
Verwerkingen

Werkblad Abraham bidt voor Sodom en Gomorra
Vooral kleuters hebben nog niet zo´n goede voorstelling van grote getallen boven de 10. Deze verwerking 
helpt hen het gebed van Abraham beter te begrijpen: Abraham bidt van groot naar klein.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
 - Kleurmaterialen
 - Scharen
 - Lijm
 - Eventueel hulpmiddelen om aantallen zichtbaar te maken, zoals een telraam, 

50 muntjes, 50 knikkers, 50 snoepjes o.i.d.

 Voor versie 1 extra:
 - Voor elk kind een lange strook papier

 Voor versie 2 extra:
 - Voor elk kind een satéprikker
 - Prikpennen

Werkwijze: Kleur de getallen en knip ze uit. Leg ze van groot naar klein.
 Gebruik eventueel een hulpmiddel om te laten zien hoeveel 50, 40, 30  
 enzovoort is.

 Versie 1: 
 Plak de getallen van groot naar klein op een lange strook.

 Versie 2: 
 Prik midden in elk getal een gaatje met de prikpen. Prik de getallen nu van 
 groot naar klein aan een satéprikker. Plak tot slot het hartje op de scherpe punt.
 Vertel eventueel het verhaal nog een keer in het kort, wijs samen met de  
 kinderen de getallen aan.

Tijdsduur:  10 min.

Biddende handen
Je hebt nodig: - Verschillende afbeeldingen van biddende handen
 - Voor elk kind een stuk zelfhardende klei
 - Knutselrubber (creplarubber/foam) in de kleuren roze en/of rood
 - Scharen
 - Boetseertools en/of aardappelschilmesjes
 - Voor elk kind een kaartje met de tekst: Abraham bidt voor Lot -  
  Genesis 18: 16-33

Voorbereiding: Zoek afbeeldingen van biddende handen in verschillende houdingen. 
 Bijvoorbeeld: 
 - https://www.hetzoutvat.nl/afbeeldingen/bidden006.jpg 
 - http://www.wijkgemeenteslinge.nl/uploads/klant150/2_handen.jpg 
 - https://www.vectorportal.com/img_novi/reached-hands-vectorportal.jpg 

Werkwijze: Houd een kort inleidend gesprekje. Abraham houdt van Lot en zijn gezin en wil 
 niet dat ze verloren gaan. Hij bidt en vraagt of God hen wil redden. Als teken 
 van liefde maken we een hart in biddende handen.

lees verder op de volgende bladzijde

20 juni 2021 | Copyright VHM

https://www.hetzoutvat.nl/afbeeldingen/bidden006.jpg
http://www.wijkgemeenteslinge.nl/uploads/klant150/2_handen.jpg
https://www.vectorportal.com/img_novi/reached-hands-vectorportal.jpg


 Bekijk gezamenlijk de afbeeldingen. Praat erover: zie je verschillen? Hoe 
 houden de kinderen hun handen als zij bidden?
 Kneed de klei goed door, zodat het niet barst als het opgedroogd is. 
 Boetseer twee biddende handen in een houding naar keuze. Houd het klein! 
 Voor de jongste kinderen mag het eenvoudig blijven, oudere kinderen kunnen 
 met details werken (lijntjes, rimpeltjes etc.). Maak hierbij gebruik van boetseer
 tools en/of aardappelschilmesjes.
 Knip van het rubber/foam een hartje. Stop het hartje en het tekstkaartje tussen 
 de handen. Bij open handen: leg ze erin.

Tijdsduur:  20 min.

Bidden met je handen
Je hebt nodig: - Voor elk kind een vel papier
 - Tekenmaterialen

Werkwijze: Praat met de kinderen over het gebed van Abraham. Hij ging speciaal voor 
 andere mensen bidden. Voor wie willen de kinderen bidden?
 Verdeel de kinderen in twee- of drietallen. Zij trekken elkaars handen (gespreide 
 vingers) om op het vel papier.
 Daarna tekenen of schrijven de kinderen in elke vinger iemand voor wie ze 
 willen bidden. De leiding kan langslopen en bij de jongsten erbij schrijven wie 
 getekend wordt.
 Laat de kinderen daarna in de twee- of drietallen samen bidden voor de mensen 
 die zij opgeschreven/getekend hebben.

Tijdsduur:  15 min.

Puzzelblad Abraham bidt voor Sodom en Gomorra
Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 2
 - Schrijfmaterialen
 - Voldoende bijbels OF kopieën van het Bijbelgedeelte

Oplossing:  - 50 / 50 - 50
 - 5 / 5 - 45
 - 40 - 40
 - 30 - 30
 - 20 - 20
 - 10 - 10

Tijdsduur:  15 min.
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Bidden voor een ander
Voorbereiding: Bedenk (eventueel) een aantal thema’s waar de kinderen voor kunnen bidden.
	 Je	kunt	denken	aan	specifieke	personen,	die	bekend	zijn	bij	de	kinderen,	maar	
 ook aan thema’s als zieke mensen, mensen die in oorlog leven, mensen die 
 honger hebben, christenen die vervolgd worden enzovoort.
 Maak voor elk gebedsonderwerp afzonderlijk een hoekje of tafeltje.

