
Verwerkingen

Werkblad Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 
1 op stevig gekleurd papier

 - Scharen
 - Kleurmaterialen
 - Voor elk kind twee pleisters
 - Versiermaterialen

Werkwijze: Knip de bloem uit. 
 Neem twee pleisters. Maak de ene 
 pleister iets korter, door van beide 
 uiteinden een stukje af te knippen.
 Plak de pleisters nu op de bloem in de 
 vorm van een kruis (het christelijke 
 symbool).
 Kleur de letters in en versier de bloem zo mooi mogelijk.
 Praat ondertussen over de relatie met het Bijbelverhaal: waarom plakken we 
 een pleister? Waarom heeft hij de vorm van een kruis? Doordat Jezus stierf aan 
 het kruis, kunnen wij genezing ontvangen.

Tijdsduur:  10 min.

Een hart om voor iemand te zorgen

Je hebt nodig: - Voor elk kind een gekleurd vel papier
 - Tekenmaterialen
 - Scharen
 - Voor elk kind een vel stevig papier in 

een andere kleur
 - Lijm

Voorbereiding: Bekijk het instructiefilmpje om te zien 
 hoe deze verwerking gemaakt wordt.

Werkwijze: Vouw het vel papier dubbel.
 Leg je hand op het papier en zorg dat 
 je duim en wijsvinger net over de vouw 
 komen.
 Teken om je hand heen met het potlood.
 Knip je ‘hand’ uit; let op dat je beide lagen papier tegelijk knipt.
 Vouw de hand open. De ruimte tussen je duim en wijsvinger vormt nu een hart.
 Plak de handen op stevig papier.
 Je kunt er voor kiezen om het werkje weg te geven aan mensen die ziek zijn of 
 een bemoediging kunnen gebruiken. Maak daar afspraken over.

Tip 1:  Als je papier hebt dan aan beide zijden een andere kleur heeft (bijvoorbeeld 
 origami papier), dan heeft het hartje dat je eruit knipt aan de achterzijde een 
 andere kleur. Je kunt dit eventueel tussen de vingers terugplakken. 

Tip 2:  Je kunt er ook een groepswerk van maken, door alle handen met een hart op 
 een groot vel papier (of een groot stuk behang) te plakken en op te hangen in de 
 kerk of jeugdruimte. 

Tijdsduur:  10 min.
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Spel Omgekeerd ganzenbord

Normaal ganzenbord vraagt om een snel traject. Maar wat gebeurt er als het doel is om zo lang mogelijk 
over je route naar het eindpunt te doen?

Je hebt nodig per groep: - Een grote tafel 
 - Een dobbelsteen 
 - Pionnen (per kind een pion) 
 - 25 vellen A5 met daarop de nummers 1 t/m 25 geschreven + 2 vellen met 

daarop ‘start’ en ‘finish’ geschreven

Voorbereiding: Maak het ganzenbordspel, door de vellen te nummeren en een ‘start’ en ‘finish’ 
 vel te maken. Geef eventueel de nummers 3, 7, 12, 17, 20 en 24 een bijzonder 
 uiterlijk, omdat daarbij opdrachten horen.
 Zet een grote tafel klaar. Leg de nummers 1 t/m 25 en de ‘start’ en de finish’ 
 klaar langs de kanten van de tafel (de nummers naar buiten toe), zodat een 
 ganzenbord ontstaat waar de kinderen langs kunnen lopen.

Tip:  Als je een grote groep kinderen hebt, kun je ook twee of meer speltafels maken. 
 Je hebt dan de dubbele hoeveelheid aan materiaal nodig.

Speelwijze: Vertel als inleiding dat Jezus een druk leven had. Vertellen over God en mensen 
 genezen, steeds maar weer, was vermoeiend. Daarom zocht Jezus regelmatig 
 de stilte op om te bidden. Zo kreeg Hij kracht om verder te gaan. Ook voor ons 
 is het belangrijk om niet altijd maar door te gaan, maar tijd te nemen voor God, 
 zodat wij nieuwe kracht krijgen om te doen wat God van ons vraagt. 

Leg uit:  We gaan ‘omgekeerd ganzenbord’ spelen. Normaal moet je bij ganzenbord zo 
 snel mogelijk bij de finish zijn. Nu is de winneer degene die het laatst bij de  
 finish is!

Opdrachten bij het ganzenbord:
 - Vakje 3: 
  Je bent zo druk. Vandaag ben je eerst naar school geweest, toen ben je bij je 

zieke oma op bezoek geweest en vanavond heb je je moeder geholpen met 
de afwas. Je hebt helemaal geen tijd gehad om even uit de Bijbel te lezen en 
te bidden. Maar ja dat kan morgen ook nog wel. School en mensen helpen zijn 
veel belangrijker. Vlieg door naar vakje 8.

