
Verwerkingen

Puzzelblad God geeft Hagar een zoon
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 1.

 Dit doolhof spreekt voor zichzelf.
 Praat ondertussen met de kinderen: zie je wat Hagar in haar armen heeft? God 
 is Hagar niet vergeten. Hij heeft haar een zoon gegeven. Ismaël is geboren.

Tijdsduur:  10 min.

Verjaardagskalender
Wachten duurt soms lang. Als je bijvoorbeeld wacht tot je jarig bent, kan dat echt heel lang duren. Een  
kalender zorgt ervoor dat anderen je verjaardag niet vergeten. Abraham moest ook lang wachten op een 
zoon. Maar God vergeet hem niet. Hij heeft geen kalender nodig. Hij zorgt altijd voor je en Hij doet altijd wat 
Hij belooft. Ook als het wat lang duurt voor ons.     

Je hebt nodig: - Voor elk kind een print van een verjaardagskalender op stevig papier (zie 
voorbereiding)

 - Tekenmaterialen
 - Versiermaterialen
 - Evt. foto’s van de kinderen
 - Evt. een overzicht van alle verjaardagen van de kinderen

Voorbereiding: Print voor elk kind een blanco verjaardagskalender. In Word zelf is onder 
 Bestand – nieuw bij de online documentsjablonen een verjaardagskalender 
 te vinden met de naam ‘Kalender met verjaardagen en jubileums’. Als je die 
 opent krijg je een document dat je direct kunt printen.
 Via www.pinkelotje.nl/kalender/ kun je een verjaardagskalender samenstellen. 
 Je moet dat maand voor maand doen. Kies bij stap 2 in ieder geval voor  
 Verjaardagskalender. In stap 3 kun je kiezen voor enkele verschillende  
 afbeeldingen, waaronder ook je eigen afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld foto’s 
 van de kinderen uit je groep.
 Wil je de verjaardagen van alle kinderen al op de kalender schrijven? Maak dan 
 van tevoren een lijst. Dit is vrijwel overal mogelijk vanuit de gemeentegids.

Werkwijze: Versier de kalender naar eigen inzicht. Maak je eigen verjaardag extra mooi.
 Schrijf de verjaardagen van de kinderen van de groep alvast op, maar ook die 
 van je gezin/familie en vrienden.

Tijdsduur:  10 min.

Zo kijkt ze…
In dit verhaal komen veel emoties aan bod. Boosheid, ongeduld, verdriet, angst.

Je hebt nodig: Evt. wat doeken of kleden om te kunnen verkleden

Speelwijze: Vertel het verhaal volledig. 
 Vertel daarna nog een keer het verhaal in het kort en in gedeelten (neem  
 bijvoorbeeld het gedeelte dat bij de thema’s en doelen staat). 
 Geef de kinderen steeds de tijd om met hun gezicht en houding de emotie te 
 laten zien, die bij het gedeelte van het verhaal hoort. Bespreek steeds samen 
 met de kinderen hoe de mensen zich voelen en hoe dat komt: vertrouwen ze 
 op God of op zichzelf? Daarna kunnen de kinderen zelf het verhaal nog eens 
 naspelen. Gebruik hiervoor eventueel wat doeken of kleden.

Tijdsduur:  10 min.
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Puzzelblad Hagar bij de waterput
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.

Oplossingen:  - Woordzoeker: zin: U bent een God van het zien
 - Relatie met Bijbelverhaal: in vers 13 staat: Toen riep zij de HEER, die tot haar 

had gesproken, zo aan: “U bent een God van het zien. Want”, zei ze, “heb ik 
hier niet Hem gezien die naar mij heeft omgezien?”

Tijdsduur:  15 min.

God blijft me zien, ondanks mijn ‘geknutsel’
Je hebt nodig: - Een foto van elk kind, maat 10 x 15 cm.
 - Voor elk kind een stuk gekleurd karton, ca. 15 x 20 cm.
 - Voor elk kind twee stukken plastic, bijv. gelamineerde lamineerhoezen, 
  ca. 6 x 17 cm.
 - Schrijfmaterialen
 - Versiermaterialen, zoals pailletten, steentjes, foamplakkers, stickertjes e.d. 

(niet te klein)

Voorbereiding: Maak in een eerdere nevendienst foto’s van de kinderen en print ze thuis uit. Of 
 vraag aan de ouders om een foto mee te geven. 

Werkwijze: Plak in het midden van het karton de foto van jezelf.
 Schrijf de tekst ‘God blijft me zien, ondanks mijn ‘geknutsel’ onder de foto.
 Versier de rand om de foto en de twee stukken plastic. Zorg dat je je foto nog 
 wel een beetje door het plastic heen kunt zien, maar niet al te veel.
 Maak een gaatje boven in het midden van het stuk karton, in de  
 rechterbovenhoek van het ene stuk plastic en in de linkerbovenhoek van het 
 andere stuk plastic. Maak alles aan elkaar met de splitpen, het karton komt 
 onderop.
 Het resultaat ziet er misschien wat wonderlijk uit, maar dat is ook de bedoeling.

Nagesprek: Als wij gaan knutselen is het nooit zo mooi als het werk van een echte kunste
 naar. Dat geldt ook als wij God een handje willen helpen om zijn plannen met 
 ons te versnellen of te ‘verbeteren’. God weet wat Hij met ons wil bereiken en 
 heeft daar prachtige plannen voor. Wij vinden het vaak moeilijk om zijn plannen 
 te zien en te begrijpen en denken het soms zelf wel beter te weten. Als wij dan 
 onze eigen plannetjes uitvoeren, net als Saraï met Hagar, dan doen we dat nooit 
 zo goed als God dat kan. Als iemand dat bij mij doet, dan reageer ik vaak van 
 ‘Nou dan zoek je het zelf maar uit!’ en dan loop ik weg. God zal dat nooit doen! 
 Hij blijft bij ons en zal zijn plannen met ons toch uitvoeren. Hij blijft ons zien, 
 ondanks ons ‘knullige geknutsel’.

Tijdsduur:  15 min.
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Actie en reactie
Je hebt nodig: Whiteboard met stiften OF twee grote vellen papier

Voorbereiding: Verdeel het whiteboard in twee delen. Schrijf boven de ene helft: ‘Belofte van 
 God’. Schrijf boven de andere helft: ‘Actie of reactie van mensen’.

Werkwijze: Laat de kinderen de beloften van God aan Abraham opnoemen en schrijf deze 
 op.
 Laat de kinderen praten over het verhaal en acties en reacties van de  
 hoofdpersonen opschrijven.
 Vergelijk hierna de twee helften van het whiteboard met elkaar. Wat valt de 
 kinderen op?
 Zouden wij hier iets van kunnen leren? Is er iets wat jij in de komende week kunt 
 doen om anderen iets van de beloften van God voor de mensen te laten zien?

Tijdsduur:  10 min.

Puzzelblad De geboorte van Ismaël
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.

Oplossingen: 1.   Hagar
 2.   Waterbron
 3.   Baarde
 4.   Engel
 5.   Berg
 6.   Ismaël
 7.   Jij
 8.   Schoppen
 9.   Meesteres
 10. Sarai
 11. Zon

Uitkomst:  God grijpt in

Tijdsduur:  15 min.
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Hagar bij de waterput 
Genesis 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streep alle woorden uit de putemmer door. 
Welke zin blijft er over?  

 
 
 

Wat heeft deze zin te maken met dit Bijbelverhaal?  
Kijk maar eens in Genesis 16 vers 13, daar vind je het antwoord! 
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