Verwerkingen
Werkblad Een kroon voor de hogepriester
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
- Kleurmaterialen
- Restanten zilverpapier, goudpapier en gekleurd papier
- Evt. plakedelstenen
- Lijm
- Scharen
Werkwijze:

Versier de kroon van de hogepriester met zilverpapier, goudpapier en gekleurde
stukjes papier. Of gebruik plakedelstenen.
Kleur de rest van zijn kleding ook mooi in.

Tijdsduur:

15 min.

Een kroon voor de hogepriester
Je hebt nodig:
- Een afbeelding van een eenvoudige kroon op 120 grams papier (bijvoorbeeld 		
https://www.kids-n-fun.nl/kleurplaat/vormen/6327/kroon)
- Folievlokken, goud en zilver, te koop bij Action
- Schrijfmaterialen
- Lijm
- Voor elk kind een etiket met de tekst: Een kroon voor de hogepriester - Zacharia
6: 9-15. Of print deze tekst meteen op het papier met de kroon.
Werkwijze:

Houd een inleidend praatje: de tempel is eindelijk klaar en er wordt goud en
zilver cadeau gegeven. Daarvan wordt een kroon gemaakt voor de ‘baas’ van
de tempel: de hogepriester Jozua. God zorgt voor hem en geeft vertrouwen in
de toekomst: eens komt de Messias en ook Hij zal een kroon dragen, omdat Hij
de koning wil zijn voor iedereen die wil geloven.
Smeer stukje voor stukje een dun laagje lijm op de kroon.
Peuter de folievlokken wat uit elkaar en plak ze op een ingelijmd stukje kroon.
Vul zo de hele kroon.
Plak het etiket met de tekst op. Kinderen die het kunnen mogen de tekst zelf
schrijven. Zorg dan wel voor een voorbeeld dat ze over kunnen schrijven.

Tijdsduur:

15 min.
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Spel De leider
Je hebt nodig:
Speelwijze:

- Een kroon, bijv. uit een feestartikelenwinkel of zelfgemaakt
In dit spel moeten de kinderen de opdrachten van de leider uitvoeren.
Eerst is de leiding van de zondagschool/kindernevendienst de leider. Hij of zij
draagt de kroon en geeft opdrachten. De kinderen moeten de opdrachten uitvoeren.
Varieer in moeilijkheid.
Na een paar opdrachten krijgt een kind de kroon op en mag de leider zijn. De
anderen moeten zijn/haar opdrachten uitvoeren.
Wissel zo nog een paar keer van leider.
Praat daarna samen na: hoe kon je de leider herkennen? Was diegene de koning/
koningin? Of kan het ook iets anders zijn? Hoe was dat in het Bijbelverhaal?
Wie droeg toen de kroon? Blijkbaar kan de hogepriester ook een kroon dragen
en de leider zijn.
Weten de kinderen nog hoe die hogepriester heette? Vinden ze ook niet dat zijn
naam - Jozua - lijkt op een andere belangrijke naam uit de Bijbel?
Vertel dat Jezus zo ook de grote Koning, maar ook de grote hogepriester is. Hij
is Gods Zoon, en we moeten luisteren naar Hem. Willen we ook doen wat Hij
zegt?

Tijdsduur:

20 min.

Puzzelblad Een kroon voor de hogepriester
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een kopie van werkblad 2
- Schrijfmaterialen
- Kleurmaterialen
Werkwijze:
Oplossing:

Los de rebus op en kleur daarna de afbeeldingen mooi in.
Een hogepriester helpt Israël te geloven door bidden en het brengen van offers.

Tijdsduur:

10 min.

Puzzelblad De tempel wordt herbouwd
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.
Oplossingen:

- Woorden maken: Een mooie kroon voor de hogepriester
- Vul maar in: Wij herkennen in de hogepriester van de toekomst Jezus Christus,
de grote Zoon van David, Gods Zoon. Hij is onze Koning, elke dag!
- Alfabetpuzzel: de tempel van de toekomst

Tijdsduur:

10 min.
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Tweeluik De tempel nu en in de toekomst
Je hebt nodig:
- Voldoende bijbels OF kopieën van Zacharia 6: 9-15 en Hebreeën 4: 14-16
- Twee grote vellen papier of karton
- Viltstiften
Werkwijze:

