Verwerkingen
Werkblad Nieuwe kleding voor de hogepriester
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een kopie van werkblad 1a op stevig papier
- Per vier kinderen een kopie van werkblad 1b op stevig papier
- Kleurmaterialen
- Scharen
- Lijm
- Evt. stof, lintjes of wol
- Voldoende beschrijvingen van de nieuwe kleding van de hogepriester
(https://debijbel.nl/wereld-van-de-bijbel/kennis-achtergronden/godsdienst-vanisrael/591/hogepriester-kleding) of afbeeldingen ervan in kleur
		(https://tinyurl.com/22cpj8vr)
Werkwijze:

Onderbouw:
Laat op de plaat zien hoe de kleding van de hogepriester eruitzag.
Kleur de borsttas, gordel, tulband en de twee onyxstenen in volgens de
beschrijving en plak alles op de juiste plaats. De hogepriester mag ook nog een
baard, gezicht en handen krijgen. Eventueel kan ook de tempel op de achtergrond
getekend worden. Maak het geheel nog leuker door bijvoorbeeld stukjes stof,
wol en lint te gebruiken voor het kleed van de hogepriester.
Middenbouw:
Kleed de hogepriester helemaal zelf aan volgens de beschrijving.

Kleur van de stenen:
		 - Onyx - zwart
		 - Robijn - rood
		 - Topaas - wit/grijs/goud
		 - Smaragd - groen
		 - Granaat - donkerbruin/rood/zwart
-  Saffier - grijsblauw/bruin
		 - Aquamarijn - mintgroen
		 - Barnsteen - lichtoranje/rood
		 - Agaat - wit/grijs/crème/geel
		 - Amethist - lichtpaars/lila
		 - Turkoois - lichtblauw/turkoois
		 - Jaspis - rood/oranje/bruin
Praat ondertussen met de kinderen: Voel jij je
een beetje ‘vies’ als je iets gedaan hebt wat niet
mocht? Misschien wil je het dan wel vertellen
aan je ouders, zodat je je weer schoon van binnen voelt.
Het volk Israël luistert niet altijd naar God en daar wordt Hij heel verdrietig en
boos van, maar Hij weet ook dat ze spijt kunnen hebben. De hogepriester krijgt
daarom nieuwe kleren.
Praat met de kinderen door over dat God ons ziet door Jezus, Hij is voor ons
gestorven. God geeft ons elke dag mooie nieuwe kleding van vergeving.
Tijdsduur:
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20 min.

Priesterkleed
Het aankleden van de priester staat symbool voor ons eigen leven. Als wij ons laten kleden door God, vergeeft
Hij onze zonden en toont Hij zijn liefde. Daardoor kunnen wij weer verder en kunnen wij Hem dienen in onze
eigen omgeving, zoals de priester God dient in de tempel.
Je hebt nodig:

-

Voor elk kind een stuk witte stof, ca. 30 x 20 cm.
Werkblad 2
Papierschaar
Stofschaar
Spelden
Pailletten
Mooi lint, bij voorkeur goudkleurig
Sterke lijm
Bovenbouw: voldoende draden en naalden

Voorbereiding:

Vouw het sjabloon op werkblad 2 dubbel op de
vouwlijn en knip hem uit met de papierschaar.
Zet het sjabloon als patroon met een of meer
spelden vast op de stof en knip het uit met de stofschaar.

Werkwijze:

Vertel de kinderen: als God je ‘aankleedt’, vergeeft Hij je zonden en mag je,
veel mooier dan eerst, verder. Als God je heeft gekleed kun je Hem dienen in je
eigen omgeving, net zoals de priester Hem dient in de tempel.
Stimuleer de kinderen om het priesterkleed zo mooi mogelijk te maken. Stimuleer
ze om kleurseries en/of symmetrie te gebruiken.
Plak met sterke lijm lint en pailletten op de stof.
Bovenbouw:
zet de pailletten en het lint met naald en draad vast op de stof.

