
Verwerkingen

Lijk jij op Jezus?
Kersttruien zijn helemaal in. Wij maken twee jongens in kersttruien met een boodschap.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 (2 pagina’s) op stevig papier
 - Voor elk kind een (gekleurd) vel A4
 - Scharen
 - Lijm

Werkwijze: Knip alles uit. Plak alle onderdelen op de goede plek op het lege vel. Maak twee 
 personen die elkaars hand vasthouden. Ze helpen elkaar. Ze hebben een mooie 
 kersttrui aan. Plak de tekst op hun trui.

Tijdsduur:  15 min.

Spiegel
Je hebt nodig: - Voor elk kind een stuk aluminiumfolie
 - Voor elk kind een stuk gekleurd papier of karton
 - Scharen
 - Lijm
 - Stiften
 - Versiermaterialen, zoals stickertjes

Voorbereiding: Teken voor de jongere kinderen een spiegelvorm op gekleurd papier teken. Zorg 
 dat je deze vorm net iets kleiner ook uit het aluminiumfolie kunt knippen.
 Kinderen uit de middenbouw willen misschien zelf wel een vorm bedenken. Of 
 zorg dat je de keuze hebt uit meerdere vormen.

Werkwijze: Knip de spiegelvorm uit het gekleurde papier. 
 Knip daarna dezelfde vorm - maar net iets kleiner - uit de aluminiumfolie. 
 Plak de uitgeknipte aluminiumfolie op het gekleurde papier. De basis voor de 
 spiegel is klaar. 
 Versier de rand met allerlei materialen zoals stiften, sticker, papier etc.

 Praat ondertussen over wat de spiegel te maken heeft met het Bijbelverhaal: 
 Jezus leefde voor een ander, niet voor zichzelf. Wij mogen proberen op Hem te 
 lijken, Hem als een spiegel gebruiken. Hoeveel van Jezus zien wij als we in de 
 spiegel kijken?

Tip:  In plaats van aluminiumfolie kun je voor het spiegeldeel ook de achterkant van 
 een cd gebruiken. Dit is ook net een spiegel. Plak deze cd dan omgekeerd op 
 gekleurd karton (papier is niet stevig genoeg).  

Tijdsduur:  15 min.
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Lijken op Jezus
Je hebt nodig: Evt. een passpiegel

Werkwijze: Laat de kinderen tweetallen vormen; ze gaan tegenover elkaar staan.
 Vertel de kinderen dat degene die tegenover hen staat, hun spiegelbeeld is. 
 Laat de kinderen eerst even zelf oefenen. 
 Spreek af wie voor de spiegel staat en wie dan het spiegelbeeld speelt, later 
 wisselen de rollen.
 Degene die voor de spiegel staat, steekt een hand omhoog, het spiegelbeeld 
 doet precies hetzelfde (in spiegelbeeld), daarna op een been staan, etc.
 Geef opdrachten die linken aan het Bijbelverhaal of kerstverhaal.
 Bijvoorbeeld: zieke verzorgen, gewonde verbinden, baby verzorgen, schaapje 
 aaien, Bijbel lezen, blij zijn, etc. Laat de kinderen ook zelf iets bedenken dat bij 
 het Bijbelverhaal past, dat uitgebeeld en gespiegeld kan worden.
 Ga met elkaar in een kring zitten en praat met elkaar. Hoe kun je net als Jezus 
 zijn? Wat doet Jezus wat jij ook kunt doen? Bijvoorbeeld anderen helpen,  
 anderen blij maken, God eren en prijzen, etc.

Tijdsduur:  10 min.

Puzzelblad Een voorbeeld nemen aan Jezus
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.

Oplossingen: - Rebus: denk aan wat Hij heeft gedaan
 - Letterrondje: Lijk jij op Jezus, Jezus is de Heer.

Tijdsduur:  10 min.

