
Verwerkingen

Werkblad Afhankelijk van God
Met dit werkblad maken de kinderen een eigen memoryspel met afbeeldingen van situaties van redenen 
waarom ouders soms zeggen dat iets nu niet kan.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 2 op dik papier, minimaal 180 gr.
 - Scharen
 - Kleurmaterialen
 - Voor elk kind een enveloppe

Voorbereiding: Maak alvast een eigen setje van dit memoryspel, zodat snelle kinderen dat  
 kunnen spelen, terwijl ze wachten tot de rest ook klaar is.

Werkwijze: Kleur de plaatjes in. Knip de vierkantjes uit.
 Bekijk ondertussen samen de plaatjes. Alle plaatjes zijn laten een reden zien, 
 waarom een kind even niet met een vriend(innet)je kan spelen. Herkennen de 
 kinderen de plaatjes? Wat zijn de redenen? Gebeurt dat bij hen thuis ook wel 
 eens?
 Vertel: het is niet leuk, als je vader of moeder “nee” zegt. Maar ze hebben daar 
 meestal goede redenen voor.
 Zo is het ook bij God: God wil ons gelukkig maken en dan daarom zegt Hij soms 
 “nee” tegen wat wij van plan zijn. Omdat het niet goed is of omdat iets anders 
 belangrijker is voor ons. 
 Geef elk kind een enveloppe, om de kaartjes veilig mee naar huis te kunnen  
 nemen.

Tijdsduur:  15 min.

Als God het wil
Je hebt nodig: - Voor elk kind 10 buigrietjes voor de rails, evt. extra voor het klimrek
 - Voor elk kind een vel karton A3
 - Scharen
 - Sterke lijm
 - Voor elk kind een tekststrook (zie voorbereiding)
 - Evt. kleurmaterialen

Voorbereiding: Maak voor ieder kind een tekststrook: ‘Als je rekening houdt met God, bepaalt 
 Hij het spoor van jouw leven’ - Jakobus 4:13-17 en 5:12.

Werkwijze: Neem zes hele buigrietjes.
 Knip van twee rietjes het buiggedeelte af.
 Knip de overige vier rietjes in gelijke stukjes van 3 cm.
 Maak nu het spoor:
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  1. Trek met de lijm een lijn met de lengte van het rietje zonder 
buiggedeelte en plak een rietje met buiggedeelte erop vast. Het 
buiggedeelte mag niet vastplakken.

  2. Zet met de lijm streepjes van 3 cm. dwars op het rietje en plak de korte 
stukjes erop vast.

  3. Herhaal punt 1 aan de andere kant van de korte stukjes.
  4. Buig de rietjes schuin naar links.
  5. Trek met de lijm een lijn met de lengte van het rietje zonder 

buiggedeelte naar de rand van het karton en plak het rietje erop
  6. Herhaal punt 2.
  7. Trek met de lijm een lijn met de lengte van het rietje met buiggedeelte 

naar de rand van het karton en plak het rietje erop.
  8. Buig de rietjes van het eerste spoor nu naar rechts.
  9. Herhaal de stappen 5-7.
  10. Plak de tekststrook in het midden bovenaan het karton.

 Afhankelijk van de beschikbare tijd kun je nu kiezen om:
 - bij de ene poot van de tweesprong een klimrek van rietjes te knutselen en bij 

de andere een vraagteken.
 OF
 - bij de ene poot van de tweesprong een klimrek te laten tekenen en bij de  
  andere een vraagteken.

 Praat ondertussen met de kinderen over de relatie met het Bijbelverhaal.

Tijdsduur:  15 min.

Vind je het goed?
Speelwijze: Je schetst een korte situatie en de kinderen spelen het in tweetallen uit. Een 
 aantal voorbeelden:
 - Je wilt met een vriendje spelen, je vraagt je moeder of het kan. Helaas kan het 

niet omdat….
 - Je wilt met een vriendje spelen, je vraagt je moeder of het kan. Het kan!
 - Je wilt graag een snoepje, je vraagt je moeder of het kan. Helaas kan mag het 

niet omdat …
 - Je wilt graag een ijsje, je vraagt je moeder of het mag. Het mag!