Tijdsduur:

15 min.

Objectles
Gods vergeving maakt werkelijk rein.
Je hebt nodig:

- Een kan met water
- Betadine
- Kan met chloor/bleekwater

Voorbereiding:

Probeer deze objectles thuis uit.

Werkwijze:

Vertel de kinderen dat God de mensen goed heeft gemaakt. Laat de kan met
schoon water zien.
Zo moeten we eigenlijk ook zijn. Dat geldt ook voor het volk Israël. Maar hoe is
de werkelijkheid? We doen allemaal verkeerde dingen. Ook het volk Israël deed
dat. Voeg steeds een beetje Betadine toe aan het water, om te laten zien wat er
gebeurt als we zondigen.
Maar dan komt God. Hij wil vergeven. Laat zien wat er gebeurt als je het chloor/
bleekwater toevoegt aan het verontreinigde water. Het water wordt weer helder.
Gods vergeving neemt onze zonden weg.
Let op: het water is nu zeker niet drinkbaar, al ziet het er schoon uit!
Door Gods genade en vergeving mag de hogepriester zijn werk voor God weer
gaan doen.
Door Gods genade en vergeving mogen ook wij weer verder, kunnen wij weer
verder, ook al hebben we verkeerde dingen gedaan.
Vraag: wat heeft God gedaan, om te zorgen dat er vergeving is? Hij zond zijn
Zoon Jezus Christus, en Hij stierf aan het kruis, voor onze zonden. Doordat Hij
de straf op zich nam zijn wij vergeven.

Tijdsduur:

15 min.
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Puzzelblad Schone kleren voor de hogepriester
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een kopie van werkblad 3
- Voldoende bijbels OF kopieën van het Bijbelgedeelte
- Pennen
Oplossingen:

- Woordenhussel: hogepriester / engel / satan / zwijgen / hout / zwartgeblakerd /
Jozua / vuile / reinigde / schuld / feestkleed / tulband / tempel / telg / David /
Eén dag / land / vrede
- Sommen: vuil shirt = 3, brandhout = 7, smiley = 1, hart = 0. Uitkomst: 0
(Tip: praat over deze som met elkaar door: Gods liefde maakt dat al die zonde
verdwijnt, 0 wordt)
- Verschil houtje: het 4e houtje rechts van boven heeft geen schors

Tijdsduur:

15 min.

Hogepriester op brandhout
Je hebt nodig:
- Stevig koperdraad (installatiedraad nuldraad 2,5 mm)
- Knijptangen
- Voor elk kind een stukje brandhout
- Boormachine of priem
- Voor elk kind een stukje stof voor de mantel 15 x 20 cm.
- Voor elk kind een stukje stof voor het overkleed 6 x 16 cm.
- Voor elk kind een stukje stof voor de tulband 20 x 4 cm.
- Voor elk kind een stukje band voor de tulband 1 x 8 cm.
- Voor elk kind een stuk koord 20 cm.
- Voor elk kind twee knopspelden
- Scharen
- Voor elk kind een kopie van werkblad 4
N.B. Je kunt ook werken met pijpenragers en servetten, voor de jongere
kinderen werkt dat makkelijker.
Voorbereiding:

Maak eerst zelf een voorbeeld.
Maak voor ieder kind een stuk hout met twee gaten, waarin het draadstaal poppetje
stevig kan staan.
Knip voor ieder kind een draad van 20 cm. en een draad van 45 cm. van het
draadstaal.
Teken een mal op stevig papier voor de kleding van de hogepriester. Gebruik
daarvoor bijv. werkblad 2.
Leg voor ieder kind de lapjes stof, mantel, overkleed, tulband, band en koord
klaar. Voor de jongste kinderen is het handig om de mantel en overkleed voor te
tekenen en/of te knippen.
Hoe meer je voorbereidt, hoe minder tijd het kost tijdens de uitvoering.

