Verwerkingen
Werkblad Zacheüs
Je hebt nodig:

-

Voor elk kind een kopie van werkblad 1 (2 pagina’s) op stevig papier
Scharen
Voor elk kind een splitpen
Prikpennen
Prikmatjes
Evt. een snijmesje met snijmat
Kleurmaterialen

Werkwijze:

Knip de cirkel met Zacheüs uit.
Prik bij de andere plaat de kleine ruimte rechts van de boom uit over de
stippellijn en prik ook het rondje in de boom uit.
(Alternatief: de leiding snijdt deze stukjes uit met een papiermesje).
Bevestig de cirkel met een splitpennetje achter de plaat met de boom.
Wanneer je nu draait aan de cirkel verandert de tekst van ‘Zacheüs kom vlug
naar beneden’ in ‘want vandaag moet ik in jouw huis verblijven’ en komt
Zacheüs tevoorschijn.
Kunnen de kinderen het verhaal navertellen met behulp van deze bewegende
plaat?

Tijdsduur:

20 min.

Jezus geeft liefde
Jezus verandert Zacheüs van een man die geld het belangrijkste vindt in een ander mens die God centraal
zet. Dat komt doordat Jezus hem benadert met echte liefde.
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een houten hart
- Voor elk kind een touwtje/lintje
- Boormachine met houtboortje
- Verf en kwasten
- Fineliner
- Versiermaterialen, zoals glitters, plakedelstenen en stickertjes
Voorbereiding:
Schrijf met een fineliner de tekst ‘Jezus geeft liefde’ op het hart.
Boor een klein gaat je boven in het houten hart, zodat daar later een
lintje/touwtje doorheen gehaald kan worden.
Werkwijze:
Verf de harten of laat ze in de kleur van het hout.
Versier de harten met plakglitters of andere versiersels.
Haal het touwtje/lintje door het gaatje heen, zodat het kan hangen.
Je kunt eventueel ook kaartjes met de tekst ‘Jezus geeft liefde’ aan het touwtje
hangen.
Tijdsduur:
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10 min.

Zoeken
Zacheüs en de bruid zoeken beiden naar liefde.
Je hebt nodig:

Voor elk kind een hartvormig voorwerp, dat ze mogen houden.

Voorbereiding:

Verzamel evenveel hartvormige voorwerpen als het aantal kinderen in de groep.
Denk aan een zeepje, kaarsje, gummetje, theelichthouder, doosje, steentje
enzovoort.
Verstop alle hartjes in de ruimte.

Speelwijze:

Praat met de kinderen na over het Bijbelverhaal. Wie zocht naar liefde? Vonden
ze het ook?
Geef de opdracht om een hart te zoeken in de ruimte. Als een kind een hartje
gevonden heeft gaat hij/zij weer zitten op zijn plek, of helpt een ander kind
zoeken.
Vertel dat God zoveel van hen houdt, dat zij hun gevonden hart mogen houden.
Houden de kinderen ook van God?

Tijdsduur:

afhankelijk van het aantal kinderen

Puzzelblad De bruidegom is niet hier
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.
Oplossingen:

- Woorden maken: zoeken naar de bruidegom
- Wegstreepzin: wachten in de nacht
- Vul maar in: Christenen zijn in hun leven steeds op zoek naar Jezus. Ze willen
hem niet teleurstellen, omdat Hij zoveel van hen houdt. Ze willen Hem vinden,
maar hoe doe je dat? Als je het probeert, dan zul je Hem vinden!

Tijdsduur:

10 min.

Nachtlantaarn
Luisterend naar de verhalen over de bruid en bruidegom en het wachten op de wederkomst van de Here
Jezus moet je ook wel denken aan de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes. We maken een lantaarn,
zodat we ook in de nacht kunnen wachten op de (weder)komst van de Bruidegom.
Je hebt nodig:

-

Voorbereiding:

Als het pak een plastic dop heeft, snijd deze er dan af. Het gat wordt later
bedekt.

Werkwijze:

Snijd ‘raampjes’ uit de zijkanten van het pak. Dat mag in elke gewenste vorm.
Let op: niet te ver naar de onderkant, anders valt het lichtje eruit!
Beplak de lantaarn met gekleurd papier.
Schrijf de Bijbelgedeelten erop (of print, knip en plak).
Schrijf eventueel bijpassende teksten op de lantaarn. Denk hierbij aan
trefwoorden als verlangen, wachten, zoeken, vinden, samen bidden…
Zet het waxinelichtje in de lantaarn.

Tijdsduur:

20 min.
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Voor elk kind een leeg melkpak (literpak)
Gekleurd papier/karton
Schrijfmaterialen
Tekenmaterialen
Voor elk kind een waxinelichtje op batterijen
Hobbymesjes
Scharen
Lijm
Evt. print van de Bijbelteksten en/of andere bijpassende teksten

Bijbellezen
Je hebt nodig:
Werkwijze:

Voldoende bijbels of prints van het gedeelte uit Hooglied
Laat de kinderen de tekst uit Hooglied lezen uit de Bijbel. Wat valt je op aan dit
gedeelte? De bruid mist haar toekomstige man. Als je van iemand houdt dan wil
je niets liever dan bij elkaar zijn. Ze mist haar man zo erg dat ze in de nacht
naar hem op zoek gaat.
Wat doe je als je heel veel van iemand houdt en je mist diegene heel erg? Je
kan niet stoppen om eraan te denken en je kan haast niet stoppen om erover te
praten.
Bidden is iets wat je ook kan helpen: God geeft er kracht door, je wordt
bemoedigd en getroost.
Helpt het jou ook om te bidden? Geeft het jou ook rust en kracht? Heb je dat wel
eens meegemaakt?
Tip: vertel een eigen ervaring over een situatie waar je in onzekerheid was en
op antwoord moest wachten. Wat het betekende om aanhoudend hiervoor te
bidden, gaf het je kracht?
Vraag aan de kinderen of er onderwerpen zijn om voor te bidden en te danken,
en sluit daarna af met gebed.  

Tijdsduur:

15 min.

Puzzelblad Wachten in de nacht
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.
Oplossingen:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Tijdsduur:
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Wachtpuzzel:
1. Onverwacht
2. Wachtlopen
3. Wachtlijst
4. Wachthokje
5. Wachtwoord
6. Kustwacht
7. Strandwacht
8. Wachtkamer
9. Wegenwacht
Uitkomst: Volhouden
Blokpuzzel:
Bid en denk aan wat God je beloofd heeft

10 min.

1a
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1b
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2

Hooglied 3:1-11

Woorden maken

Welke twee woorden kun je maken van de losse letters?
Aan de kleur van de letters kun je zien welke bij elkaar horen.

………………………………… naar de …………………………………………

Wegstreepzin

Streep de letter u weg in deze zin, wat staat er dan?

wauuchteunuuinudeuunaucuhut
Vul maar in

…………………………………… zijn in hun leven

steeds op …………………… naar Jezus.

Ze willen Hem niet ……………………………………,

omdat Hij zoveel van hen ………………………

Ze willen Hem …………………………………, maar hoe doe je dat?

Als je het ……………………………,

dan zul je Hem …………………………………!
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