
Verwerkingen

Werkblad God staat klaar om te helpen
Dit levert een 3D-kaart op, die ook gebruikt kan worden om iemand een hart 
onder de riem te steken.

Je hebt nodig: -  Voor elk kind een kopie van werkblad 1a op
    stevig (gekleurd) papier
 -  Per drie kinderen een kopie van werkblad 1b
    op stevig papier
 -  Voor elk kind een vel gekleurd A4
 -  Scharen
 -  Lijm
 -  Kleurmaterialen

Voorbereiding: Knip werkblad 1b in drie stukken, zodat elk kind een eigen deel heeft.

Werkwijze: Kleur de tekeningetjes van de mensen en van de handen en knip ze uit (knip de 
mensen uit op de stippellijn). 

 Neem het papiertje met de tekst en vouw het dubbel. Knip nu de lijnen in het 
midden in, terwijl het vel dubbelgevouwen is. De lijnen worden dus aan beide 
kanten van de vouw geknipt. Vouw het blad weer open en vouw nu de smalle 
stukjes precies tegengesteld aan de rest van de vouwlijn. 

 Plak beide handen, met daartussenin de mensen, op de smalle stukjes. Plak dit 
papier op het gekleurde papier, maar zorg dat de stukjes waar de afbeeldingen 
op staan naar buiten gevouwen zitten. Op deze manier komt de afbeelding naar 
voren als de kaart opengevouwen wordt.

 Praat met de kinderen na over de verwerking: wat zijn die handen groot!  
De mensen zijn veel kleiner…. Van Wie zijn die handen? En wat doen ze?

 Kunnen de kinderen vertellen hoe ze merken dat God hen helpt?

Tijdsduur:  15 min.

Helpende handen
Je hebt nodig: -  Een canvasdoek (grootte is afhankelijk van de groepsgrootte)
 -  Potloden
 -  Vingerverf
 -  Bakjes of schoteltjes
 -  Evt. Verfschorten

Werkwijze: Teken de handen van de kinderen over op het canvasdoek. Laat de kinderen
 hun hand volstempelen met hun vingers. 
 Schilder er de tekst bij: God wil ons helpen.

 Tip: Heb je minder tijd? Laat de kinderen dan hun hand met verf bedekken en
 een handafdruk op het canvasbord maken.

Tijdsduur: 15 min.
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Spel Help elkaar!
God staat klaar om te helpen, Hij houdt van ons. Kunnen wij elkaar ook helpen? We oefenen dit in een spelvorm. 
Een estafette is een echte samenwerkingsvorm, je hebt elkaar nodig om het spel tot een goed einde te 
brengen. 

Je hebt nodig: - Een lege ruimte
 - Materialen om een tafel te dekken, zoals een bord, bestek, beker, servet. Zorg 

voor elk groepje voor dezelfde items. Gebruik voor jonge kinderen maar een 
beperkt aantal items en naarmate de kinderen van je groep ouder zijn, kun je 
meer items gebruiken en het spel moeilijker maken. 

 - Voor ieder groepje een of twee ‘Hulp’-kaartjes
 - Voor oudere kinderen: evenveel rode kaartjes als er groepjes zijn

Voorbereiding: Zet aan de ene kant van de ruimte voor elk groepje een tafel klaar, met daarop 
een foto of tekening van het gewenste eindresultaat.

 Zet aan de andere kant van de ruimte voor elk groepje een doos/mand met 
daarin alle materialen die nodig zijn om de tafel te dekken.

Speelwijze: Maak groepjes van drie of vier kinderen. Deze groepjes staan in de rij, bij hun 
doos met materialen.

 In estafettevorm rent steeds het voorste kind naar de overkant van de zaal waar 
een tafel staat. Het kind heeft een van de benodigde materialen bij zich. 

 Welk groepje heeft als eerste alles netjes op de tafel staan? Bespreek vooraf 
wat de criteria zijn: bijvoorbeeld het servet op het bord, de lepel boven het bord, 
de beker naast het bord, etc. 

 Groene Help-kaartjes: ieder groepje krijgt 1 of 2 groene kaartjes. Als een groepje 
ziet dat het kind dat aan de beurt is het lastig vindt of er gaat iets fout, dan mag 
een groen kaartje gepakt worden. Het kind dat het groene kaartje pakt, rent zo 
snel mogelijk naar het kind dat hulp nodig heeft. Samen komen ze weer terug.

 Als je het spel nog een tweede of derde keer speelt, bespreek dan met de 
kinderen hoe je elkaar tijdens dit spel kunt helpen. Het rennen moet je zelf doen, 
maar in de rij kun je aanmoedigen en tips geven aan elkaar. Dat lijken misschien 
kleine dingen, maar ze kunnen je groepje echt helpen!

 Voor oudere kinderen:
 In het Bijbelverhaal hebben we gehoord dat de vijanden sterk zijn, maar dat God 

blijft helpen. 
 Speel eerst het spel in de eenvoudige vorm. Daarna wordt het spel uitgebreid 

met ‘een vijand’. Deze vijand krijgt evenveel rode kaartjes als er groepjes zijn. 
Met een rode kaart in zijn hand, mag de vijand iets op de tafel verkeerd leggen 
dat al goed lag. Dan rent hij weer terug om een nieuwe rode kaart te halen en 
mag hij bij een ander groepje iets verkeerd leggen. De groepjes kunnen ervoor 
kiezen om een keer zonder materiaal te lopen en wat fout is gelegd weer goed 
te leggen. Zij kunnen zelf kiezen of zij dit gelijk doen nadat de vijand aan het 
werk is geweest of aan het eind.

Tijdsduur:  15 min.