Werkwijze: Verdeel de kinderen over de gebedsonderwerpen. De kinderen bidden in hun 
	 subgroepje	voor	dat	specifieke	onderwerp.	Na	2	tot	3	minuten	wordt	gewisseld	
 en gaan de kinderen naar een volgend gebedsonderwerp.

 Tip: je kunt ook ter plekke vragen of er mensen zijn voor wie de kinderen graag 
 willen bidden.

Tijdsduur:  afhankelijk van het aantal onderwerpen

Puzzelblad Abraham bidt voor Sodom en Gomorra
Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 3
 - Schrijfmaterialen

Werkwijze: Los de puzzel op. 
 Oplossing: Ik zal omwille van hen de hele stad vergeving schenken.

 Praat daarna met de kinderen door over deze oplossing: 
 - Wanneer zegt God dit? 
 - Waarom zegt God dat? 
 - Waar lag de grens? 
 - Hoeveel rechtvaardige mensen waren er uiteindelijk in de stad? 
 - Kun je je voorstellen hoe het voor Abraham voelde om op deze manier bij God 

te smeken voor iemand die hem uiteindelijk eerder in de steek gelaten heeft? 
 - Zou jij zo voor iemand kunnen bidden die jou gekwetst heeft?

Tijdsduur:  15 min.
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ALS IK IN SODOM   

…… ONSCHULDIGEN 

AANTREF, ZAL IK 
OMWILLE VAN HEN DE 
HELE STAD VERGEVING 
SCHENKEN. 

 

 

NU IK EENMAAL ZO VRIJ BEN GEWEEST DE 
HEER AAN TE SPREKEN, HOEWEL IK NIETS 
DAN STOF BEN: STEL DAT ER AAN DIE 

VIJFTIG ONSCHULDIGEN  …… 
ONTBREKEN, ZOU U DAN TOCH VANWEGE 

DIE ……  DE HELE STAD VERWOESTEN? 

 

 

 

STEL DAT HET ER MAAR 

…… ZIJN. 

 

 

 

 

 

 
 

Zoek de tekst op in de Bijbel. Daar staan de aantallen met woorden geschreven. Hier gebruiken  
we getallen. Vul de goede getallen in. Streep de getallen door die niet bij het verhaal horen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILT U DAN BEHALVE DE SCHULDIGEN OOK DE 
ONSCHULDIGEN HET LEVEN BENEMEN? MISSCHIEN DAT ER 

IN DIE STAD  …… ONSCHULDIGEN ZIJN. ZOU U DIE DAN 

OOK UIT HET LEVEN WEGRUKKEN EN NIET DE HELE STAD 

VERGEVING SCHENKEN OMWILLE VAN DIE …… 
ONSCHULDIGE INWONERS? ZOIETS KUNT U TOCH NIET 
DOEN, HEN SAMEN MET DE SCHULDIGEN LATEN OMKOMEN! 
DAN ZOUDEN SCHULDIGEN EN ONSCHULDIGEN OVER ÉÉN 
KAM WORDEN GESCHOREN. DAT KUNT U TOCH NIET DOEN! 
HIJ DIE RECHTER IS OVER DE HELE AARDE MOET TOCH 
RECHTVAARDIG HANDELEN?  

 

DAN ZAL IK DE STAD NIET 
VERWOESTEN OMWILLE 

VAN DIE  …… 
 

 

IK BEN ZO VRIJ DE HEER OPNIEUW 
AAN TE SPREKEN: STEL DAT HET ER 

MAAR  …… ZIJN. 

 

 

NEE, IK ZAL HAAR NIET 
VERWOESTEN ALS IK ER 

…… AANTREF. 

 

 DAN ZAL IK HET NIET DOEN 

OMWILLE VAN DIE …… 

 

 

IK HOOP DAT U NIET KWAAD 
WORDT, HEER, WANNEER IK 
HET WAAG DOOR TE GAAN: 

STEL DAT HET ER MAAR  ……                 

ZIJN. 

 

 

IK ZAL HET NIET DOEN ALS IK 

ER  ……  AANTREF. 

 

 

IK HOOP DAT U NIET KWAAD WORDT, 
HEER, WANNEER IK HET NOG ÉÉN 
KEER WAAG IETS TE ZEGGEN: STEL 

DAT HET ER MAAR  ……  ZIJN. 

 

DAN ZAL IK HAAR NIET 
VERWOESTEN OMWILLE  

VAN DIE …… 
 

 

 

 
 
 
 

 

Zoek de tekst op in de Bijbel. Daar staan de aantallen geschreven met woorden. Hier gebruiken  
we cijfers. Streep de getallen door die niet bij het verhaal horen. Vul de goede getallen in. 
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