cm.
 - Boven en onder op de korte kant: op 3,5 cm., 9,5 cm. en 13 cm.
 
 Ril langs de liniaal van stip naar stip. Als je geen ril- of embossingtool hebt kun 
 je ook de botte kant van een open schaar gebruiken.
 Vouw alle gerilde lijnen voor en leg het karton plat voor je.

Gum alle potloodstipjes uit.

Nu ga je in- en afknippen. Kijk naar de foto en/of het 
filmpje wat je af moet knippen en waar je in moet 
knippen.
Schrijf op het vlak dat de zijkant van het doosje 
wordt: Mond houden! Marcus 1: 21-28. 
Vouw het doosje nu in elkaar. Plak de zij- en onder-
ste flapjes vast met dubbelzijdig plakband.
Teken met potlood op het rode karton een mond. 
Teken er met stift een sleuteltje op.
Knip de mond uit, gum de zichtbare potloodlijntjes 
uit en plak de mond op de sluitflap van het doosje.
Plak een stukje klittenband onder de mond en op 
de voorkant van het doosje zodat het open en dicht 
kan.

 Je kunt dit doosje gebruiken om kleine briefjes in te stoppen. In het verhaal van 
 vandaag moet de duivel zijn mond houden van Jezus. Wat had jij beter niet  
 kunnen zeggen of doen? 
 Schrijf zulke dingen op de kleine briefjes. 

Tijdsduur:  20 min.

Spel Schaduwen

Je hebt nodig: Fel licht (zon of felle lamp)

Werkwijze: Dit spel kun je alleen spelen bij zonnig weer of met het licht aan. Het is de 
 bedoeling dat de kinderen met hun handen (vóór een muur of andere vlakke 
 achtergrond) ‘schaduwbeesten’ maken. Je maakt/ziet dan alleen de kop van 
 zo’n dier met de schaduw van je hand. 

 Tijdens dit spelen met schaduwen ervaren kinderen wat schaduw is en hoe die 
 weer verdwijnt. Als het obstakel (hand) voor de muur weg is, verdwijnt ook de 
 schaduw.

 Praat daarna na met de kinderen: wat is nodig om het licht weer helemaal licht 
 te laten zijn? Je moet het ‘obstakel’ weghalen, dat wat het licht blokkeert. 
 Wat was het obstakel bij de man uit het bijbelverhaal? Wat gebeurde er toen dat 
 obstakel werd weggehaald?
 Heb jij ook obstakels in je leven, die Gods licht tegenhouden? Wat is dat (alleen 
 vragen als het helemaal veilig is!)? Hoe kun je zorgen dat dat obstakel weg
 gaat?

 Bid samen met de kinderen voor de onderwerpen die genoemd zijn.

Tijdsduur:  10 min.
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Werkblad Jezus is sterker dan een onreine geest

Jongeren zijn gewend om via social media afbeeldingen te delen en daar commentaar op te leveren. Wat 
zou er gebeuren als ze bij deze gebeurtenis waren geweest en een bericht op Instagram hadden kunnen 
plaatsen?

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 3
 - Schrijfmaterialen
 - Evt. kleurmaterialen

Werkwijze: Schrijf comments bij de afbeeldingen, alsof deze afbeeldingen werkelijk op 
 Instagram zouden staan. Kleur de afbeeldingen eventueel in.
 Het blad wordt nog interessanter als de werkbladen aan elkaar doorgegeven 
 worden, zodat ze bij elkaar comments kunnen plaatsen, net zoals dat online 
 gebeurt.

Tijdsduur:  15 min.
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1a
Jezus vertelt van God – Marcus 1: 21-28 
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1b
Jezus vertelt van God – Marcus 1: 21-28 

 

 

 

 

  

 

10 januari 2021 | Copyright VHM



2

 
 
 
 
 
 
 

Marcus 1:21-28 

 
Jezus spreekt met  

 
 

 
…………………………………………………… 

 
kracht 

 
 
 
 

Streep alle letters i weg in deze zin: 
 
 
 
 
 

Woord maken met de letters in de tekstballonnetjes: 
 

De bezeten man wordt door Jezus …………………………………………… 

 
 

Alfabetpuzzel: 
Vul bij elk cijfer de goede letter in:  

 
10,5,26,21,19      9,19      19,20,5,18,11,5,18    

 
 

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

4,1,14      5,5,14      15,14,18,5,9,14,5      7,5,5,19,20 
 

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

 

 
 

1=a, 2=b, 3=c, 4=d, 5=e, 6=f, 7=g, 8=h, 9=i, 10=j, 11=k, 12=l, 13=m, 14=n, 
15=o, 16=p, 17=q, 18=r, 19=s, 20=t, 21=u, 22=v, 23=w, 24=x, 25=y, 26=z 
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