Werkwijze:

Geef elk kind een kopie van werkblad 4, als voorbeeld van de werkwijze.
1. Draadpoppetje: Vouw het draad van 45 cm. in het midden en vorm boven in
een rondje voor het hoofd. Dat doe je door de draden om elkaar te draaien.
In het draad van 20 cm. buig je aan de uiteinden twee rondjes (handen).
2. Leg het draad voor de armen op de hals. Vouw de linker lange draad om de
linkerarm en doe aan de andere kant hetzelfde met de rechterdraad, zodat
nu een hoofd met schouders, armen en lange benen is gevormd.
3. Mantel: Neem een lapje stof van 15 x 20 cm. en vouw deze in de lengte dubbel.
(tot 15 x 10 cm.)
4. Teken het patroon op de stof. Met de stofvouw naar boven; deze rust op de
schouders en armen. In het midden teken je een rondje voor de opening voor
het hoofd.
5. Knip de mantel uit. Maak het gat voor het hoofd iets groter, door bij de halsopening een klein stukje in te knippen.
6. Overkleed: Vouw het lapje stof voor het overkleed dubbel en knip in het midden
een gat voor de halsopening. Geef ook een knipje voor het hoofd.
7. Trek het draadpoppetje de mantel en overkleed aan. Knoop een koordje om
zijn middel.
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8. Tulband: Vouw het lapje stof voor de tulband in de breedte dubbel (20 x 2
cm.), wikkel deze om het hoofd en zet hem met een knopspeld vast. Wikkel
een kleiner bandje van 1 x 8 cm. om de onderkant van de tulband en zet
deze eveneens met een knopspeld vast.
9. Zet de ‘hogepriester’ vast in de gaatjes op het hout.
Praat met de kinderen over deze hogepriester op brandhout. Waarom staat hij
daar? Het beeld laat het visioen zien van de hogepriester.
Gekleed in nieuwe kleren op een stuk brandhout. Hij was gered als stuk brandhout
uit het vuur. Vieze kleren uit, nieuwe feestkleren aan. Daarom een overkleed en
de tulband.
Tijdsduur:

20 min.

Spel: Je bent Gods liefde waard
We spelen een dobbelspel met een symbolische insteek: het dobbelspel staat symbool voor het spel dat
satan speelt. De reep chocola staat voor het geblakerde hout: redding en teken van Gods liefde. De kleding
staat voor de hogepriester.
Je hebt nodig:

-

Reep chocolade
Plakband
Gekleurd papier
Stift
Zwart inpakpapier
Dobbelsteen
Mes en vork
Kleding: mantel, gordel, tulband of kroon

Voorbereiding:

Leg de kleding klaar (mantel, gordel/riem, tulband of kroon), en ook het mes en
de vork, de dobbelsteen en het pakje: de ingepakte reep chocolade als zwartgeblakerd hout.
Dit laatste doe je als volgt: knip en plak op de chocoladereep een gekleurd
papier met daarop de tekst: Je bent Gods liefde waard.
Wikkel een krantenpapier om de reep met daaromheen veel plakband. Doe dat
een aantal keren zodat het een behoorlijk klusje wordt om de reep uit te pakken.
Wikkel tot slot een aantal keren zwart inpakpapier om het pakje en plak dat vast
met plakband.

Speelwijze:

De kinderen zitten in een cirkel. Om beurten gooien ze de dobbelsteen. Degene
die zes ogen gooit, trekt snel de kleding aan en begint met mes en vork het
pakje open te maken. Gooit daarna een ander kind zes, dan trekt de eerste de
kleding uit. De tweede die zes gooit, trekt ze snel aan en gaat verder met het
uitpakken van het pakje, tot de volgende weer zes gooit. Net zolang totdat de
reep chocolade helemaal is uitgepakt.
Aan degene die gewonnen heeft, vraag je wat er op de reep staat en stel je de
vraag of hij/zij de andere kinderen ook een stukje wil geven.
Bespreek met elkaar de volgende drie punten en laat daarna het kind de reep
chocolade delen.
1. Is alleen de winnaar Gods liefde waard of de andere kinderen ook?
2. Staat de hogepriester er alleen voor zichzelf of ook voor het hele volk?
3. Voor wie kwam Jezus op aarde? Voor wie is er vergeving?

