Verwerkingen
Werkblad Lot wordt gered uit Sodom
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een kopie van werkblad 1 (2 pagina’s) op stevig papier
- Kleurmaterialen
- Scharen
- Lijm
- Evt. een snijmesje met snijmat
Werkwijze:

Kleur de beide platen.
Knip het plaatje van Lot en de engel uit en knip ook de deur uit die op het
tweede blad staat.
Plak het plaatje waar Lot en een engel opstaan achterop het plaatje van de
deur. Vouw het plakstrookje om en plak de deur zo op het eerste blad, dat de
arm van Lot mooi aansluit bij de hand van de engel in de deuropening.
Tip: Voor een nog mooier resultaat snijd je de deuropening van het eerste blad
aan de rechterkant in, zodat je het plakstrookje er doorheen kunt steken en aan
de achterkant vast kunt plakken.

Tijdsduur:

10 min.

Van donker naar licht
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een vel scratchpapier
- Voor elk kind een satéprikker
- Evt. kladpapier en potlood
- Evt. voor elk kind een vel gekleurd A4 papier, dubbelzijdig plakband en
		scharen
- Voor elk kind een etiket met de tekst ‘Lot vlucht uit Sodom – Genesis 19’
Werkwijze:

Leg uit wat dit werkje met het verhaal te maken heeft: Lot woont met zijn gezin
in Sodom. De stad en de inwoners zijn slecht en God gaat hen daarvoor
straffen (zwart, donker). Lot kiest voor God en krijgt de kans om te vluchten
(licht, helder).
Teken met de satéprikker op het zwarte scratchpapier een paar huisjes
(Sodom) en Lot en zijn gezin, die vluchten. Maak eventueel vooraf op
kladpapier een schetsje.
Je kunt ervoor kiezen om deze tekening op A4 papier te plakken, je krijgt dan
het effect van een passe-partout.
Plak het etiket op de achterkant of op de passe-partout.

Tijdsduur:

15 min.

Sta zo stil als een zoutpilaar
Je hebt nodig:
Een lege ruimte
Speelwijze:

Dit spel is een variatie op het bekende spel ‘Annamaria Koekoek’
(kijk op https://www.spelenboek.nl/bezighouders/annemaria-koekoek/.
Alle kinderen stellen zich op aan één kant van de zaal. Een persoon
staat aan de andere kant van de zaal met het gezicht naar de muur toe. Deze
persoon zegt luid en duidelijk: “Verander in een zoutpilaar!”
Terwijl dit gezegd wordt mogen de kinderen, die aan de overkant van de zaal
staan, voorzichtig een paar stappen vooruit doen. Maar voordat de persoon,
die de zin heeft gezegd, zich omdraait (na het uitspreken van de zin), moet
iedereen zo stil staan als een zoutpilaar.
lees verder op de volgende bladzijde
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De persoon die de zin heeft gezegd, kijkt goed rond of er niemand is die zich
beweegt. Beweegt er iemand? Dan moet hij weer terug naar het beginpunt en
mag daar vandaan weer meespelen. Daarna draait de spreker zich om en zegt
de zin weer luid en duidelijk. Wie lukt het om als eerste aan de overkant van de
zaal te komen en de muur aan te tikken?
Leg na afloop de relatie met het Bijbelverhaal.
Tijdsduur:

10 min.

Puzzelblad God redt Lot
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.
Oplossingen:

- Puzzelstukjes: Engelen waarschuwen Lot dat God Sodom gaat verwoesten
- Pijltjes volgen: Kijk niet om en sta nergens in de vallei stil
- Blokpuzzel: Lot komt in Soar aan met zijn twee dochters

Tijdsduur:

10 min

Breken met het verleden / de weg naar de toekomst
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een lege (jam)pot met deksel
- Voor elk kind minimaal vier zelfklevende etiketten
- Viltstiften
- Voor elk kind enkele glowsticks
- Scharen
Werkwijze:

