
Verwerkingen

Werkblad Ruilen?

Een melaatse man komt naar Jezus, die in een dorp dichtbij is. Hij mag door zijn ziekte niet meer in het dorp 
wonen. Jezus geneest hem. Nu kan de man weer tussen de mensen in het dorp wonen. En Jezus? Hij moet 
zich terugtrekken in de bergen, omdat veel mensen Hem niet begrijpen.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
 - Scharen
 - Prikpennen
 - Kleurmaterialen
 - Voor elk kind een splitpen

Werkwijze: Kleur de plaatjes in.
 Knip de rechthoek en het vierkant met de pijlen uit op de dikke lijn.
 Maak met een prikpen een gaatje op de zwarte stippen.
 Maak het vierkant met een splitpen vast op de rechthoek, door hem door beide 
 gaatjes heen te prikken.
 Door het vierkant te draaien kun je de situatie voor en na de genezing van de 
 man zien.

Tijdsduur:  10 min.

Strip zonder woorden

Je hebt nodig: - Voor elk kind een vel stevig wit A4
 - Tekenmaterialen
 - Gum
 - Kleurmaterialen

Voorbereiding: Vouw elk blad, zodat er 6 vakken ontstaan.

Werkwijze: Het is de bedoeling dat de kinderen een stripverhaaltje tekenen van het  
 Bijbelverhaal. Vanwege de opdracht aan de melaatse om te zwijgen, wordt het 
 een strip zonder tekst.
 Zet in elk vakje wordt een nummertje; 1 t/m 6. Maak in elk vak met potlood een 
 tekening.
  1.  Er komt een melaatse man naar Jezus. 
  2.  Hij valt op zijn knieën voor Jezus.
  3.  Jezus strekt zijn hand uit naar de man. 
  4.  De man is genezen. 
  5.  Jezus stuurt hem weg met het verzoek om er niet over te praten, wat de 
   man toch doet. 
  6. Jezus vertrekt naar eenzame plaatsen, waar de mensen toch naar Hem  
   toestromen. 
 Kleur de plaatjes in als alle tekeningen gemaakt zijn. 

N.B.  De tekst moet er dus niet bij vermeld worden, maar is bedoeld als  
 geheugensteuntje voor de kinderen!

Tijdsduur:  30 min.
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Uitbeelden: jij hoort er niet bij!

De melaatse man mocht er niet bij horen. Wat een verdriet! Ook in onze tijd mogen mensen/kinderen er 
soms niet bij horen. Hoe kunnen we daar goed mee omgaan?

Je hebt nodig: Spelattributen, zoals voetbal, springtouw o.i.d. 

Speelwijze: De man in het Bijbelverhaal van vandaag werd buitengesloten. Jezus genas de 
 man en zorgde ervoor dat hij weer mee mocht doen. Wij sluiten ook weleens 
 een ander kind buiten of misschien word jij zelf weleens buitengesloten. Vertel 
 dat jullie situaties gaan bedenken waarin dit gebeurt. 

 Bedenk met elkaar eerst een spel dat je met elkaar op het schoolplein kunt 
 spelen. Bedenk dan waarom een kind niet mee zou mogen doen met dit spel. 
 Misschien kan hij niet hard genoeg lopen of misschien is hij te klein. Wijs  
 vervolgens een paar kinderen aan, die de situatie mogen uitbeelden.
 Zeg: dit is natuurlijk niet hoe Jezus het wil, Hij wil dat wij geen kinderen  
 buitensluiten. Iedereen mag meedoen! 
 Laat nu dezelfde kinderen de betreffende situatie nog eens uitbeelden, maar nu 
 mag iedereen meedoen.
 Afhankelijk van de tijd kun je de kinderen nog meer situaties laten bedenken en 
 uitbeelden waarin een kind wordt buitengesloten.

N.B.  Let op dat sommige kinderen erg geraakt kunnen zijn door dit onderwerp, 
 bijvoorbeeld als slachtoffer of als dader in het echte leven. Creëer een veilige 
 omgeving en wees alert op emoties.

Tijdsduur:  15 min.

‘Je hoort erbij’ spelletjes

Je hebt nodig: Stoepkrijt OF een lang touw

Speelwijze: In het Bijbelverhaal van vandaag werd de zieke man buitengesloten. Jezus 
 genas de man en zorgde ervoor dat hij weer mee mocht doen. Wij mogen het 
 voorbeeld van Jezus volgen door niemand buiten te sluiten. Vertel dat jullie twee 
 spelletjes gaan doen waarbij iedereen erbij mag horen.

Spelletje 1:  Iedereen hoort erbij kleurendomino
 Eén kind gaat in het midden van de ruimte staan. Samen zoeken de kinderen 
 naar een ander kind dat dezelfde kleur draagt als het kind dat in het midden 
 staat, bijvoorbeeld dezelfde kleur broek, T-shirt of schoenen. Dit kind gaat naast 
 het andere kind staan. De  kinderen maken zo een lange slinger, waarbij alle 
 kinderen meedoen. Lukt het misschien om zelfs een cirkel te maken?

Spelletje 2:  Niemand buiten de boot
 Teken de vorm van een grote boot met stoepkrijt of gebruik een lang touw om de 
 vorm van een boot te maken. De kinderen gaan met elkaar in de ‘boot’ staan. 
 De kinderen stappen vervolgens uit de ‘boot’. Maak de vorm van de boot nu 
 kleiner. Laat de kinderen weer met elkaar in de ‘boot’ gaan staan. Maak zo de 
 vorm van de boot steeds iets kleiner. De kinderen moeten er samen voor zorgen 
 dat niemand buiten de boot valt!

Tijdsduur:  15 min.
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Puzzelblad Jezus geneest een man met huidvraat

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.

Oplossing: 

Tijdsduur:  10 min.

Puzzelblad Buitengesloten? Kom erbij!

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.

Oplossingen: - Doolhof: Jezus geneest de man
 - Tegenstellingen: Jij hoort erbij!

Tijdsduur:  10 min.

Puzzelblad Jezus geneest iemand met huidvraat

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 4.

Oplossingen: - Links: beperking / kledingstijl / lengte / gewicht / afkomst
 - Rechts: liefhebben / aanraken / toenadering / luisteren / uitnodigen
  Uitkomst: erbij horen maakt gelukkig

Tijdsduur:  10 min.
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