
Verwerkingen

Puzzelblad Abraham luistert naar God
Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1
 - Potloden
 - Evt. computer met beamer

Voorbereiding: Neem een van de twee platen en vergroot hem tot A3-formaat of zorg dat je 
 hem kunt projecteren op een scherm of effen muur.

Werkwijze: Bekijk de plaat samen: wat en wie zien de kinderen op de plaat? Abraham, zijn 
 zoon Isaak en een bokje. Welk moment in het verhaal is dat? Wat is er voor 
 die tijd gebeurd?
 Leg uit dat de kinderen nu zelf een blad krijgen om zes verschillen te gaan 
 zoeken.
 
 Oplossing:
  1.  hoofddeksel Abraham
  2. tak voor/achter oor van bokje
  3. streep op linkerhoorn
  4. tak in linkerbovenhoek
  5. blad naast linkeroor bokje
  6. blad (groot/klein) naast rechteroor

Tijdsduur:  10 min.

Altaar
Abraham moest zijn offer brengen op een altaar, wat is dat eigenlijk? Hoe zag dat eruit?
In deze verwerking nemen de kinderen het echte eindresultaat niet mee naar huis, maar wordt er een foto 
gemaakt van hun altaar.

Je hebt nodig: - Een afbeelding van een altaar uit de tijd van Abraham (zie voorbereiding)
 - Een eenvoudige kleurplaat van een bokje (zie voorbereiding)
 - Voor elk kind een vel beige of groen papier, 180 gr.
 - Voldoende kleine steentjes OF playmais
 - Voor elk kind ca. 5 kleine takjes
 - Restanten geel en/of oranje papier
 - Evt. watten en lijm
 - Voor elk kind twee wasknijpers
 - Fotocamera
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Voorbereiding: Zoek een afbeelding van een altaar, zoals het er waarschijnlijk uitzag in de tijd 
 van Abraham. 
 Maak bijvoorbeeld gebruik van https://clipart.gelovenisleuk.nl/picture.php?/289.
 Zoek een eenvoudige kleurplaat van een bokje. 
 Maak bijvoorbeeld gebruik van:
 https://nl.freepik.com/premium-vector/hand-getekende-ram-schets-
 vectorillustratie_9538302.htm. 
 Schrijf erbij: God zal erin voorzien! Genesis 22.

Werkwijze: Praat samen na over het Bijbelverhaal. Weten de kinderen wat een altaar is? En 
 hoe dat eruitzag in de tijd van Abraham? Laat de afbeelding zien. Wat offer je 
 normaal op een altaar? Waarom doe je dat? Waarom vroeg God aan Abraham 
 om zijn zoon te offeren? Zou God hem echt door hebben laten gaan? Wat  
 vinden de kinderen van de eindoplossing?
 Ga daarna aan de slag met het maken van een altaar.
 Stapel van de stenen een altaar op het gekleurde papier. Schrijf de naam van 
 het kind op het papier. 
 Knip uit het gele of oranje papier een of meerdere vlammen. Zet de vlammen 
 erop (zorg dat de steentjes de vlammen op hun plek houden).
 Leg er wat takjes omheen.
 Plak op de kleurplaat van het bokje eventueel watjes als vacht, zodat je een 
 wollig bokje hebt.
 Zet de plaat van het bokje als achtergrond bij het altaar neer met behulp van de 
 knijpers en maak een mooie foto. Zorg dat de naam van het kind zichtbaar is op 
 de foto, zodat je later de goede foto bij elk kind kunt leveren.
 Leg aan de kinderen uit, dat ze het eindresultaat niet mee naar huis kunnen  
 nemen. Laat hen maar proberen om het op te tillen, het gaat gelijk kapot. Beloof 
 om hun eigen foto voor hen af te drukken en/of de digitale foto op te sturen.

Tijdsduur:  15 min.

Spel Gehoorzaam zijn
Je hebt nodig: Een lege ruimte

Voorbereiding: Bedenk verschillende opdrachten, die de kinderen moeten opvolgen. Maak een 
 mix van eenvoudige, logische opdrachten (zoals Ga allemaal op een rij staan, 
 Raak je neus aan met je linkerduim) en moeilijke opdrachten (zoals Maak een 
 rij op volgorde van grootte, naam of leeftijd, raak met je hak je billen aan) en 
 bedenk een opdracht die niet goed voelt om uit te voeren (bijvoorbeeld Geef het 
 kind dat het verst van je is een schop, prik met een potlood in je oog).

Speelwijze: Praat met de kinderen over het Bijbelverhaal. Abraham was God gehoorzaam, 
 ook toen hij een opdracht kreeg, die niet goed kon zijn. Waarom deed hij het 
 dan toch? Omdat hij God vertrouwde.
 Ga vervolgens de eenvoudige en moeilijke opdrachten doen. Let goed op of de 
 kinderen gehoorzaam zijn.
 Eindig met de opdracht die niet goed voelt. Wees daarbij alert: zorg dat je kunt 
 ingrijpen voordat de kinderen de opdracht echt uitvoeren. Roep heel hard: 
 “stop!”
 Praat daarna over waarom je dit spel gespeeld hebt: kunnen de kinderen ook 
 gehoorzaam zijn? Hebben ze genoeg vertrouwen? Begrijpen ze dat het een 
 soort test was, net zoals God Abraham testte?
 Bid samen om gehoorzaamheid en wijsheid, om Gods leiding te ontdekken in 
 hun leven.

