
Verwerkingen

Werkblad Jezus bidt voor ons, waar bid jij voor?
Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
 - Oude kranten/tijdschriften
 - Scharen
 - Lijm
 - Tekenmaterialen

Voorbereiding: Zoek vooraf in oude kranten/tijdschriften naar plaatjes, passend bij het  
 onderwerp ‘Waar bid jij voor’. Houd er rekening mee dat kinderen soms voor/
 om andere dingen bidden dan volwassenen. Kies alleen kleine plaatjes uit, 
 want grote afbeeldingen passen niet op de handen van het werkblad.
 Knip ze nog niet uit, maar maak een stapel van bladen waar de kinderen 
 makkelijk uit kunnen kiezen en hun keuzeplaatjes kunnen uitknippen.

Werkwijze: Praat met elkaar over het gebed van Jezus. Waar bidt Hij voor? Bidden jullie 
 ook wel eens? Waar bidden jullie voor?
 Zoek uit de stapel bladen plaatjes die passen bij je gebedsonderwerp(en). Knip 
 ze uit en plak ze op de biddende handen.
 Als er geen passende plaatjes gevonden worden kan een kind ook tekenen 
 over zijn gebedsonderwerp.

Tijdsduur:  20 min.

Biddende handen
Je hebt nodig: - Voor elk kind een vel A4 120 gr. in een lichte kleur
 - Tekenmaterialen
 - Schrijfmaterialen
 - Scharen
 - Voor elk kind een etiket met de tekst ‘Jezus bidt voor ons – Johannes 17: 

1-13’

Werkwijze: Houd een kort inleidend gesprekje. In het Bijbelgedeelte leren we dat Jezus 
	 voor	ons	bidt.	Dat	is	natuurlijk	heel	fijn.	Als	wij	op	Hem	willen	lijken,	moeten	wij	
 ook bidden voor anderen. Voor wie willen de kinderen bidden? En wat willen zij 
 God vragen?
 Vouw het A4 papier dubbel. 
 Leg je hand met je pink tegen de vouw en trek hem om met potlood. Let erop 
 dat je je vingers tegen elkaar houdt, anders wordt het heel lastig om te knippen.
 Knip de hand uit en vouw het geheel open. 

lees verder op de volgende bladzijde
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 Teken of schrijf aan de binnenkant voor wie je wilt bidden en waarom.
 Plak het etiket aan de buitenkant. Kinderen die het kunnen mogen de tekst zelf 
 schrijven. 
 Zorg dan voor een voorbeeld wat ze na kunnen schrijven.

Tijdsduur:  15 min.

Tijd
Jezus spreekt in zijn gebed over eeuwig leven. Maar dat is iets waar we ons maar moeilijk iets bij kunnen 
voorstellen.

Je hebt nodig: Stopwatch OF horloge met secondenwijzer

Speelwijze: Speel met de kinderen spelletjes waarbij ze zelf moeten inschatten hoeveel tijd 
 er voorbij is gegaan. Haal kinderen individueel of in tweetallen naar voren, zodat 
 je goed de tijd in de gaten kunt houden.
 De kinderen mogen niet op hun horloge of mobiel of iets dergelijks kijken hoever 
 ze zijn in de tijd. Andere kinderen mogen hen ook niet helpen.

Voorbeelden: - Sta tien seconden op één been. Ga normaal staan als de tien seconden voor-
bij zijn.

 - Laat muziek horen en laat de kinderen schatten hoelang het muziekfragment 
duurde.

 - Wie kan het langst een geluid maken met zijn mond dicht zonder adem te 
halen?

 
 Praat met de kinderen over hun beleving van tijd. Wanneer duurt iets lang, 
 wanneer duurt het kort?  Soms lijkt iets langer te duren, bijvoorbeeld als je je 
 verveelt, en soms lijkt iets kort te duren, omdat je het heel leuk vindt. Je hebt 
 kloktijd en gevoelstijd en dat is niet altijd hetzelfde. Bij God is tijd nog weer heel 
 anders dan bij ons. Hij staat eigenlijk buiten de tijd. Hij is er altijd al geweest, Hij 
 is er nu en Hij zal er ook altijd zijn. Dat is de betekenis van zijn Naam (Jahweh, 
 Ik ben), maar dat is ook de betekenis van eeuwig. Voor ons moeilijk om voor te 
 stellen, maar wel echt waar!

