
Verwerkingen

Werkblad Hand in hand
God doet een belofte aan Abraham. We noemen het ook wel dat God een verbond sluit met Abraham.  
Eerder heeft God ook een verbond met Noach gesloten en als teken een regenboog gegeven. 

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1
 - Voor elk kind een vel (gekleurd) A4
 - Voor elk kind twee strookjes papier
 - Scharen
 - Lijm
 - Voor elk kind een stuk (breed) lint
 - Kleurmaterialen

Werkwijze: Kleur de grote hand in met de kleuren van de regenboog en knip hem uit. Deze 
 hand stelt de hand van God voor.

 Trek je eigen hand over op een vel (gekleurd) papier en knip deze uit. Maak 
 van de twee strookjes papier een muizentrappetje  
 (zie https://www.youtube.com/watch?v=0qhWVlquLh8). 
 Plak het muizentrappetje in het midden op de grote hand. Plak de achterkant 
 van je eigen hand daar weer bovenop. 
 Doe eventueel een lint om beide handen, zodat ze echt samengebonden zijn.
 Zo ligt jouw hand in Gods hand. Praat daarover met de kinderen: als we in 
 Nederland afspreken dat we iets zullen doen, geven we elkaar een hand, dan 
 maak je ook een belofte om dat te doen. Omdat wij Gods kinderen zijn, doet Hij 
 ook ons een belofte. Als wij bij God willen horen dan zal Hij ons nooit loslaten 
 en voor ons zorgen. Jouw hand is dus altijd verbonden met die van God. Wil 
 je dat laten zien met een mooie strik er omheen? Praat met de kinderen ook 
 over waar ze aan denken als ze een regenboog zien. Denken ze dan ook aan 
 God, dat Hij altijd voor ons zorgt?

 Tijdsduur: 15 min.

Armband
Een armband kun je dragen als teken dat je ergens bij hoort/van iemand houdt. Daarnaast geeft het vlech-
ten ook aan dat God je vasthoudt en dat het stevig is. Er kan eventueel nog een kruisje, hartje of regen-
boog-bedeltje aan worden gehangen.

Je hebt nodig: - Repen stof in verschillende kleuren van bijv. oude t-shirts
 - Schaar
 - Evt. voor elk kind een bedeltje
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Voorbereiding: Knip voor elk kind drie reepjes stof van ongeveer 1,5 cm. breed en ongeveer  
 35 cm. lang. Knoop de drie reepjes stof aan één kant stevig aan elkaar.

Werkwijze: Laat, indien nodig, zien hoe je een vlecht maakt.
 Laat de kinderen de drie reepjes stof vlechten. Knoop het uiteinde vast 
 (zie foto).
 Knip de strookjes buiten de knoopjes recht af. 
 Knip van de overgebleven stukken stof twee hele smalle reepjes van ca. 10 cm. 
 lang.
 Leg de armband op de juiste lengte neer en knoop de armband vast door achter 
 de beide knoopjes een knoopje te maken met een smal reepje stof (zie foto). 
 Hierdoor kun je het armbandje nog op maat schuiven.
 Praat ondertussen over de relatie met het Bijbelverhaal.

Tijdsduur:  15 min.

Blind vertrouwen
Abram leverde zich over aan God, omdat hij Hem vertrouwde. Maar blind vertrouwen is nog niet zo  
eenvoudig…

Je hebt nodig: Per tweetal een blinddoek

Speelwijze: Koppel de kinderen in tweetallen. Hiervan is een kind geblinddoekt. 
 Ze geven elkaar een hand. Het geblinddoekte kind loopt op aanwijzing van het 
 niet-geblinddoekte kind een eenvoudige route door de ruimte. Vertrouwen ze 
 elkaar? Dit kan ook met meerdere tweetallen tegelijk, dan wordt het wel wat 
 drukker en minder overzichtelijk. 

Variant:  Een tweetal, beiden geblinddoekt, geeft elkaar de hand. 
 Op aanwijzingen van de kinderen uit de kring lopen ze samen een route.  
 Vertrouwen ze de kinderen uit de kring?

	 Praat	na	afloop	over	het	vertrouwen	dat	Abram	had	in	God.

Tijdsduur:  5-10 min.

Werkblad Sterren tellen
Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 2
 - Kleurmaterialen (zorg voor voldoende gele potloden!)
 - Schrijfmaterialen

Werkwijze: Tel de sterren terwijl je ze inkleurt. Oplossing: 99 sterren.
 Kleur de rest van de plaat in en teken er zoveel mogelijk extra sterren bij. Want 
 Abram zag ook meer sterren dan hij kon tellen!

Tijdsduur:  10 min.
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Communicatie
God spreekt tot ons, en wij mogen 24 uur per dag met Hem spreken.

Je hebt nodig: - Voor elk kind 2 lege blikken
 - Voor elk kind een stuk stevig touw (4 – 5 meter)
 - Hamers
 - Dikke spijkers
 - Evt. versiermaterialen

Werkwijze: Sla in het midden van de bodem van het blik met hamer en spijker een gat in 
 twee blikken. 
 Knip 4 à 5 meter touw af en trek dat door het gat. Maak aan de uiteinden een 
 knoop, zodat het touw er niet doorheen schiet. 
 Versier de blikken. Trek het touw strak en nu kan je praten met elkaar.
 Probeer dat gerust even uit: de ene praat in zijn/haar blik, de ander luistert met 
 zijn/haar oor aan het andere blik van hetzelfde touw.

Tijdsduur:  15-20 min.

Is de lijn vrij?
Abram stond in direct contact met God. Hij vond God in de stilte. Dat is bij ons niet altijd gemakkelijk te  
vinden, daar moet je echt je best voor doen. En hoe zit het eigenlijk met stoorzenders, in jezelf en van  
buiten?

Je hebt nodig: Een blikkentelefoon (zie hiervoor)

Werkwijze: Houd een inleidend gesprekje over het gebruik van de telefoon, hoe je bijna van 
 iedere plaats in de wereld kunt bellen en bereikbaar kunt zijn. En dat het soms 
 voorkomt, dat je elkaar niet kunt bereiken of kunt horen.
 Laat de blikkentelefoon zien en vraag wat het is. Er zullen kinderen zijn die het 
 herkennen. Laat de blikkentelefoon uitproberen.
 Er wordt gepraat door de ‘telefoon’ en het andere kind hoort de boodschap. De 
 ene keer soms beter dan de andere keer. Hoe komt dit?
 Alle kinderen komen een keer aan de beurt. 
 Houd aansluitend een gesprek over stoorzenders, stilte, Gods bereikbaarheid. 
 Denk ook aan de posters van Visje (www.visjeposters.nl), daar zijn verschillende 
 die over de communicatie met God gaan.

Tijdsduur:  10 min.

Puzzelblad Verbond tussen God en Abram
Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 3
 - Schrijfmaterialen
 - Voldoende bijbels

Oplossing:  Jesaja 26: 3-4 en Jesaja 54:10

Tijdsduur:  15 min.
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Genesis 17 – Hand in hand 

1
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Sterren tellen (Genesis 17) 
Hoe oud was Abram toen God een verbond met hem sloot? Tel de sterren en je weet het antwoord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk in.  
Ben je klaar? Probeer er zoveel mogelijk sterren bij te maken zodat er ontelbaar veel sterren zijn! 
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