
Verwerkingen

Werkblad Jezus geneest een verlamde man

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
 - Scharen
 - Kleurmaterialen
 - Lijm
 - Voor elk kind twee pleisters
 - Voor elk kind een touwtje of lintje
 - Voor elk kind twee reepjes gekleurd papier 

van ca. 15 x 1 cm.

Werkwijze: Kleur de harten, de handen en de voeten in. De 
 lichtstraal binnen in het ene hart 
 moet geel gekleurd worden. Plak op het andere 
 hart twee pleisters. Knip de twee harten uit en 
 ook de handen en de voeten. 
 Vouw beide reepjes gekleurd papier dubbel en 
 vouw ze aan de bovenkanten een klein stukje 
 om, zie voorbeeldfoto. 
 Plak aan de achterkant van één hart het touwtje of lintje (zo kun je later het 
 geheel ophangen). Plak ook de twee reepjes papier er dubbel tussen, de  
 vouwkant komt dus binnen in het hart. 
 Plak het andere hart er tegenaan met de achterkanten naar elkaar toe. 
 Plak de handjes op de omgevouwen uiteinden aan de kant van het hart met de 
 lichtstraal. 
 Plak de voeten aan de kant van het hart met de pleisters. 
 Het is leuk om de gekleurde reepjes papier voorzichtig een beetje te buigen 
 naar het hart toe, dat maakt het wat speels.

 Praat ondertussen over de betekenis van deze verwerking: 
 De verlamde man werd door Jezus genezen, maar hij genas eerst van binnen. 
 Jezus is het Licht dat in de wereld kwam, een Licht voor ons. Hij geneest ons 
 hart, daarom de lichtstraal in het hart. En als je weet dat je genezen bent van 
 binnen, dan mag je juichen en dankbaar zijn. Dat kun je beide met je handen 
 doen, juichen en danken. Vandaar de handen.  Als kinderen vallen, krijgen ze 
 vaak een pleister, de ergste pijn is dan meestal voorbij. Vandaar de pleisters. De 
 verlamde man kan weer lopen, daarom de voeten aan deze kant van het hart.

Tijdsduur:  15 min.
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Genezen!

Je hebt nodig: - Voor elk kind een stuk chenilledraad (pijpenrager)
 - Voor elk kind twee ijslollystokjes
 - Voor elk kind een lapje niet te dikke stof, 10 x 8 cm.
 - Voor elk kind een lintje of stukje draad
 - Voor elk kind een klein kaartje met de tekst ‘Jezus geneest je helemaal. Mar-

cus 2: 1-12’
 - Scharen
 - Dubbelzijdig plakband

Voorbereiding: Maak een poppetje als voorbeeld.

Werkwijze: Maak van het chenilledraad een poppetje: 
 bepaal het midden en vorm daar een 
 rondje (om je duim). Draai deze cirkel 
 twee keer zodat het hoofd ‘vast’ zit en een 
 nekje ontstaat.
 Pak nu beide draadeinden en spreid ze uit 
 voor de armpjes. Na 2,5 cm buig je deze 
 terug naar de nek. Draai het geheel weer 
 vast en vorm nu het lijf met beide draadeinden.
 Draai ze na 1 cm.  weer om elkaar. Buig dan de uiteindjes uit elkaar voor de 
 beentjes.

Nu maak je het slaapmatje: Plak dubbelzijdig plakband op beide lollystokjes. Haal de beschermlaag eraf en 
 plak de lange kant op de lange rand van het lapje. Plak nog een stukje  
 dubbelzijdig plakband hierop en vouw het stofje naar binnen om, zodat je geen 
 rafeltjes krijgt en het stokje aan de binnenkant van het lapje zit.
 Rol het matje op, knoop het tekstkaartje eraan en geef het in de armpjes van je 
 poppetje.

Tijdsduur:  15 min.

Spel Vertrouw je vrienden

Je hebt nodig: - Blinddoek
 - Kranten

Speelwijze: Speel spelletjes waarbij vertrouwen een grote rol speelt.
 Er zijn verschillende mogelijkheden; kijk wat past bij jouw groep en de leeftijd 
 van de kinderen.
 - Maak tweetallen of drietallen. Een kind wordt geblinddoekt. De andere  
  kinderen brengen het geblinddoekte kind kris-kras door de zaal naar een ander 

punt in de zaal. Durf jij de ander te vertrouwen en te volgen zonder dat je ziet 
waar je heen gaat?

 - Een kind gaat zich achterover laten vallen. De andere kinderen staan achter 
het kind en houden elkaars handen vast; zo ontstaat een vangnet voor het kind 
dat zich gaat laten vallen. Durf jij afhankelijk te zijn van je groepsgenoten en je 
te laten vallen?

 - Leg een grote krant open, ga met een groepje kinderen hierop staan. Stap van 
de krant af. Daarna wordt de krant dubbelgevouwen, weer sta je met alle kin-
deren op de krant. Zo gaat het spel steeds verder. Kun je elkaar vertrouwen, 
dat je elkaar helpt om stevig te blijven staan? Durf je anderen te helpen en durf 
je geholpen worden? Waar ligt de grens?

