Verwerkingen
Werkblad God zegent Ruth en Boaz
Obed is de stamvader van Davids familie en uit de familie van koning David wordt Jezus geboren. Hoe ziet
de familie van de kinderen eruit?
Je hebt nodig:

-

Voor elk kind een kopie van werkblad 1 (2 pagina’s)
Teken- en kleurmaterialen
Schrijfmaterialen
Scharen
Lijm

Werkwijze:

Praat met de kinderen over hun familie: wie zijn hun vader/moeder, broertjes/
zusjes, opa’s/oma’s, oom/tantes? Zijn er nog andere mensen heel belangrijk
voor hen, die ook voelen als familie? Pleegouders, vrienden van hun ouders,
eigen vrienden/vriendinnen?
Nodig hen uit, om voor elk mens dat belangrijk voor hen is, een rondje in te
vullen door diegene te tekenen en/of zijn/haar naam op te schrijven.
Alle gevulde rondjes mogen worden uitgeknipt en op de boom geplakt worden.
Gebruik zoveel rondjes als je wilt!
Praat ondertussen ook over Obed en zijn familie, zelfs over zijn kleinzoon David.

Tijdsduur:

15 min.

Broodhuis
Davids geslacht komt uit Betlehem, dat betekent: broodhuis.
Je hebt nodig:

NB:

- Een (gewoon) brood, gesneden
- Bordjes
- Bestek
- Boter, beleg, eetbaar versiermateriaal
- Fotocamera
Let op eventuele allergieën, het is wel zo fijn als alle kinderen mee
kunnen doen!

Voorbereiding:

Snijd van tevoren de boterhammen in de vorm van een huisje.
Zet het beleg en het versiermateriaal klaar in schaaltjes of kommetjes, eventueel
met een lepel erin.

Werkwijze:

Elk kind krijgt een bordje met een broodhuisje voor zich.
Nu kan elk kind zijn/haar huisje zelf versieren.
Als iedereen klaar is, is het leuk als de leiding een foto maakt van (de kinderen
met) de broodhuisjes.
Smullen maar!

Tijdsduur:

15 min.
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Feest
In het verhaal van vandaag is het twee keer feest: bij het huwelijk van Boaz en Ruth en bij de geboorte van
Obed.
Je hebt nodig:

-

Werkwijze:

De kinderen mogen de cupcakes versieren met allerlei lekkere dingetjes.
Daarna wordt er ‘champagne’ ingeschonken en mogen de kinderen de cupcakes
opeten. Ondertussen wordt verteld waarom we feest vieren: Ruth en Boaz zijn
getrouwd, Obed is geboren. Uit deze familie zal de Verlosser komen. Dat is
reden om God te danken en feest te vieren!

Tijdsduur:

15 min.

Werkblad Ruth 4
Je hebt nodig:

-

Voldoende cupcakes
Eetbare versiersels
Kinderchampagne
Bordjes
Glazen

Voor elk kind een kopie van werkblad 2 (2 pagina’s) op stevig papier
Voor elk kind een stuk touw of lint
Plakband
Scharen
Lijm
Kleurmaterialen

Werkwijze:

Kleur de raamhanger en de deur van de andere bladzijde.
Knip de onderdelen daarna uit. Vouw de stippellijnen.
Plak de deur op de plakstroken. Om het nog steviger te maken kun je de plak
stroken aan de boven- en onderkant aan de achterzijde van de raamhanger
bevestigen.
Plak het dak op zijn plek, waarop staat: Welkom in het huis van Boaz en Ruth.

Tijdsduur:

20 min.
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Spel Stamboomestafette
Ruth, Boaz en Obed worden genoemd in de stamboom van de Here Jezus. Ook de zoon en kleinzoon van
Obed - Isaï en David - worden genoemd.
N.B. we hanteren in deze verwerking het geslachtsregister uit Matt. 1. In het geslachtsregister in Lucas 3
wordt Ruth niet genoemd.
Je hebt nodig:

- Voor elk team een stapel stamboomkaartjes (bijlage 3)
- Een plaats om de kaartjes op te hangen of neer te leggen (maak bijv. zelf een
stamboom met open plaatsen)
- Een lege ruimte

Speelwijze:

De kinderen worden in teams verdeeld (maximaal 6 personen).
Ieder team krijgt een stapel kaartjes, voor elk teamlid een kaartje. Zodra de tijd
start, mogen ze overleggen over de kaartjes (volgorde etc.) en dan mag de
eerste gaan rennen en zijn kaartje op de goede plaats in de stamboom plakken/
hangen.
Zo snel mogelijk terugrennen en dan mag de volgende. Welk team heeft als
eerste alle stamboomkaartjes op de goede plaats?
Tip: speel je dit spel met weinig kinderen? Vorm dan teams van drie kinderen en
geef elk kind twee kaartjes.

Tijdsduur:

10 min.

Stamboom
We maken samen een driedimensionale boom, die de stamboom van Jezus voorstelt.
Je hebt nodig:

-

Werkwijze:

Maak een werkplan: spreek af wie wat doet.
Beplak de koker met bruin papier: dit wordt de stam.
Maak takken door rolletjes te maken van hetzelfde bruine papier. Goed
vastplakken: knip een uiteinde een paar keer in, vouw de ontstane flapjes om en
plak deze aan de stam.
Op dezelfde manier kunnen er zijtakken worden gemaakt, gebruik dan wel
steeds kleinere rolletjes papier!
Knip bladeren van het groene papier en plak deze in de boom.
Maak gaatjes in de kaartjes en schrijf er de namen op die in de stamboom
voorkomen.
Hang de kaartjes met een stukje touw in de takken.

Tijdsduur:

20-30 min.
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Een grote (foto)koker
Bruin en groen stevig papier
Kleine kartonnen kaartjes
Touw
Perforator
Schrijfmateriaal
Scharen
Lijmpistool (pas op: erg heet, maar heeft het grote voordeel dat de lijm bijna
direct droog is dus werkt sneller) of gewone sterke lijm
- Ook handig om erbij te hebben: het geslachtsregister zoals het in de Bijbel
staat (Matt. 1)
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