Schrijf bovenaan het ene vel papier: De tempel in de tijd van Zacharia en bovenaan
het andere: De tempel van de toekomst.
Hang de vellen aan de muur of leg ze op twee tafels.
Lees gezamenlijk hardop beide Bijbelgedeelten. De verschillen tussen de tijd
van Zacharia en de toekomst worden in deze Bijbelgedeelten beschreven.
Individueel schrijven de kinderen de kenmerken die ze vinden op het juiste vel
papier (tekenen kan ook, gebruik je creativiteit!).
Kijk samen wat er is opgeschreven/getekend. Welke verschillen kun je opmerken? Zien jullie ook overeenkomsten? Bespreek ze met elkaar.
Hebben de kinderen opgemerkt/begrepen dat de tempel van na de ballingschap
vooruitwijst naar de tempel van de toekomst? En dat de naam van hogepriester
Jozua eigenlijk dezelfde is als die van Jezus?

Tijdsduur:

5 min.

Bijbelstudie Zacharia profeteert over de komende Messias
Je hebt nodig:
- Voor elk groepje een kopie van werkblad 4
- Voor elk kind een bijbel
- Schrijfmaterialen
Werkwijze:

I

Praat met de kinderen na over de serie lessen die over het Bijbelboek Zacharia
zijn gegaan. Zacharia had steeds visioenen. Waar gingen die uiteindelijk over?
Vandaag hebben we gehoord over de herbouw van de tempel en de kroning
van de hogepriester Jozua. Zelfs zijn naam wijst vooruit naar Jezus, de grote
hogepriester, die pas honderden jaren later geboren werd.
Deel de groep op in subgroepjes van drie tot vijf kinderen.
Geef elk groepje een lijst met Bijbelteksten om op te zoeken.
n elke Bijbeltekst moeten de kinderen op zoek naar een aanduiding voor de
komende Messias. Bij meerdere teksten kunnen ze ook de tekst lezen, waarin
zichtbaar wordt dat Jezus de profetie vervult.
De kinderen kunnen de teksten onderling verdelen.

Antwoorden:

-

Tijdsduur:

15 min.
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Engel des Heren (3: 1-2)
Dienstknecht (3:8; vervuld in Marcus 10:45)
Steen met zeven- ogen (3:9)
Koning (6: 13a, vervuld in Heb 6:20 7:1)
Priester (6:13b, vervuld in Matth. 21: 4-5, Joh. 12: 14-16)
Hoeksteen, tentpin, strijdboog (10:4)
Herder die verworpen is en voor de prijs van een slaaf verkocht werd
(11:4-13, vervuld Matt. 27: 9)
- Hem die zij doorstoken hebben (12:10, vervuld in Joh 19:37)
- De bron (13: 1, vergelijk Openb. 1:5)
- Herder (13:7, vervuld in Johannes 10: 16
- Heer van de hemelse machten (14: 21 vervuld in Openb. 11: 15)
Alle profetieën worden vervuld in Jezus.

1
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4

Zacharia profeteert over de komende Messias
Hieronder staan Bijbelteksten, waarin Zacharia het heeft over de Messias die
zal komen. Zoek de teksten op en vul in hoe de Messias daar genoemd wordt.
Je hoeft het gelukkig niet alleen te doen! Spreek in je groepje af, wie welke
tekst opzoekt en het antwoord invult.
Soms kunnen we ook heel precies zien hoe de profetie vervuld is, dat betekent:
dat we kunnen zien dat de voorspelling van Zacharia ook echt uitgekomen is.
Zoek die tekst ook op.
Bijbelgedeelte
Zacharia 3: 1-2
Zacharia 3: 8
Zacharia 3: 9
Zacharia 6: 13 (1e
deel)
Zacharia 6: 13 (2e
deel)
Zacharia 10: 4
Zacharia 11: 4-13
Zacharia 12: 10
Zacharia 13: 1
Zacharia 13:7
Zacharia 14:21

Naam voor Messias

Vervulling
Marcus 10: 45
Hebreeën 6: 20 – 7: 1
Matteüs 21: 4-5 en
Johannes 12: 14-16
Matteüs 27: 9
Johannes 19: 37
Openbaring 1: 5
Johannes 10: 16
Openbaring 11: 15

Praat daarna samen over wat je gevonden hebt. Over Wie gaan die profetieën
dus eigenlijk?
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