Tijdsduur:  Afhankelijk van gekozen spel(len)
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Werkblad De verlamde man

Op dit werkblad staat een verhaal dat de kinderen na afloop zelf kunnen vertellen met behulp van een extra 
hulpmiddel: de ‘geschakelde strip’.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 2 op stevig 
papier

 - Kleurmaterialen
 - Scharen
 - Lijm
 - Voor elk kind vier stroken gedecoreerd karton 
  (verkrijgbaar bij Action), 
  maat ca. 18 x 3 cm.
 - Voor elk kind drie splitpennen

Voorbereiding: Maak voor elk kind een ‘geschakelde strip’. 
 Qua constructie lijkt deze een beetje op een duimstok.

Werkwijze:  Knip voor elk kind vier stroken gedecoreerd karton. De 
 maat daarvan is  ca. 18 x 3 cm. Bevestig de vier stroken 
 in de lenge aan elkaar met drie splitpennen.
 Deze ‘geschakelde strip’ is een hulpmiddel om bij het 
 verhaal te gebruiken, dat op het werkblad staat. Bij elke 
 fase in het verhaal staat een schetsje hoe je de 
 ‘geschakelde strip’ kunt neerleggen, zodat het iets 
 uitbeeldt, dat past bij die fase in het verhaal.

Werkwijze: Kleur de plaat in. Knip het geheel uit.
 Vouw het over de middenlijn dubbel en maak de voor- 
 en achterzijde aan elkaar vast met behulp van de  
 plakstrook. Op die manier ontstaat een open hoesje. 
 Geef elk kind een eigen ‘geschakelde strip’ en lees  
 samen het verhaal dat nu op de achterzijde van het 
 hoesje staat. Bij elke fase vouwen de kinderen hun 
 ‘strip’ op de manier die afgebeeld staat bij de fase van 
 het verhaal.
 Kunnen de kinderen dit nu ook zelfstandig?
 De ‘geschakelde strip’ kan bewaard worden in het 
 hoesje.

Tijdsduur:  15 min.
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Explosion box

Een explosion box is een doosje dat openvouwt als je het deksel eraf haalt. 

Je hebt nodig: - Voor elk kind een stuk stevig papier 21 x 21 cm.
 - Voor elk kind een stuk stevig papier 11,5 x 11,5 

cm.
 - Restjes gekleurd karton
 - Tekenmaterialen
 - Schrijfmaterialen
 - Voor elk kind een lintje
 - Dubbelzijdig plakband
 - Gum
 - Linialen
 - Ril- of embossingtool
 - Scharen
 - Evt. voor elk kind een print van het volledige bijbelgedeelte van vandaag

Voorbereiding: Bekijk het instructiefilmpje.

Werkwijze: Begin met het karton van 21 x 21 cm; dit wordt de doos.
 Maak - met behulp van de liniaal - met potlood stipjes aan alle zijden van het 
 karton op 7 en 14 cm..
 Ril van stip naar stip (langs je liniaal) zodat je op het karton nu 9 gelijke vier
 kanten ziet. Als je geen ril- of embossingtool hebt kun je ook de botte kant van 
 een open schaar gebruiken.
 Ril de vierkanten in de hoeken schuin vanaf de punt van het middelste vierkant 
 naar de hoek van het karton. 
 Vouw alle gerilde lijnen naar binnen.

 Pak nu het andere stuk karton erbij, dit wordt het deksel:
 Zet aan alle zijden een stip op 2 cm. vanaf de 
 buitenste hoeken. Ril weer van stip naar stip. 
 Je binnenste vierkant is nu 7,5 x 7,5 cm.
 Vouw alle gerilde lijnen naar binnen. 
 Gum alle stippen uit.  
 Pak je schaar erbij en knip alle kleine  
 vierkantjes in de hoeken aan één kant 2 cm. in.
 Plak er een stukje dubbelzijdig plakband op. 

Haal de beschermlaag eraf, vouw het om en 
plak het vast. Nu heb je een deksel dat op je 
doosje past.

 Knip van restjes karton drie kleine kaartjes die in de doos passen.
 Schrijf op elk kaartje een tekst:
 - Vergeving
 - Genezing
 - Marcus 2: 1 -12

Optioneel:  Voeg de geprinte tekst van dit Bijbelgedeelte erbij. Je zult het misschien op 
 moeten vouwen, maar dat maakt het wel completer.
 Stop de kaartjes in de doos, doe het deksel erop en knoop er een mooi lintje 
 om, zodat het een cadeau wordt.

Tijdsduur:  20 min.
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Bidden helpt!

Je hebt nodig: - Evt. briefjes
 - Evt. schrijfmaterialen

Werkwijze: Net als de verlamde man, hebben wij ook vaak hulp nodig. 

Vraag:  Waar ben jij verdrietig over, waar heb jij pijn van, waar kun jij hulp bij gebruiken? 
 Ga in groepjes van twee of drie kinderen bij elkaar zitten en vertel waar de 
 anderen in je groepje voor kunnen bidden. Als dit moeilijk is, schrijf dan iets op 
 een briefje. Om beurten pak je een briefje en bid je voor wat er op het briefje 
 geschreven staat.

Tijdsduur:  10 min.

Verlamde en vier gelovige vrienden

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

Werkwijze: Laat de kinderen zelf nadenken en opschrijven op welke momenten ze zich 
 soms gevangen/verlamd voelen, wat hun gedachten betreft, en praat er daarna 
 met elkaar over.

Let op:  Zorg voor een veilige omgeving!

Tijdsduur:  15 min.
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Jezus geneest een verlamde man – Marcus 2: 1-12 
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