Tijdsduur:
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15 min.

Puzzelblad Schone kleren voor de hogepriester
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een kopie van werkblad 5
- Voldoende bijbels OF kopieën van het Bijbelgedeelte
- Pennen
Oplossingen:
- Woordenhussel: hogepriester / engel / satan / zwijgen / hout /
		 zwartgeblakerd / Jozua / vuile / reinigde / schuld / feestkleed / tulband / tempel /
		 telg / David / Eén dag / land / vrede
- Sommen: vuil shirt = 3, brandhout = 7, smiley = 1, hart = 0. Uitkomst: 0
(Tip: praat over deze som met elkaar door: Gods liefde maakt dat al die zonde
		 verdwijnt, 0 wordt)
- Stukken hout: 12
Tijdsduur:
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15 min.

1a
Zacharia 3: 1-10 - Nieuwe kleding voor de hogepriester
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1b
Zacharia 3: 1-10 - Nieuwe kleding voor de hogepriester
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2
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Schone kleren voor de hogepriester

3
ZACHARIA 3:1-10

De tempel in Israël werd ooit verwoest door de Babyloniërs. Het volk van God was Hem niet trouw, het diende andere goden
en zondigde, ondanks vele waarschuwingen. Daarom werden ze als straf van God weggevoerd naar Babel.
Na 70 jaar hadden ze hun straf uitgezeten en mochten ze terug naar hun land. De tempel kon weer worden opgebouwd,
zodat ze God weer offers konden brengen en aanbidden. De tegenstander van God, de satan wilde dat natuurlijk niet.

Een visioen van
de profeet Zacharia

De letters van de vetgedrukte woorden staan niet op hun plaats.
Zet ze in de juiste volgorde ernaast op de streepjes_ _ _ _.

De ESTERHOPRIGE / H _ _ _ P _ _ ES _ _ _ Jozua stond voor de LEGNE / E _ _ _ _
van de HEER. En rechts van hem stond satan om hem te beschuldigen.
De HEER zei tegen NASTA / S_ _ _ _: “De HEER die Jeruzalem uitkiest zal jou daarvoor straffen en
jou het GENWĲZ / Z W _ _ _ _ opleggen. Want Jozua is gered zoals een stuk TOHU / H_ _ _ dat uit
een vuur is weggerukt. WRAZTGEKERBLAD / Z_ _ _ _ GE _ _ _ KER _ maar wel gered.”
JAZOU / J _ _ _ _ was in LUIVE / V _ _ _ _ kleren voor de engel van de HEER verschenen. Degenen
die bij hem stonden moesten hem de kleren uittrekken. De HEER DENIGREI / R _ _ NIG _ _ Jozua
van alle DLUSCH / S _ _ _ _ _. Hij zei: “Zoals Ik je die vuile kleren uittrek, zo doe Ik ook alles weg wat
je verkeerd hebt gedaan.” Ze moesten hem een schoon KLEESTDEFE / FE _ _ _ K _ _ _ _ aandoen
en een nieuwe TANDBUL / T _ _ _ _ N _ op zijn hoofd zetten. Hij zei: “Jozua, zo kun weer dienst
doen in de LEPMET / T _ _ _ _ _, maar wel op de juiste manier zoals Ik je dat heb bevolen.”
BELOFTE - De HEER sprak: “Luister Jozua: Ik zal mijn dienaar sturen, een GLET / T _ _ _ aan de
stam van DIVAD / D _ _ _ _. En op ÉNÉ GAD / _ _ N _ _ _ zal ik dit NALD / L _ _ _ reinigen van
alle schuld. Vanaf die dag, kan ieder in DERVE / V _ _ _ _ bij elkaar samen komen en leven.”
Nieuwe kleren betekent vergeving. Wij zondigen ook steeds tegen God. Maar net als het volk van God schrijft
Hij ons niet af. De telg van David is Jezus. Hij redde door te sterven aan het kruishout. Jezus nam alle schuld
van de mensen op zich, zoveel houdt Hij van ons. Alles neemt Hij weg, als je Hem om vergeving vraagt.
Ook jij bent Gods liefde waard! En nieuwe kleren als Jezus terugkomt!