 Na een aantal gespeelde situaties praat je met elkaar. God wil dat het goed met 
 ons gaat, daarom zegt Hij soms “nee” tegen wat wij graag willen. Net zoals je 
 vader of moeder soms “nee” zeggen: zij weten dat het niet goed voor je is, of 
 dat er iets anders belangrijker is. Daarom is het belangrijk om in je hoofd te 
 houden: ‘Als God het wil’.

 Sluit het gesprek af met een gebed.
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Puzzelblad Als God het wil
Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 2
 - Voor elk kind een extra vel A4
 - Scharen
 - Lijm
 - Kleurmaterialen

Werkwijze: Knip alle puzzelstukken los langs de stippellijnen. Maak de puzzel en plak hem 
 op het ander vel papier.
 Nu heb je deze puzzel opgelost, maar nu is een andere puzzel verschenen. 
 Lees de tekst maar goed. Wat komt tevoorschijn als je die aanwijzing opvolgt?

 Oplossing:

Tijdsduur:  15 min.

Puzzelblad God is mijn Regisseur
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.

Oplossingen: - Wijsvinger/middelvinger: Zo waarlijk helpe mij God almachtig
 - Ringvinger/pink: Deo Volente
 - Woordpuzzel: er blijven geen letters over

 Praat met elkaar nog na over de teksten op dit blad. Gebruik waar nodig de 
 informatie van de thema’s en doelen voor deze zondag.

Tijdsduur:  20 min.
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Gebedsrol van je leven
Je hebt nodig: - Voor elk kind 4 toiletrollen (kokertjes)
 - Voor elk kind een kopie van werkblad 4
 - Dubbelzijdig plakband OF lijmstift
 - Voor elk kind een ruim stuk touw/draad/garen
 - Scharen
 - Kleurmaterialen
 - Voor elk kind een briefje met de tekst van het Onze Vader
 - Voor elk kind meerdere lege briefjes, bijv. vouwblaadjes
 - De thema’s en doelen van deze zondag

Voorbereiding:
Maak voor elk kind een briefje (ongeveer A6-formaat) met de tekst van het 
Onze Vader. De tekst is onder andere te vinden op https://www.online-bijbel.
nl/bijbelboek/Mattheus/6/9-13.

Werkwijze:
Knip werkblad 4 door op de stippellijnen.
Kijk even hoe het papier om de rol geplakt moet worden en plak het daarna 
vast met het dubbelzijdige plakband of de lijmstift. 
Schrijf het thema op de rol met duidelijke letters. 
Thema:
 - 1e rol Deo Volente
 - 2e rol eigen naam, 
 - 3e en 4e rol bijvoorbeeld familie, school, vakantie, sport.  
Neem een lange draad en rijg het draad van links en rechts door de rol-
len, zodat er een soort touwladder ontstaat. De rol met ‘Deo Volente’ komt 
bovenaan. In deze rol leg je het Onze Vader. Weten de kinderen wat dat 
betekent? (Als de Heer het wil). Misschien hebben ze de afkorting ervan al 
wel eens gezien (D.V.).
In de andere rollen mogen de lege briefjes gelegd worden. Tijdens de les, of 
op andere momenten thuis mogen de kinderen zelf gebedspunten, die pas-
sen bij het thema van de rol, op de briefjes schrijven.
Praat met de kinderen na: Welke rol speelt God in je leven? Ofwel: betrek je 
God bij al je plannen? Je bent in je leven afhankelijk van God. 
Is het niet zo dat God de regisseur is en dat je in je leven allerlei rollen krijgt 
toebedeeld? 

 En hoe voer jij die plannen uit? Zoals je dat zelf wilt of zoals God dat wil? 
 Jakobus zegt niet te zweren: ja is ja en nee is nee. 
 “Zo waarlijk helpe mij God almachtig” Is de eed die wordt afgelegd door  
 gelovige mensen. Dat is eigenlijk ook een gebed. In het Onze Vader bidden wij: 
 Uw wil geschiedde in de hemel alzo ook op de aarde. Dat is vergelijkbaar. In 
 de thema’s en doelen wordt meer uitgelegd over wanneer je wel en niet mag 
 zweren.