Tijdsduur:  afhankelijk van hoeveelheid spelletjes

Werkblad Jezus bidt voor ons
Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 2 op stevig papier
 - Scharen
 - Kleurmaterialen
 - Schrijfmaterialen
 - Voor elk kind vier stukken lint/garen

Werkwijze: Praat met elkaar na over het gebed van Jezus voor ons. Vertel dat wij ook  
 kunnen bidden voor anderen. In deze verwerking komen vier thema’s aan de 
 orde. Samen vormen ze een gebedshanger, die thuis gebruikt kan worden om 
 na te denken over gebedsonderwerpen.
 Knip de rondjes uit. 
 Schrijf op de bovenste waar je dankbaar voor bent, in de tweede schrijf je  
 dank- en gebedspunten op voor vrienden, de derde is voor familie en op de 
 vierde komen dank- en gebedspunten voor de dingen die je om je heen en in de 
 wereld ziet gebeuren. 
 Bevestig de kleinere rondjes met een touwtje aan het grotere rondje. Dit kan 
 naar eigen inzicht: onder elkaar of gedeeltelijk naast elkaar.
 Hang de gebedshanger thuis op.

Tijdsduur:  15 min.
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Eeuwig
Je hebt nodig: - Voor elk kind een papieren bordje
 - Voor elk kind een splitpen
 - Tekenmaterialen
 - Schrijfmaterialen
 - Scharen
 - Prikpennen
 - Evt. cijfers/letterstickers of cijfers/letters uit kranten
 - Evt. versiermaterialen

Werkwijze: Houd een inleidend gesprekje. 
 Kennen de kinderen het woord eeuw (100 jaar)? Hoe zien de kinderen ‘eeuwig’ 
 voor zich? Eeuwig heeft hoe dan ook te maken met tijd. En tijd in onze beleving 
 is anders dan tijd bij God. Met deze verwerking willen we de nadruk leggen op 
 ‘anders’. Want wij kunnen ons helemaal niet voorstellen hoe God tijd ziet.
 Van het bordje gaan we een klok maken, maar wel een die afwijkt van de  
 gangbare klok, onze tijd! 

 Bedenk hoe je dit vorm wilt geven:
 - met meerdere wijzers
 - met letters in plaats van cijfers of misschien wel met veel meer of minder dan 

12 cijfers
 - met tekeningen in plaats van cijfers
 - …
 
 Gebruik je eigen creativiteit!
 Schrijf op de rand (of op de achterkant): Eeuwig: Johannes 17: 1-13.
 Maak je klok naar eigen inzicht. Knip wijzers van strookjes karton, maak gaatjes 
 met de prikpen en zet de wijzers vast met een splitpen.
	 Na	afloop	legt	elk	kind	uit	aan	de	rest	waarom	zijn/haar	klok	er	zo	uitziet.

Tijdsduur:  20 min.

16 mei 2021 | Copyright VHM



16 mei 2021 | Copyright VHM

Puzzelblad Jezus bidt voor ons
Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 3
 - Schrijfmaterialen
 - Voor de snelle kinderen: een apparaat met internet, bijv. computer, telefoon of 

tablet

Oplossingen: - Blokpuzzel: Heilige Vader bewaar hen door uw naam
 - Sudoku:

 
 Deze tekst staat in Johannes 17:9
 - Informatie over de hogepriester o.a.: 
  https://is.gd/YyZGFy en
  https://willemdevink.nl/jezus-jouw-hogepriester-staat-voor-jou-in/
 
 Let op: er is onder de zoekterm ‘hogepriester’ ook veel te vinden dat niets te 
 maken heeft met wat in de Bijbel staat.

Tijdsduur:  15 min.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hogepriester#:~:text=De%20Hogepriester%20(Hebreeuws%3A%20%D7%9B%D7%94%D7%9F%20%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C,kohaniem)%20die%20de%20tempeldienst%20verrichten
https://willemdevink.nl/jezus-jouw-hogepriester-staat-voor-jou-in/
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Jezus bidt voor ons 
Johannes 17:1-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Blokpuzzel 

In het raster hierboven passen de blokjes die hieronder afgebeeld zijn. Als de 
blokjes op de juiste manier in het raster worden geplaatst, wordt een deel van 
de tekst uit het gebed van Jezus zichtbaar. Zoek in je bijbel op welk vers dit is. 
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Sudoku 

Vul de sudoku met de woorden IK – 
BID – VOOR – HEN 

Bij een sudoku komt op iedere regel, 
in iedere kolom en in ieder kwadrant 
elk woord 1 keer voor.  

De uitspraak ‘Ik bid voor hen’ is ook 
van Jezus. Kun jij deze tekst ook 
terugvinden in het Bijbelgedeelte van 
vandaag?  

 

 Afsluiter 
Jezus bidt voor ons, voor jou. Hoe vind je dat?  
Eeuwig leven. Waar denk je dan aan, hoe stel jij je dat voor?  
Dit Bijbelgedeelte wordt ook het hogepriesterlijk gebed genoemd. Als je 
meer wilt weten over de hogepriester, ga dan eens op zoek op internet.  

ik voor hen

bid

bid voor

hen
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