Tijdsduur:  Afhankelijk van het aantal opdrachten
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Puzzelblad Abrahams geloof beproefd
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.

Oplossingen: Woordzoeker:

- 

Wegstreepzinnen:  Abraham luistert naar God. Ben je echt gehoorzaam?

Tijdsduur:  10 min.

Rekening
Je hebt nodig: - Een kassabon, nota en/of rekening
 - Voor elk kind een strook papier van ca. 10 x 21 cm. (zie voorbereiding)
 - Schrijfmaterialen
 - Tekenmaterialen

Voorbereiding: Snijd voldoende stroken papier in de juiste maat. Je kunt drie stroken uit één A4 
 snijden.

Werkwijze: Houd een kort inleidend gesprekje: Abraham laat zien dat hij God gehoorzaam 
 is tot elke prijs. Hij is bereid om zijn lang verwachte, geliefde, zoon op te offeren 
 omdat God dat vraagt. Als je daar goed over nadenkt is dat wel een hele hoge 
 prijs! Leg de link naar het offer van Jezus; daag de kinderen uit om erover na te 
 denken en er iets over te zeggen.
 
 Bekijk gezamenlijk de kassabon/nota/rekening. Wat staat daarop? (logo van 
 de winkel, wat je gekocht hebt, hoeveel, wat het kost, totaalbedrag, wijze van 
 betalen).

 Leg uit de we vandaag een rekening gaan maken, waarop je kunt zien wat  
 geloven jou kost:

Lees verder op de volgende bladzijde

12 september 2021 | Copyright VHM



12 september 2021 | Copyright VHM

 Maak bovenaan je strook papier een logo. Verwerk/verbeel er ‘geloof’ in. 
 Schrijf daaronder dingen als luisteren, naar de kerk gaan, opofferen (wat kun 
 je doen/laten waaruit blijkt dat je gehoorzaam bent?). Daarachter schrijf je de 
 ‘prijs’.
 Daaronder komt het ‘eindbedrag’.
 Dan komt de ‘betaalwijze’: Denk goed na! Wat kost het jou? Is de ‘prijs’ betaald? 
 Hoe? Door wie?
 Vermeld tenslotte het Bijbelgedeelte van vandaag en de tekst: ‘Gehoorzaam zijn 
 tot elke prijs’. Dit kun je ook in je logo verwerken, als je dat wilt.

Tijdsduur:  15 min.

Bijbelstudie
Je hebt nodig: - Voldoende bijbels, voor elk groepje minimaal 1 exemplaar
 - Voor elk groepje een blanco A3
 - Schrijfmaterialen

Werkwijze: Deel de groep op in subgroepjes van 3 of 4 kinderen. 
 In elk groepje lezen de kinderen het Bijbelgedeelte van vandaag (Genesis 22) 
 en gaan op zoek naar overeenkomsten en verschillen met het leven van Jezus. 
 Geef hun daarvoor de tip om te lezen in de vier Evangeliën, met name de 
 laatste hoofdstukken daarvan.
 Op hun papier schrijven ze de resultaten van hun onderzoek. Hang alle  
 resultaten naast elkaar. Komen de resultaten overeen? Of zijn er ook 
 verrassende uitkomsten? Praat daar nog even over door.

Tijdsduur:  15 min.
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Puzzelblad Abrahams geloof op de proef gesteld
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.

Oplossing:  God zal zichzelf van een offerlam voorzien

 Praat daarna samen nog over dat offerlam van God. Kunnen ze de relatie zien 
 met de Here Jezus?

Tijdsduur:  10 min.
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Abrahams geloof beproefd  
Genesis 22:1-19 

 

Woordzoeker: 
De woorden kunnen in alle richtingen staan,  

ook schuin en achterstevoren: 
 

Abraham 
Isaak 
Moria 
ezel 

knechten 
offeren 

hout 
vuur 
mes 
lam 

altaar 
engel 
ram 

struiken 
zegenen 

nakomelingen 
 

N D N E M R V S B N E R A M S 
P A N E A O T L I E N O L M J 
T A K A R R R X S N G S A H Z 
B D T O U E T I Q E E L G B K 
Q L D I M M F M A G L I L O N 
A O K Q F E J F B E M T T E E 
T E M J H M L H O Z E J F Q C 
N S F R M Y K I O P K A X D H 
I S A A K E R H N T U O H A T 
F P B O Z G T U E G V W Z E E 
V G B E V T D Q U S E J O Q N 
B S L V J P A K G V Y N Y R P 
D C D M A H A R B A S O I Q S 
R T F P I D I U O D E N T E C 
K D D B I D Z C T T M V R P L 

 

Wegstreepzinnen: 
Streep de letter v weg, wat staat er dan? Schrijf het maar op: 

 

vAvbvrvavhavmvvluvvistvevrtvvnvavarvGod 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Bevnvvjevvecvhtvvgevhovorvzavavmv? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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