
Verwerkingen

Werkblad Veilig opgeborgen
Je hebt nodig: -  Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
 -  Tekenmaterialen
 -  Voldoende zwarte wol met lijm OF zwarte verf met kwasten

Werkwijze: Praat met elkaar over zonde. Wat is dat? Zondig jij wel eens? Teken of schrijf 
daarover iets in de kooi.

 Vertel: de zonde zit opgesloten in de kooi. Hoe kunnen we dat duidelijk maken? 
Laat de tralies van de kooi maar goed duidelijk zichtbaar worden. Dat kan door 
ze te verven, ook over de tekening/woorden heen, als je over de tralies heen 
hebt getekend/geschreven. Een andere mogelijkheid is het beplakken van de 
tralies met wol.

 Vertel: God wil ons beschermen tegen de zonde. Hij houdt de zonde bij ons uit 
de buurt. Zo zijn we veilig.

Tijdsduur:  10 min.

Weggestopt
De zonde wordt zó goed ingepakt en weggestopt in een doosje/potje, dat het er eigenlijk niet meer uit kan.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een klein (lucifer)doosje of potje
 - Voor elk kind een klein kaartje met het opschrift ZONDE
 - Voor elk kind een labeltje met de tekst: God beschermt ons tegen de zonde – 

Zacharia 5: 5-11
 - Voor elk kind een stukje lint/touw
 - Plakband OF ducttape
 - Gaatjestang of prikpen

Werkwijze: Leg uit wat dit werkje met het verhaal te maken heeft: In het Bijbelverhaal gaat 
het over een slechte vrouw die wordt opgesloten in een meelvat. Ze kan er niet 
uit. De vrouw kun je vergelijken met de zonde. Dat staat op het kleine kaartje. 
Het meelvat kun je vergelijken met het doosje of potje. 

 Stop het zonde-kaartje in het doosje of potje. Doe het dicht.
 Nu kan het potje of doosje nog gemakkelijk open en kan de ‘zonde’ eruit.
 Plak het doosje of potje nu dicht met plakband of ducttape, zodat het niet meer 

open kan.
 Knoop het andere kaartje of labeltje 

(maak er eerst een gaatje in) aan 
een stuk touw of lint en bind dat 
om je doosje/potje.

 Wat ga je ermee doen?? Laat het 
thuis zien aan je ouders/ 
verzorgers. Praat erover, vertel 
wat de bedoeling was van dit 
werkje. In het verhaal zorgt God 
ervoor dat het meelvat met de 
vrouw/zonde erin vér weggaat 
van zijn kinderen. Hoe doe jij je 
best om de zonde ver weg te 
houden?

Tijdsduur:  15 min.
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Diep begraven
We gaan, net als God, de zonde diep begraven.

Je hebt nodig: -  Voor elk kind een vouwblaadje
 -  Tekenmaterialen
 -  Schrijfmaterialen
 -  Een kistje, doosje of iets dergelijks
 -  Een schop (grote schep)
 -  Een plek buiten, waar je iets kunt begraven

Werkwijze: Praat met de kinderen na over het Bijbelverhaal. Hoe zorgde God ervoor dat het 
volk Israël niet meer zo gemakkelijk kon gaan zondigen? Hij stuurde de zonde 
weg.

 Hoe is dat bij ons? Vraag aan de kinderen, wat er bij hen voor zorgt dat ze dingen 
doen die God niet goed vindt (of dingen nalaten die God van hen vraagt). Dat 
kan per kind verschillend zijn. Denk aan de mening van anderen, de angst om 
gepest te worden, de aantrekkelijkheid van de zonde, gemakzucht enzovoort.

 Elk kind maakt een briefje met daarop geschreven of getekend wat voor hen 
een verleiding is.

 Doe alle briefjes in een kistje/doosje en ga samen naar buiten, naar de uitgeko-
zen plek. 

 Graaf een diep gat (wissel af en toe van persoon). Doe het kistje/doosje erin en 
bedek hem weer helemaal met aarde.

 Vertel dat God ons zo wil helpen om beter zijn wil te doen.
 Bid daar samen ook voor.

Tijdsduur: 15 min.

Puzzelblad Het visioen van de vrouw in het meelvat
Je hebt nodig: -  Voor elk kind een kopie van werkblad 2 (2 pagina’s) 
 -  Voldoende Bijbels OF kopieën van het Bijbelgedeelte
 -  Scharen
 -  Lijm

Oplossing:

Tijdsduur: 15 min.
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De zonde op afstand
De groep werkt samen aan deze verwerking.

Je hebt nodig: - Een vel etalagekarton
 - Schrijf- en tekenmaterialen
 - Playmais
 - Schoteltje met water
 - Sponsje
 - Het lied ‘Je hoeft niet bang te zijn’ op de cd Bibbers van Elly en Rikkert Zuiderveld 

of op https://www.youtube.com/watch?v=GLJslBzDmK4
 - Afspeelapparatuur
 - De tekst van het lied. Op YouTube wordt het mee geprojecteerd. De tekst 

afzonderlijk is te vinden op http://liedvandemaand.nl/Resources/05%20je%20
hoeft%20niet%20bang%20te%20zijn.pdf 

Werkwijze: Leg uit wat de bedoeling is van deze verwerking: de les die we uit dit verhaal 
kunnen leren, is dat we dicht bij de Heer moeten blijven, het goede zoeken 
(GOED). En dat we verleidende mensen en ideeën niet ons leven moeten laten 
bepalen (KWAAD). 

 Lees samen de tekst van het liedje of luister ernaar.
 Schrijf ongeveer in het midden van het karton: Wij blijven dicht bij de Heer en we 

zoeken het goede - Zacharia 5: 5-11.
 Zet daaromheen een cirkel, daarop komt de muur. Bouw hem met de playmais. 

Maak de muur als laatste, dan gaat het schrijven wat makkelijker.
 Buiten de muur schrijf/teken je dingen die je verleiden om bij de Heer vandaan 

te blijven; slechte dingen, zonde, gevoelens, meningen van anderen enz.
 Voor wie nog nooit met playmais heeft gewerkt: maak een stukje playmais voch-

tig door het op een nat sponsje te duwen (leg dat natte sponsje op een bord). 
De playmais plakt dan vanzelf.

Tijdsduur:  15 min.
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