 - Vakje 7: 
  Je neemt even de tijd om te bidden. Sla een beurt over.
 - Vakje 12: 
  Je bent jarig vandaag. Je mag trakteren op school, je krijgt visite en ’s avonds 

speel je nog even met je cadeautjes. Je bent ’s avonds zo moe dat je direct 
gaat slapen en vergeet te bidden en God te bedanken dat je zo’n fijne ver-
jaardag had. Gooi nog een keer en zweef zo door dromenland naar nummer 
16.

 - Vakje 17: 
  Het is half zeven en om zeven uur begint de training op de sportclub. Jullie 

zijn pas net klaar met eten. Jullie slaan het Bijbellezen en bidden over, want je 
moet wel op tijd op de sportclub zijn. Gooi nog een keer, zodat je op tijd op de 
club bent!

 - Vakje 20: 
  Je bent ’s morgens vroeg wakker. Je kunt natuurlijk even met je speelgoed 

spelen. Maar je besluit om in plaats daarvan even tot God te bidden, zodat je 
de dag goed begint. Sla een beurt over.

 - Vakje 24: 
  Je bent zo druk in je hoofd. Je gaat even op je bed liggen en leest uit de Bijbel. 

Ga terug naar je bed op vakje nummer 15.
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 Bespreek na afloop het spel na. Dit was eigenlijk maar een raar spel. De win
 naar was degene die het laatst bij de finish was. Maar het leert ons wel iets 
 belangrijks. Het is belangrijk om rust te nemen en tijd voor God te maken. Zo 
 krijgen wij nieuwe kracht om te doen wat God van ons vraagt. Jezus gaf ons 
 hierin het goede voorbeeld.

Tijdsduur:  20 min.

Werkblad Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 2 (2 pagina’s) op stevig papier
 - Teken- en kleurmaterialen
 - Scharen
 - Lijm
 - Voor elk kind een splitpen
 - Evt. een stanleymes met een snijmat

Werkwijze: Kleur beide platen. Knip de figuren op blad 1 uit. 
 Maak voorzichtig twee inkepingen in blad 2 (op de stippellijn). Dit kun je met een 
 schaar doen, als het niet lukt kan de juf je misschien helpen met een  
 stanleymesje. Bevestig de figuren van Jezus en de schoonmoeder aan het bed 
 met een splitpen. Bevestig de deken er nu overheen, door de plakrandjes door 
 de inkepingen te steken. Plak de plakrandjes dan aan de achterkant van het 
 blad met het bed vast. 
 De figuur van Jezus is nu vrij om de schoonmoeder van Petrus omhoog te 
 trekken. 

Tijdsduur:  15 min.

Voor alles is een tijd

Je hebt nodig: - Voor ieder kind 6 blokjes hout
 - Watervaste stiften OF penselen en verf
 
N.B.  Je kunt zelf beslissen hoe groot je de blokjes wilt hebben, kijk wat er  
 beschikbaar is. Zorg wel dat alle zijden even lang zijn. 

Tip:  Bij een bouwmarkt kun je vaak een balk kopen. Laat een handig gemeentelid 
 deze balkjes/latten in gelijkzijdige blokken zagen.

Werkwijze: Leg alle blokjes voor je neer. Schrijf op alle blokjes een letter van het woord 
 ‘STILTE’.
 Draai de blokjes om, zodat ze liggen op de kant waar de letters nu op staan.
 Schrijf nu op alle blokjes een letter van het woord ‘DRUKTE’.
 Ga ook met de kinderen in gesprek, kijk wat voor jouw groep het beste werkt: 
 voor, tijdens of na de verwerking. 
 - Hebben de kinderen het (vaak) druk? Hoe ervaren ze dat? 
 - Nemen ze ook weleens bewust rust, zoeken ze de stilte op? 
 - Wat doen ze tijdens die stilte? Gewoon zitten of denken ze ergens aan? Praten 

ze zo ook weleens met God? 
 - Als het altijd druk is, hoe houden ze dan contact met God? Of is de kerk de 

plek om God te ontmoeten?
 - Zouden ze de blokjes met opschrift gebruiken? Wat zouden ze ermee kunnen 

doen?

Tijdsduur:  10 min.
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Stille tijd

Werkwijze: Hoe druk Jezus het ook had, Hij nam de tijd om te praten met zijn hemelse 
 Vader. Hoe zit dat eigenlijk bij ons?

Praat met de kinderen over het volgende:
 - Iedereen heeft het druk met van alles en nog wat: werk, school, taken in de 

kerk, noem het maar op!
 - Hebben jullie het ook druk?
 - Waarmee hebben jullie het druk, wat houdt jou bezig?
 - Heb je in die drukte ook nog tijd voor God?
 - Heb je daar een vaste tijd voor of maak je daar tijd voor?
  In het verhaal van vandaag wordt verteld, dat Jezus soms ook moeite had om 

in alle drukte even tijd vrij te maken voor zijn Vader. Toch deed Hij dat heel 
vaak, stille tijd nemen en in afzondering tijd doorbrengen met zijn Vader.

