Verwerkingen
Puzzelblad Een baby in een voederbak
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een kopie van werkblad 1
- Kleurmaterialen
- Scharen
- Lijm
Werkwijze:

Kleur de vakjes waar een stip in staat. Je leest dan wie Jezus voor ons is.
Kleur daarna alle stukken en knip ze uit. Plak het kind en de korenaren op de
goede plaats op de voederbak.
De voederbak is nu vol. Jezus geeft ons alles wat wij nodig hebben.

Oplossing puntjes:

Redder

Tijdsduur:

15 min.

Zo is het bedoeld!
Je hebt nodig:

-

Voor elk kind een wegwerp schaaltje/bakje
Voor elk kind een wegwerp amusebakje van bamboe
Voor elk kind twee stukken chenilledraad, 2x 7 cm.
Voor elk kind een houten (kegel)poppetje (Peg doll)
Fiberfill of synthetische watten
Voor elk kind een stuk soepele stof (bijv. van een oud T-shirt)
Voor elk kind 1 of 2 broodbeleg mini’s (bijv. kleine pakjes hagelslag, jam,
chocopasta)
Voor elk kind een etiket met de tekst: Een baby in een voederbak – Lucas 2:
1-20
Scharen
Dubbelzijdig plakband
Prikpennen
Werkwijze:
Het schaaltje wordt het broodmandje: maak met de prikpen twee
maal twee gaatjes met 3 cm. tussenruimte, tegenover elkaar, voor de
handvatten. Steek de eindjes van het chenilledraad erdoor en buig de
eindjes om, zodat ze vastzitten.

Maak nu de baby: wikkel het kegelpoppetje in een stukje fiberfill of
synthetische watten, zodat het wat meer volume krijgt. Zorg ervoor dat
het ‘gezichtje’ vrij blijft.
Knip een stukje stof op maat, zodat je het poppetje, inclusief de watten, kunt inbakeren. Bind het lapje met een reepje stof vast of gebruik
een stukje dubbelzijdig plakband om het lapje vast te zetten.
Leg de baby in het amusebakje (kribbe/voederbak).
Plak het etiket op het bakje.
Plaats de kribbe met baby en een of meerdere broodbelegmini’s in het
broodmandje.
Praat intussen met de kinderen; ga na of ze begrijpen wat dit werkje
betekent. Een baby, Gods zoon nota bene, in een voederbak is best
raar, maar God heeft het echt zo bedoeld! Als Jezus volwassen
is, noemt hij zichzelf ‘het Brood dat leven geeft’. Dat geeft toch ook te denken…
Tijdsduur:
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15 min.

Samen eten
Je hebt nodig:

- Eenvoudige hapjes, zoals schijfjes komkommer, boterhammen in stukjes
gesneden, snoeptomaatjes, reepjes paprika, een gekookt ei in kwarten
gesneden e.d. op schalen
- Serviesgoed

Werkwijze:

Dek de tafel gezellig en ga er omheen zitten. Of maak meerdere tafels met
stoelen er omheen.
Ga rond met de schalen en zeg er steeds bij: “God geeft jou al het goede. Hij
geeft je wat je nodig hebt”.
Praat tijdens het eten ook over de geboorte van Jezus. Waarom kwam Hij naar
de aarde? Was Hij een gewoon mens/kind? Hebben we Jezus ook nodig, net
zoals eten?
Dank aan het eind van de maaltijd voor Gods geweldige gaven en bovenal voor
zijn Zoon.

Tijdsduur:

15 min.

Puzzelblad Hij kwam op aarde voor ons allemaal
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.
Oplossingen:

Horizontaal			
Verticaal
5: geboorte			
1. vergeving
7: kribbe			
2. Maria
8: Ruth				3. toekomst
9: schuld			
4: arm
					6: ellende
					8: rust
Uitkomst:

Verlosser

Tijdsduur:

10 min.

Explosionbox
Het klinkt dramatisch, maar dit is gewoon de naam voor een bepaald soort cadeaudoosje.
Je hebt nodig:

Werkwijze:
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- Voor elk kind een kopie van de bouwplaat van een explosionbox https://www.
splitcoaststampers.com/gallery/photo/430073 op 120 gr. papier
- Voor elk kind een stuk lint
- Dubbelzijdig plakband
- Schrijfmaterialen
- Restjes stevig papier/karton
- Scharen
- Rilpennen
- Linialen
Maak de explosiedoos:
Knip de plaat uit op de buitenlijnen en ril de gestippelde lijnen met een rilpen
langs een liniaal. Als je geen rilpen hebt, kun je ook de punt van een open
schaar gebruiken. Knip ook het doorgetrokken lijntje dat de doos met de deksel
verbindt door. Het deksel wordt dus niet aangeknipt, zoals het geheel in eerste
instantie deed vermoeden.
Knip bij elk hoekje van de deksel één kort lijntje in.
Vouw nu alle rillijnen voor.
Vouw de ingeknipte stukjes van de dekselrand om en plak ze vast met een
stukje dubbelzijdig plakband, zodat echt een deksel ontstaat.

Vouw de doos en doe het deksel erop.
Knip van (restjes) karton kleine kaartjes die in het doosje passen.
Schrijf op de kaartjes teksten die passen bij het verhaal. Wat hebben wij
eigenlijk nodig? Wat geeft God ons door Jezus’ geboorte? Voorbeeldteksten:
- God redt ons leven
- Gods woord, de Bijbel
- God zorgt voor ons eten
Maak ook een kaartje met daarop de Bijbeltekst van vandaag.
Stop de kaartjes in de doos en strik er een lint omheen, zodat het echt een
cadeau wordt. Voor wie is dit cadeau eigenlijk?
Tijdsduur:

15 min.

Gods gaven aan de wereld
Je hebt nodig:
-

Een kribbe, bijv. zelfgemaakt of gebruik bijv. een tijdschriftenbak of grote doos
Stro
Voldoende vellen A4 in verschillende kleuren
Schrijfmaterialen

Werkwijze:

Praat met elkaar na over het Bijbelverhaal: het klinkt best gek, dat Jezus in een
voederbak gelegd werd. En toch klopt dat wel met wat we later uit zijn mond
horen. Hij noemt zichzelf het Levende Water en het Levende Brood. Het is
blijkbaar niet voor niets dat hij in een voederbak lag.
De geboorte van Jezus was nu eenmaal niet alleen maar fijn voor Jozef en  
Maria, die een zoon kregen, maar goed nieuws voor de hele wereld. God gaf
met zijn komst een enorm ‘voedselpakket’ aan de wereld.
Daag de kinderen uit om te bedenken waaruit dat pakket, dat God schonk door
de komst van Jezus, bestaat. Laat hen dingen opnoemen als redding,
vergeving, een nieuw Koninkrijk, vrije toegang tot God enzovoort.
Laat de kinderen blaadjes maken in de vorm van iets eetbaars/drinkbaars,
bijvoorbeeld boterham, flesje, appels enzovoort. Op elk blaadje schrijven ze een
van de genoemde gaven van God.
De blaadjes mogen ze in de ‘kribbe’ leggen.

Tijdsduur:

15 min.
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