17 oktober 2021 | Copyright VHM



Paardentasje met boodschap
In dit Bijbelverhaal kwamen paarden voor met een boodschap van God.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een effen papieren tasje/zakje
 - Restanten papier/vilt in de kleuren bruin, grijs, zwart, wit
 - Evt. Voor elk kind twee grote plakogen
 - Katoen/wol
 - Lijm
 - Scharen
 - Evt. kleurmaterialen
 - Voor elk kind een kaart met de tekst
   ‘God laat je niet alleen, Hij zorgt voor jou, Hij wil je helpen’

Werkwijze: Teken op papier (of vilt) oren, neus en ogen van een paard (Of gebruik plakogen). 
Knip uit en plak deze op het tasje zodat er een paardenhoofd ontstaat. 

 Knip van katoen/wol een paar draden en plak deze tussen de oren. Je kunt evt. 
ook aan de achterkant van het tasje wat manen plakken. 

 Praat ondertussen door over de paarden: welke rol speelden die in dit Bijbelverhaal? 
Wat betekent het verhaal?

 Lees ook samen de tekst op de kaart. Herkennen ze het Bijbelverhaal in die tekst?
 Doe de kaart in het tasje.
 Heb je wat minder tijd, dan kun je als leiding vooraf zorgen voor de oren, neus 

en ogen. De draden voor de manen kun je ook al vooraf knippen.

Tijdsduur:  15 min.

Spel Paard en ruiter
Zacharia ziet in een visioen mannen op paarden. Door middel van dit spel wordt dit visioen in een spel uitgespeeld.

Je hebt nodig: - Lege ruimte
 - Belletje (bijv. van het spel Halli Galli) of fluitje of 2 pannendeksels of iets an-

ders waarmee geluid gemaakt kan worden
 - Voor oudere kinderen: een bal

Speelwijze: Maak tweetallen, deze tweetallen gaan in een kring staan. In het midden van 
de kring staat het belletje klaar. Een van het tweetal gaat op handen en knieën 
zitten (als paard), de ander gaat op zijn rug zitten (als ruiter). 

 Op het startsignaal van de spelleider, springen de ruiters van hun ‘paarden’ 
en lopen ze een rondje om de kring van paarden, totdat ze weer bij hun eigen 
‘paard’ zijn. Dan staat het ‘paard’ op en spreidt zijn benen. De ruiter moet nu 
onder de benen van het paard door kruipen en zo vlug mogelijk op het belletje 
slaan. De ruiter die als eerste het belletje laat horen, heeft gewonnen. Daarna 
wisselen ruiter en paard en start het spel opnieuw.

 Variatie voor oudere kinderen:
 Speel eerst het spel een aantal keer. Dan komt er een bal in het spel bij: De 

ruiters moeten de bal naar elkaar gooien (steeds naar de ruiter die voor hen op 
een ‘paard’ zit), terwijl ze op hun ‘paard’ zitten. Valt de bal, dan springen alle 
ruiters van hun ‘paard’, lopen een rondje en kruipen onder de benen door van 
hun paard om op het belletje te slaan. 

 Doordat nu geen seintje wordt gegeven door de leiding maar door een gevallen 
bal, moeten alle ruiters extra goed opletten. 

 Extra uitdaging: 
 1. Speel het spel met punten. Voor iedere gevangen bal krijgt een ruiter een 

punt, voor als eerste op het belletje slaan, krijgt een ruiter 3 punten.
 2. In plaats de bal naar degene voor hen te gooien, mag een ruiter zelf kiezen 

naar wie hij de bal gooit. Alle ruiters moeten nu nog meer opletten.
 Praat na afloop van het spel met de kinderen over de relatie met het Bijbelverhaal.

Tijdsduur:  15 min.
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Puzzelblad God staat klaar om te helpen
Je hebt nodig: -  Voor elk kind een kopie van werkblad 2 (2 pagina’s)
 -  Scharen
 -  Lijm

Werkwijze: Op het tweede blad staan sommen, die bestaan uit stukjes meetlint. Door de 
onderste getallen van de meetlinten op te tellen krijgen de kinderen getallen als 
uitkomst. Deze getallen verwijzen naar de puzzelstukjes op het eerste blad. 

Oplossing: - 7 = U
 - G = O
 - 8 = W
 - 6 = B
 - 12 = P
 - 10 = R
 - 4 = W
 - 2 = O
 - 5 = D
 - 14 = E
 - 21 = E
 Plak deze puzzelstukjes in het
 vak op het eerste blad (niet alle
 puzzelstukjes worden gebruikt).

Oplossing:  Wederopbouw

Tijdsduur:  15 min.

Gods hart brandt van liefde voor jou
Je hebt nodig: - Voor elk kind een stuk zelfhardende klei
 - Voor elk kind een satéprikker
 - Voor elk kind een waxinelichtje
 - Mesjes
 - Evt. rolstokken
 - Voor elk kind een bakje

Werkwijze: Kneed de klei soepel en maak er een plak van. 
 Leg je hand op de klei en trek de contouren om met de satéprikker.
 Snijd de vorm voorzichtig uit met het mesje. 
 Vorm de uitgesneden hand tot een soort kommetje.
 Teken met de satéprikker een hart in de kom van de hand en plaats het waxinelichtje 

in het midden.
 Praat ondertussen met de kinderen over de relatie met het Bijbelverhaal. Kunnen  

ze het zelf bedenken? God steekt zijn hand naar ons uit, als teken van zijn 
liefde. Hij wil ons redden. Gods hart brandt van liefde voor Israël, en ook voor 
ons.

 Geef elk kind de hand mee in
 een bakje, zodat de hand thuis
 kan uitharden.

Tijdsduur: 10 min.
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