Er zit wat symboliek in dit werkje. Geef kort tekst
en uitleg: Lot kiest voor God en mag vluchten
uit Sodom voordat het verwoest wordt. Hij
kiest voor God; als wij dat ook doen mogen wij
ook vluchten (naar het kruis van Golgota). Je
breekt dan met je verleden, het wordt licht om je
heen (het breken van de glowsticks).
Schrijf op een etiket: Breken met het verleden Genesis 19.
Teken op een etiket een kruis en op een ander
een paar huisjes (Sodom). Teken op weer een
ander etiket vuur/vlammen.
Zorg ervoor dat er boven/naast je tekeningetjes
nog voldoende glas zichtbaar blijft.
Knip het getekende uit, knip de beschermlaag mee uit. Plak dan alles op de pot,
de vlammen op de huisjes.
Plak het etiket met de tekst op het deksel. Haal het deksel van de pot af.
Knip één of meer glowsticks open. Houd de pot een beetje op zijn kant en laat
de vloeistof uit de glowstick langs de wand aan de binnenkant van de pot
druipen. Draai de pot terwijl je dit doet, zodat overal wat vloeistof zit. Doe dan
het deksel weer op de pot.
N.B. Op de foto is het effect van de glowsticks niet te zien, omdat die vanwege
de lockdown even niet gekocht konden worden.

Tijdsduur:
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20 min.

Maak je keus!
Je hebt nodig:

- Een lege ruimte
- Schilderstape

Voorbereiding:

Verdeel de zaal met schilderstape in drie vakken.

Speelwijze:

Ga met alle kinderen in het middenvak staan. Wijs de twee andere vakken aan
en vertel: Straks krijg je een stelling te horen. Je moet daar over nadenken en
steeds een keuze maken. Voor de ene keuze ga je naar links, voor de andere
keuze ga je naar rechts. Het gaat niet om goed of fout, maar om jouw mening.
Begin met een aantal eenvoudige stellingen zoals bijvoorbeeld:
- Als ik mag trakteren kies ik altijd voor iets gezonds
- Als ik mijn kamer op moet ruimen, doe ik net alsof ik het niet gehoord heb
- Als mijn vriendje een spel uitkiest en ik heb daar geen zin in, dan zeg ik dat
ook
Daarna een aantal stellingen waar je dieper over door kunt praten:
- Ik vind kiezen gemakkelijk
- Als ik moet kiezen, kijk ik graag naar wat iemand anders kiest
- Als ik een keus moet maken, vraag ik iemand anders om me te helpen
- Ik vind het vervelend om een verkeerde keus te maken en dat anderen daar
iets van zeggen.
Vragen die je bijvoorbeeld kunt stellen om door te praten:
- Zijn alle keuzes makkelijk? Zijn alle keuzes moeilijk? Ken je voorbeelden uit de
Bijbel van mensen die keuzes moesten maken? Denk bijvoorbeeld aan Adam
en Eva, Noach, Jozef de man van Maria, etc.
- Denk je dat jij bij het maken van keuzes een volger bent? Of ben je vaak degene die vooroploopt?
- Is de ene keus belangrijker dan een andere? Welke keuzes vind jij belangrijk?
- Als je een verkeerde keus hebt gemaakt, kun je dat dan makkelijk weer goed
maken? Of is dat moeilijk?
- Als je een verkeerde keus hebt gemaakt tegenover de Here God, durf je dat
dan tegen Hem te zeggen? Hoe doe je dat? Je mag weten dat God zijn Zoon
naar ons heeft toegestuurd om ons te redden, ook als je verkeerde keuzes
maakt.

Tijdsduur:
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15 min.

Puzzelblad Lot wordt gered uit Sodom
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een kopie van werkblad 3 (2 pagina’s)
- Schrijfmaterialen
- Voldoende bijbels OF kopieën van het Bijbelgedeelte
Oplossingen:
1.
Spoed
2.
Wordt
3.
Vrouw
4.
Zijn
5.
Wilde
6.
Buiten
7.
Gevaar
8.
Lot
9.
Dienaar
10.
Geef
11.
Vluchten
12.
Het
13.
Daar
14.
Stad
15.
Zon
16.
Heer
17.
Vuur
18.
Gomorra
19.
Vallei
20.
Liep
21.
Om
22.
Een
23.
Plaats
24.
Sodom
25.
Rookwolken
26.
Toen
27.
Steden
28.
Rekening
Uitkomst: God redt wanneer je voor Hem kiest
Tijdsduur:

27 juni 2021 | Copyright VHM

15 min.

1a

27 juni 2021 | Copyright VHM

1b

27 juni 2021 | Copyright VHM

2

27 juni 2021 | Copyright VHM

3a

27 juni 2021 | Copyright VHM

3b

27 juni 2021 | Copyright VHM

