
Verwerkingen

Werkblad Blij
Abraham en Sara zijn al zo oud, ze geloven niet dat ze 
nog een kindje krijgen. Maar als Isaak later geboren wordt, 
kunnen ze hun geluk niet op. Ze zijn zo blij. Help jij mee 
een babyfeestje te organiseren voor Abraham en Sara om 
te vieren dat Isaak geboren is?

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

 - Kleurmaterialen
 - Lijm
 - Versiermaterialen als linten, 

blauwe muisjes, ballonnen, 
glitters, stickers e.d.

Werkwijze: Kleur in wat je in wilt kleuren 
 en maak de plaat helemaal 
 feestelijk door hem te versieren met allemaal soorten materialen. De  
 beschuitjes kun je bijvoorbeeld beleggen met echte blauwe muisjes, plak echte 
 ballonnen op of maak een mooie strik om de cadeaus. Maak het in ieder geval 
 zo mooi mogelijk.

Tijdsduur:  15 min.

De tent van Abraham en Sara

Je hebt nodig: - Voor elk kind een stevig vouwblaadje
 - Voor elk kind vier ijslollystokjes
 - Voor elk kind een vel gekleurd A4 (groen 

of lichtbruin), 240 gr.
 - Evt. voor elk kind een lapje stof ter 

grootte van het vouwblaadje
 - Scharen
 - Lijm
 - Evt. playmais met vochtig doekje
 - Evt. stiften

Werkwijze: Lijm de ijslollystokjes per twee aan 
 elkaar: ze moeten aan de  
 bovenkant gekruist worden geplakt, in 
 de hellingshoek van een tent. Dit zijn de 
 tentstokken.
 Vouw het vouwblaadje dubbel. Dit wordt 
 het tentdoek. Plak deze tussen de ‘tent
 stokken’ (zie foto). Plak er eventueel nog 
 een lapje stof overheen.
 Zet de tent op het gekleurde vel A4.
 Als er genoeg tijd is kun je meer  
 elementen maken: bijvoorbeeld Abraham 
 en Sarah, gemaakt van playmais en/of 
 struiken/planten van papier of andere 
 materialen.

Tijdsduur:  15 – 30 min.
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De betekenis van je naam
Je hebt nodig: Een boek met de betekenis van namen OF een website met de betekenis van 
 namen (zie voorbereiding)

Voorbereiding: Als je geen boek hebt is op internet veel te vinden over de betekenis van 
 voornamen. Maar let op: de ene site is veel betrouwbaarder dan de anderen. 
 Goede sites zijn onder andere:
 https://visie.eo.nl/bijbelse-namen 
 https://www.betekenisnamen.nl/ 

Werkwijze: Praat met de kinderen na over het Bijbelverhaal. Abraham en Sara gaven 
 hun zoon een bijzondere naam. Hoe hadden ze die bedacht? Soms vinden 
 mensen een naam gewoon mooi, soms noemen ze een baby naar iemand  
 anders, bijvoorbeeld naar zijn/haar opa of oma. Soms kiezen ze een naam 
 waarvan de betekenis mooi is of goed past. Abraham en Sara kozen een naam 
 om zijn betekenis. Dat gebeurde in Israël heel vaak. Bijbelse namen hebben  
 altijd een betekenis en zeggen iets over hoe die mens is. Soms krijgen mensen 
 ook een andere naam, omdat hun oude naam niet meer goed bij ze past.
 Isaak betekent: Hij lacht, of Blijdschap. Waarom zouden ze die naam hebben 
 gekozen? 
 Weten jullie ook de betekenis van de namen Abraham en Sara? Zoek het maar 
 op in het namenboek of op de website. 
 Daarna kun je de betekenis van de namen van de kinderen opzoeken. Vaak is 
 er een relatie met een Bijbelse persoon.

 N.B. oudere kinderen met een mobiele telefoon kunnen wellicht de betekenis 
 van hun eigen naam opzoeken.
 
 Tip: als een naam niet voorkomt in de lijst, kijk dan bij een deel van de naam. 
 Voorbeeld: Jeftelino staat niet in de lijst, maar Jef wel (of Jefta).

Tijdsduur:  afhankelijk van het aantal kinderen

Puzzelblad God maakt Abraham en Sara blij met een zoon
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.

Oplossing:  Boom, heuvel, kruik, kraag, mantel, mouw, knoop, broodje, Sara’s lach en 
 schoen.

Tijdsduur:  10 min.