  Waarom deed Hij dat volgens jou?

Vertel:  Ik denk dat het goed is, om je elke dag even terug te trekken uit alle drukte en 
 beslommeringen om samen tijd door te brengen met God. In de Bijbel lezen, 
 bidden, vragen wat God van ons wil. Want wij hebben ook, net als Jezus, de 
 grote taak om de mensen het goede nieuws te vertellen of dat met je leven te 
 laten zien. Dat kan alleen als je elke dag de tijd neemt om uit Gods woord te 
 lezen en daar over na te denken en te bidden. Dan zal God je door zijn Geest 
 de kracht geven om je taak te volbrengen!

Tijdsduur:  10 min.

Puzzelblad Onderweg met Jezus

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.

Oplossingen: - een dag uit het leven van Jezus: GEZAG
 - Jezus spreekt: God – mensen – onreine geest
 - Wat brengt Jezus: 
  1. gehoorzamen
  2. Nazaret
  3. synagoge
  4. schoonmoeder
  5. zorgen
  6. zieken
  7. deur
  8. kwalen
  9. Simon
  10. het goede nieuws

Tijdsduur:  ca. 10 min.
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Onderweg met Jezus (Marc. 1 : 29-39) 
 

Een dag uit het leven van Jezus: 
Kies de juiste zinnen uit over deze dag en zet ze in de goede volgorde. Streep de foute zinnen door. 
Achter de zin staat een letter. Deze letters vormen een woord. Dit woord wordt gebruikt voor macht, 
kracht, bevoegdheid. De mensen herkenden in het optreden van Jezus iets van Gods macht.  
 
Ze zeiden: een nieuwe leer met groot _ _ _ _ _! 

Na die lange avond ging Jezus moe naar bed en sliep de volgende dag wat uit. (H) 
Na de dienst in de synagoge bezocht Jezus het huis van Petrus. Jezus pakte de hand van Petrus’ 
schoonmoeder vast en de koorts verliet haar. (E) 
Jezus hield een mooie preek in de kerk en zei dat Hij op werkdagen wel mensen wilde genezen. 
(T) 
Na zijn gebed in de vroege ochtend, ging Hij naar de andere dorpen om het goede nieuws te 
brengen. (G) 
Jezus schreef een kuur voor aan de schoonmoeder van Petrus, die ze bij de apotheek kon 
ophalen. (O) 
Toen de zieke mensen en de mensen met onreine geesten ’s avonds aan de deur kwamen, zei 
Jezus dat ze niet zo bijgelovig moesten zijn. (D) 
Toen de zieke mensen en de mensen met onreine geesten ’s avonds aan de deur kwamen, 
genas Jezus hen en dreef onreine geesten uit. (Z) 
Jezus gaf op sabbat onderwijs in de synagoge en genas iemand die bezeten was van een onreine 
geest. (G) 
Na die lange avond sliep Jezus kort en ging in de vroege ochtend naar buiten om te bidden. (A)  

 
Jezus spreekt! 
Kijk naar de onderstaande plaatjes waarop Jezus aan het praten is. Tegen wie heeft Hij het?  
Kies bij elk plaatje uit: mensen, onreine geest, God. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wat kan je van Jezus leren als je kijkt naar wat Hij doet?  
Jezus leeft vandaag ook, omdat Hij opgestaan is uit de dood. Hoe kan Hij vandaag jou helpen?  
Kijk maar weer naar wat Hij doet op de plaatjes. 
 
Wat brengt Jezus? 
Hieronder staan antwoorden. Bij welke vraag horen ze? Bepaalde letters van de antwoorden zijn vet 
gedrukt. Die letters heb je nodig voor de laatste vraag. 
 Deur, zorgen, synagoge, zieken, kwalen, schoonmoeder, Nazaret, Simon, gehoorzamen. 

1. Wat doen de onreine geesten als Jezus hen een bevel geeft? Ze ………. 
2. Hoe noemen de mensen Jezus, waarbij ze aangeven waar Hij vandaan komt? Jezus van 

……… 
3. Hoe heet de plek waar de Joden op sabbat samenkomen? ……. 
4. Welk familielid van Simon werd genezen? 
5. Wat deed ze nadat ze genezen was? Ze begon voor Jezus en de discipelen te ……... 
6. Gaf Jezus extra aandacht aan de zieken of aan de gezonde mensen? Aan de …….… 
7. Waar stonden de zieken in de avond? Bij de ……… van het huis waar Jezus was. 
8. Soms kunnen mensen gevangen, bezet zijn door iets en daardoor niet goed kunnen 

functioneren. Jezus kan dat allemaal genezen: Hij geneest van ziekten, ……… en onreine 
geesten.  

9. Deze man liep Jezus achterna, toen Jezus ging bidden. …… 
10. Wat brengt Jezus? Lees de vetgedrukt letters achter elkaar en je leest een ander woord voor 

evangelie.    _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 