+

Los alle sommen op.
Elk figuur is een getal.

Welk getal komt er op het ?
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1 van de 12 houtjes mist iets van wat de andere
houtjes wel hebben.
Welke?

4
Werkwijze Hogepriester op brandhout
Zacharia 3: 1-10
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5

Schone kleren voor de hogepriester

ZACHARIA 3:1-10

De tempel in Israël werd ooit verwoest door de Babyloniërs. Het volk van God was Hem niet trouw, het diende andere goden
en zondigde, ondanks vele waarschuwingen. Daarom werden ze als straf van God weggevoerd naar Babel.
Na 70 jaar hadden ze hun straf uitgezeten en mochten ze terug naar hun land. De tempel kon weer worden opgebouwd,
zodat ze God weer offers konden brengen en aanbidden. De tegenstander van God, de satan wilde dat natuurlijk niet.

De letters van de vetgedrukte woorden staan niet op hun plaats.
Zet ze in de juiste volgorde ernaast op de streepjes_ _ _ _.

De ESTERHOPRIGE / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jozua stond voor de LEGNE / _ _ _ _ _
van de HEER. En rechts van hem stond satan om hem te beschuldigen.
De HEER zei tegen NASTA / _ _ _ _ _: “De HEER die Jeruzalem uitkiest zal jou daarvoor straffen en
jou het GENWĲZ / _ _ _ _ _ _ opleggen. Want Jozua is gered zoals een stuk TOHU / _ _ _ _ dat uit
een vuur is weggerukt. WRAZTGEKERBLAD / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ maar wel gered.”
JAZOU / _ _ _ _ _ was in LUIVE / _ _ _ _ _ kleren voor de engel van de HEER verschenen. Degenen
die bij hem stonden moesten hem de kleren uittrekken. De HEER DENIGREI / _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jozua van alle DLUSCH / _ _ _ _ _ _. Hij zei: “Zoals Ik je die vuile kleren uittrek, zo doe Ik ook alles
weg wat je verkeerd hebt gedaan.” Ze moesten hem een schoon KLEESTDEFE / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
aandoen en een nieuwe TANDBUL / _ _ _ _ _ _ _ op zijn hoofd zetten. Hij zei: “Jozua, zo kun je weer
dienst doen in de LEPMET / _ _ _ _ _ _, maar wel op de juiste manier zoals Ik je dat heb bevolen.”
BELOFTE - De HEER sprak: “Luister Jozua: Ik zal mijn dienaar sturen, een GLET / _ _ _ _ aan de
stam van DIVAD / _ _ _ _ _. En op ÉNÉ GAD / _ _ _ _ _ _ zal ik dit NALD / _ _ _ _ reinigen van
alle schuld. Vanaf die dag, kan ieder in DERVE / _ _ _ _ _ bij elkaar samen komen en leven.”
Nieuwe kleren betekent vergeving. Wij zondigen ook steeds tegen God. Maar net als het volk van God schrijft
Hij ons niet af. De telg van David is Jezus. Hij redde door te sterven aan het kruishout. Jezus nam alle schuld
van de mensen op zich, zoveel houdt Hij van ons. Alles neemt Hij weg, als je Hem om vergeving vraagt.
Ook jij bent Gods liefde waard! En nieuwe kleren als Jezus terugkomt!

+

Los alle sommen op.
Elk figuur is een getal.

Welk getal komt er op het ?
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+

Hoeveel stukken hout voor een vuurtje
tel je?
Aantal: ____