13 juni 2021 | Copyright VHM

https://visie.eo.nl/bijbelse-namen
https://www.betekenisnamen.nl/


Van ‘harte’ gefeliciteerd
Abraham en Sara kunnen nu echt blij zijn, omdat God zijn plan heeft doorgezet: ze krijgen een zoon. Wij 
feliciteren hen daar ‘van harte’ mee.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een vel A4 van een materiaal naar keuze: stevig papier,  
  knutselkarton, foam, vivella etc.
 - Voor elk kind een stukje materiaal naar keuze, 8 x 8 cm. in een vrolijke kleur
 - Voor elk kind een touwtje van ca. 10 cm.
 - Scharen
 - Plakband
 - Lijm
 - Tekenmaterialen
 - Schrijfmaterialen
 - Versiermaterialen, zoals krullint, gekleurde confetti uit een perforator, pailletten 

e.d.
 - Evt. voor elk kind 2 wiebeloogjes

Werkwijze: Vouw het A4-vel over de korte kant dubbel zodat het A5-formaat wordt.
 Teken daarop een half hart en knip het uit over de dubbele laag, zodat je een 
 heel hart krijgt.
 Teken op het vierkante velletje een zo groot mogelijke cirkel en knip hem uit.
 Teken of plak een heel blij gezicht op beide kanten van de cirkel, gebruik voor 
 de ogen evt. wiebeloogjes.
 Maak het ene uiteinde van het touwtje met plakband vast aan de punt van het 
 hart, het andere uiteinde aan de bovenkant van de cirkel.
 Schrijf op de buitenzijde van het hart (ene helft): ‘Isaak wordt geboren -  
 Genesis 18:1-15’. Schrijf op de binnenzijde van het hart ‘Echte blijdschap krijg je 
 van God’.
 Breng om de tekst versieringen aan zoals krullint, gekleurde confetti of  
 pailletten.
 Leg de smiley in het hart en vouw het hart dubbel. 
 Vouw het hart open en de blijdschap ‘springt je tegemoet’.

Tijdsduur:  20 min.

Werkblad Boekje Dankbaar
Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 3 (2 pagina’s) op stevig papier
 - Scharen
 - Kleurmaterialen
 - Schrijfmaterialen
 - Lijmstiften
 - Voor elk kind een stukje touw of lint

Werkwijze: Het eerste blad geeft een duidelijke aanwijzing over de werkwijze.
 Let op: op het eerste blad staat ook de kaft van het boekje, dus die is een  
 onderdeel van de verwerking.

 Knip de pagina’s uit, zoals aangegeven bij afbeelding 1 en vouw de pagina’s als 
 een harmonica. Vouw het plakrandje om en bevestig de pagina’s aan elkaar met 
 een beetje lijm. Een prittstift werkt het beste, andere lijm gaat snel bobbelen.
 Knip het omslagje uit en vouw het om het boekje, zoals in de afbeelding.
 Plak de binnenkanten van het omslagje aan de buitenste pagina’s met een  
 prittstift.
 Vul nu het boekje, door de vragen te beantwoorden. Kleur alles in en versier het.
 Bevestig er eventueel een touwtje of lintje aan, zodat je het thuis kunt  
 ophangen.

Tijdsduur:  15 min.

13 juni 2021 | Copyright VHM



13 juni 2021 | Copyright VHM

Werkblad God maakt Abraham en Sara blij met een zoon
Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 4 op stevig papier
 - Voor elk kind een vel rood A4
 - Scharen
 - Lijmstiften
 - Schrijfmaterialen
 - Kleurmaterialen

Werkwijze: Het eerste blad is een werkinstructie met foto’s. Als je voor elk kind een kopie 
 hebt kunnen ze waarschijnlijk zelfstandig werken. Anders is er misschien meer 
 begeleiding nodig.

 Knip de plaat uit. Vouw de plaat dubbel, met de afbeelding naar buiten.
 Knip het zwarte gedeelte van de mond eruit en zorg dat je goed in de hoekjes 
 komt.
 Klap nu beide gedeelten van de mond om; zorg dat de vouw goed scherp is.
 Vouw de plaat opnieuw dubbel, maar nu met de afbeelding naar binnen. Vouw 
 daarbij het ‘pop-up’-gedeelte (de mond) goed scherp naar binnen. Als de  
 horizontale vouw, die over de neus en mond loopt, goed scherp is krijg je het 
 juiste effect.
 Lijm met lijmstiften een rood papier tegen de achterkant van de plaat aan. Laat 
 daarbij het gedeelte van de mond vrij.

 Kleur de plaat in. Schrijf erbij wie en wat je ‘vet’ laat lachen: waar word jij heel 
 blij van? Maak er eventueel tekeningetjes bij.

Tijdsduur:  15 min.
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Genesis 18:1-15 

Zoek de 10 verschillen: 
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