
Verwerkingen

Puzzelblad Jakob liegt
Jakob loog. Dat was niet goed. En toch bleef God van hem houden. 

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1
 - Voor elk kind een vel gekleurd A4
 - Scharen
 - Lijm
 - Kleurmaterialen

Werkwijze: Knip de puzzelstukjes uit en plak ze op de goede plek op het gekleurde A4, 
zodat het hart weer heel is. Kijk voor het goede uiterlijk op het kopieerblad, 
rechtsonder.

 Praat samen over de tekst, die op het hart staat: Je mag altijd bij God terugkomen, 
ook als het helemaal fout ging. Herkennen de kinderen dat in het Bijbelverhaal? 
Wat had Jakob gedaan? En hoe reageerde God?

Tijdsduur:  10 min.

Net alsof je iemand anders bent
Jakob verkleedde zich en deed alsof hij Esau was.

Je hebt nodig: - Cd-speler
 - Cd met leuke liedjes (of een afspeellijst op YouTube of Spotify)
 - Tas met rits (bijv. rugtas) 
 - Verschillende (grote) kledingstukken die gemakkelijk aan- en uitgetrokken 

kunnen worden over de kleding die de kinderen al aan hebben
 - Hoedjes, sjaals en schoenen

Voorbereiding: Stop alle kleding in de tas en sluit deze goed, zodat de kinderen niet zien wat erin zit.

Speelwijze: Zet alle kinderen in een kring. Geef de tas aan een kind en zet de muziek aan. 
De kinderen moeten de tas doorgeven totdat je de muziek stopzet. Degene die 
de tas heeft, moet met zijn ogen dicht, een ding uit de tas pakken en aantrekken 
over de eigen kleding. 

 Vervolgens wordt de tas weer doorgegeven en gaat het spel verder totdat de 
kinderen alles uit de tas hebben. Als je een grote groep hebt, (of als je veel 
verkleedkleren hebt) kun je ook twee tassen maken, die tegelijkertijd op twee 
plekken in de kring rondgaan. Het verkleedspel gaat dan wat sneller.

	 Na	afloop	natuurlijk	elkaar	bekijken	en	bespreken:	hoe	ben	je	verkleed?	Kun	
je iemand spelen die er zo uitziet? Hoe voel jij je in deze kleding? Ben je door 
andere kleding te dragen ook iemand anders geworden?

 Leg ook de link met het verhaal: wat veroorzaakte het verkleden bij Jakob?

Tijdsduur:  afhankelijk van het aantal kinderen.
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Blij of verdrietig
Als je iets graag wilt hebben en je doet iets naars of verkeerds om je zin te krijgen, zou je blij moeten zijn dat 
je je zin krijgt, maar dan voel je je toch verdrietig. Dat was bij Jakob vast ook zo.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een vel stevig papier
 - Stickertjes met smileys
 - Kleur- en tekenmaterialen
 - Scharen
 - Touw
 - Perforator

Voorbereiding: Teken (en/of knip) tekstballonnen van het papier.

Werkwijze: Geef elk kind een tekstballon. Aan de ene kant maken ze een blije kant en aan 
de andere kant een droevige kant met behulp van stickertjes of tekenmaterialen. 
Je kunt ze zo klein of groot maken als je zelf handig vindt. Maak boven in de 
tekstballon een gaatje en bevestig daar een touwtje aan zodat de hij kan hangen 
en draaien.

 Praat ondertussen over waar de kinderen blij of verdrietig van worden. Hoe voelt 
het als je iets hebt gezegd wat niet waar is? Kan God zorgen dat je blij wordt? 

Tijdsduur:  15 min.

Puzzelblad Bedrog maakt veel kapot
Dit blad is gedeeltelijk puzzelblad en gedeeltelijk bedoeld om met elkaar te praten. 

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 2
 - Schrijfmaterialen

Vooraf: Denk na over hoe je wilt omgaan met de dubbele invulling van dit blad: maken de 
kinderen eerst de puzzels of gaan ze eerst praten over de vragen over eerlijkheid 
en hoe God omging met Jakobs leugen. Werken de kinderen individueel, in de 
grote groep of in subgroepjes?

Oplossing puzzels: - Paardensprong: bedriegt / gezegend / pijlkoker / verdriet / bedreigt / grootste
 - Invullen: pijlkoker / grootste / bedriegt / gezegend / bedreigt / verdriet

Tijdsduur:  20 min.
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Blokjesroof
Jakob kreeg de zegen onrechtmatig. Eigenlijk heeft hij de zegen gestolen!

Je hebt nodig: - Een lege ruimte
 - Voor elk kind een blokje, doosje of toiletrol
 - Scorebord per groep
 - Viltstift

Voorbereiding:		 Kijk	eventueel	naar	dit	filmpje,	om	te	zien	hoe	het	spel	gespeeld	wordt
 https://www.youtube.com/watch?v=yBSjM6nWQFg 

Speelwijze: Er worden tweetallen gemaakt. Een leerling is de loper, de andere is de tikker. 
De tikker staat achter het blokje (doosje of toiletrol) en de loper ervoor. Zodra de 
loper het blokje heeft aangeraakt mag de tikker starten. De loper kan een punt 
verdienen door het blokje te stelen en over de achterlijn van het speelveld te 
brengen zonder getikt te worden. Wissel daarna van rol. Wie haalt de meeste 
punten?

 Uitbouwmogelijkheden:
    -  Wisselen van partner
    -  Meerdere blokjes neerzetten

 Met twee teams spelen: 
 Nu is het niet één tegen één maar team tegen team. De lopers starten achter 

een (denkbeeldige) lijn en de tikkers staan bij hun blokje. De tikkers mogen op 
elk moment starten wanneer ze willen, maar mogen niet terug. Als je af bent ga 
je aan de zijkant zitten. 

 Je bent af wanneer:
 -  Je als tikker niemand hebt getikt en alle lopers terug zijn in hun gebied
 -  Je als loper bent getikt
 Elk blokje is een punt waard. Wanneer er een team helemaal af is, tel je de 

punten op. Dan wisselen de rollen.
 Praat na over de ‘roof’. Zien de kinderen de relatie met het Bijbelverhaal?

Tijdsduur: 1 5 min.

Goed of fout
Als je iets graag wilt hebben en je doet iets naars of verkeerd om je zin te krijgen, zou je blij moeten zijn 
omdat je je zin kreeg, maar dan voel je je toch verdrietig. Dat was vast bij Jakob ook zo.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een vel stevig papier
 - Stickertjes met smileys
 - Kleur- en tekenmaterialen
 - Scharen
 - Touw
 - Perforator

Werkwijze: Teken een grote tekstballon op het papier. Teken/schrijf aan de ene kant een 
positieve	kant,	met	daarop	wat	goed	is	gegaan	of	wat	je	fijn	vindt	om	te	doen	
voor een ander, en aan de andere kant een negatieve kant, waar je opschrijft/
tekent wat je fout hebt gedaan of moeilijk vindt. Dit kan ook met behulp van 
stickertjes of tekenmaterialen. Denk aan smileys, tranen e.d. 

 Je kunt de tekstballon zo klein of groot maken als je zelf handig vindt. 
 Maak boven in de tekstballon een gaatje en bevestig daar een touwtje aan zodat 

hij kan hangen en draaien.

Tijdsduur:  15 min.
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https://www.youtube.com/watch?v=yBSjM6nWQFg  
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