Tijdsduur:  15 min.

https://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Mattheus/6/9-13
https://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Mattheus/6/9-13
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Zweren of gewoon doen wat je belooft?
Je hebt nodig: - Een gedeelte van een film van de beëdiging en inhuldiging van koning Willem 

Alexander: https://www.youtube.com/watch?v=GwvjM6kF8VM
 - Afspeelapparatuur
 - De thema’s en doelen van deze zondag

Voorbereiding: Bekijk de film van tevoren om te kijken wat je wilt laten zien. Dat is ook  
 afhankelijk van de tijd die je hebt. 

Werkwijze: Bekijk de film over de inhuldiging van de koning.  Vanaf 16.00 minuten begint de 
 eedaflegging. Ook de leden van de Staten Generaal en alle ministers leggen de 
 eed af.
 Bespreek met elkaar wat er te zien was in het filmpje. Bespreek ook de  
 verschillen van de eedafleggingen. 
 Koning Willem Alexander zei: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig, en dat  
 beloof ik”. 
 Jakobus schrijft: ‘Laat uw ja ja zijn en uw nee nee.’ Doet de koning dan iets wat 
 God niet goed vindt? 
 Gebruik in het gesprek de thema’s en doelen van deze zondag. In de toelichting 
 en in het gedeelte van de bovenbouw staat de uitleg.

Tijdsduur:  10 min.

https://www.youtube.com/watch?v=GwvjM6kF8VM
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Z W T I
A O H G
A R C M
L K L A
H Ĳ A O D O
E P D G V E E E

҈ L E M Ĳ O L N T
҈ ҈ ҈҈ ҈҈ ҈ ҈҈ ҈ ҈ ҈ ҈

T S M O K E O T D V N
S C H O O L K E U Z E
E I T N A K A V L O R
E R E G I S S E U R E
F A D N E G A R E E W
V R E D E E T K E I Z

A F H A N K E L Ĳ K
K N E H C S E G

Jakobus 5:12:                                                                                            
Laat uw ja ja zijn. En uw nee nee, 
anders zult u gestraft worden.
Wijsvinger
Z↘↑↙↓→↙↘↑  ↙↓↓↗↓
_ _   _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _  

Middelvinger
M→ ↑↑↙ ↑↑↗↓↖↑↑→↓
_ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jakobus: 4:15
Als de Heer het wil, zijn 
we dan in leven en zullen 
we dit of dat doen. 

Ringvinger en pink
D↘↑ ↙↓→↗↓→↑
_ _ _   _ _ _ _ _ _ _

↘
Volg met de camera de letters 
volgens de pijlen. Schrijf ze
eronder. Wat lees je?

Welke rol speelt God in je leven of is God de regisseur?
We moeten niet doen alsof wij alles zelf kunnen bepalen.
Je gezondheid, het weer en andere dingen kun je niet kopen 
of regelen, dat is een geschenk van God. 

Vakantie: Heb jij je plannen gemaakt en kan alles doorgaan?
Ga je naar een camping of vakantiehuisje, of ga je logeren bij
opa en oma? Heb je mooi vakantieweer kunnen regelen?  

School: Na de vakantie ga je weer naar school. 
Je komt in een andere klas bij een andere leerkracht. Een groep hoger. 
Moet je dit jaar een citotoets maken en een schoolkeuze voor een
middelbare school? Wat is verstandig, welke school past bij jou? 
Als je naar groep 8 gaat wordt het een heel speciaal jaar, het jaar met de 
musical en afscheid van de basisschool. Kon de musical dit jaar wegens 
de corona wel doorgaan?  

God is mijn Regisseur Jakobus 4:13-17 en 5:12

Beloofd is beloofd: De leerkracht van groep 8 is vaak 
de regisseur van de musical. Hij maakt de plannen en 
bespreekt die met de kinderen. Wie krijgt welke rol, wie 
helpt mee bij het decorbouwen, wie maakt de posters? 
En belooft iedereen om goed mee te doen? Zweer je 
dat, of hoeft dat niet? Jakobus zegt:
‘Zweer geen enkele eed. Ja is ja, nee is nee.’

Wie zweren er?
Koningen, presidenten, ministers, 
dominees, artsen, rechters vervullen 
een belangrijke rol. Zij leggen een eed 
af. Dat is een plechtige verklaring 
waarin ze beloven hun werk goed, 
eerlijk en in vertrouwen te doen.  
Gelovigen beloven dat met hulp van 
God. 
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