Drieluik Nederig dienen leidt tot verhoging
Je hebt nodig: - Voor elk kind een stuk karton als ondergrond
 - Voor elk kind een stuk chenilledraad, ca. 15 cm.
 - Voor elk kind een stuk chenilledraad, ca. 8 cm.
 - Voor elk kind drie grote en drie kleinere kralen
 - Voor elk kind vier blokjes tempex of schuimrubber
 - Zwarte stiften
 - Watten

26 december 2021 | Copyright VHM



Werkwijze: Schrijf in grote letters aan de rand van het karton: Doe een stap terug, dien Mij, 
 dan verhoog ik jou! Gebruik hiervoor de volle breedte van het karton.
 Maak met het chenilledraad en de kralen drie dezelfde poppetjes:
 - Vouw een stukje chenilledraad (15 cm.) dubbel
 - Rijg de twee kralen erop
 - Maak een stukje chenilledraad (8 cm.) vast tussen de twee kralen. Dit zijn de 

armen.

 

 Maak van drie stukjes tempex een ereschavot en plak dat achter de tekst ‘Doe 
 een stap terug’. 
 Prik een been van het eerste poppetje in de hoogste trede en laat hem daar met 
 met het andere been afstappen.
 Laat het tweede poppetje knielen achter de tekst ‘Dien Mij’.
 Maak een paaltje van het vierde stukje tempex. Plak daar de watten op en  
 rondom en zet dit achter de tekst ‘Dan verhoog ik jou’.

 Praat met de kinderen na over wat hier uitgebeeld wordt: wat doen de poppetjes 
 en waarom? Hoe kijkt God daarnaar?

Tijdsduur:  20 cm.

WWJD?
Je hebt nodig: - Whiteboard OF groot wit vel papier
 - Bijbehorende dikke stift
 - Veel memobriefjes
 - Schrijfmaterialen
 - Evt. voor elk kind een sleutelringetje, stukje lint en stiften

Voorbereiding: Schrijf op het whiteboard of het witte vel: WWJD.

Werkwijze: Ken jij dit: WWJD? 
 WWJD betekent: What Would Jesus Do? Wat zou Jezus doen? Paulus leert 
 de mensen in Filippi dat je, als je gelooft in Jezus en Hem dankbaar bent, het 
 liefst net zo wilt zijn als Hij. Daarmee bedoelt hij de levensstijl die je kunt hebben 
 en de keuzes die je in je leven maakt.

 Laat de kinderen in kleine groepjes dagelijkse situaties bedenken en opschrijven 
 op kleine briefjes papier. Het moeten situaties zijn waarbij er keuze gemaakt kan 
 worden. 

Lees verder op de volgende bladzijde
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Bijvoorbeeld:  - Je moeder roept je en vraagt je de tafel te dekken 
 - Je beste vriend viert zijn verjaardag op de dag van een belangrijke sportwed-

strijd 
 - De juf vraagt je te stoppen met het plagen van een kind uit je klas 
  Daarna zijn er verschillende mogelijkheden:
 - Ruil de briefjes met andere groepjes en bedenk WWJD in deze situatie?
 - Doe alle briefjes in een grote schaal. Laat de schaal de kring rondgaan, pak er 

een briefje uit, lees voor en vertel: WWJD?
 - Bespreek welke situaties makkelijk en moeilijk zijn om de Here Jezus  
  te volgen.

 Maak eventueel nog een sleutelhanger of armbandje als geheugensteuntje. 
 Neem een stuk lint, schrijf er de letters WWJD? op. Bind het lint vast en maak er 
 een armbandje van of bind het lint vast aan een sleutelring en gebruik het als 
 sleutelhanger.

Tijdsduur:  10 min.
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Een voorbeeld nemen aan Jezus  
Filippenzen 2: 5-11 

Rebus 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _     _ _ _     _ _ _     _ _ _    _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ 
 

Letterrondje 
Begin naast het sterretje bij de L en sla de hele tijd een letter over. 

Welke zin lees je? 
Begin daarna met de tweede letter, de J en doe precies hetzelfde. 

 

Oplossing: ________________________________________________________________ 
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