Verwerkingen
De Bruidegom houdt van ons
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op heel stevig papier, eventueel in een
lichte kleur
- Kleurmaterialen
- Scharen
- Prikpennen
- Voor elk kind een lange chenilledraad
- Evt. geurolie in de geur lavendel of roos
Werkwijze:

Kleur de plaat in en knip hem uit over de stippellijnen.
Prik de gaatjes in de uiteinden open. Haal de chenilledraad erdoor en sla de
uiteinden om.
Doe een beetje geurolie op een doekje en veeg daarmee over de afbeelding.
Nu heb je een geurige hanger, die je om je nek kunt hangen.
Praat met de kinderen na: wat zou dit met het Bijbelverhaal te maken hebben?
Wie zou dit dragen? En wat zou de bruidegom daarvan vinden?
Mensen kun je herkennen aan hun geur zonder dat je ze ziet: bijvoorbeeld door
hun aftershave of parfum.
De bruid wil graag lekker ruiken voor haar bruidegom. Dan herkent hij haar
meteen. Ze wil graag voor altijd samen met hem zijn. Wat zal het fijn zijn als ze
getrouwd zijn. Nooit meer alleen.
We willen dat Jezus ons herkent. Wat vindt Hij een lekkere geur? Waar geniet
Hij van? Van ons geloof, onze gehoorzaamheid aan wat Hij ons leert, van onze
liefde voor God en de mensen om ons heen. Daaraan herkent Hij ons.

Tijdsduur:

Wijnglas
Je hebt nodig:

Werkwijze:

15 min.

- Voor elk kind een wijnglas (van de kringloopwinkel) OF een kunststof wijnglas
- Voldoende zand/kleine steentjes
- Voor elk kind een geurkaarsje (formaat
waxinelichtje)
- Voor elk kind een kaartje met de tekst
‘Bruiloft vieren: Johannes 2: 1-12)
- Voor elk kind een stukje lint/touw
- Stickertjes in hartvorm
Leg uit wat dit werkje met het verhaal te
maken heeft. Benoem het wijnglas, de geur
van het kaarsje en de hartjes.
Bind het kaartje aan de voet van het glas.
Versier het glas met kleine stickertjes.
Vul het glas met een klein laagje zand en/
of steentjes, genoeg om het kaarsje er
stabiel in te zetten.
Zet het kaarsje erin.
Let op: als de kinderen een kunststof glas
hebben, mag het kaarsje niet
aangestoken worden, anders smelt het glas!

Tijdsduur:
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10 min.

Bruiloftsfeest
Je hebt nodig:

-

Verkleedkleren, passend bij een bruiloft
Mooi gedekte tafels
Limonade met glazen
Cakes
Bordjes
Taartversierspullen, zoals slagroom, zilveren pareltjes, fruit enz.
Versiering voor de zaal
Enz.

Voorbereiding:

Versier de ruimte mooi. Dek de tafels feestelijk.

Werkwijze:

Laat de kinderen het verhaal naspelen. Zorg voor een goede verdeling van de
rollen.
Na het toneelspel ga je met elkaar aan tafel. Ieder krijgt een plakje cake om zelf
te versieren plus een glas limonade.
Ondertussen praat je met elkaar na: Hoe vonden jullie het verhaal? Jezus ging,
net als wij wel doen, ook naar een bruiloft. Wat vinden jullie daarvan? Het was
een prachtig feest, genoeg te eten en drinken. Maar opeens ging het toch mis,
de wijn was op! Wat mis leek gaan, maakte Jezus weer goed. Hij deed een
wonder en maakte van water wijn. Bijzonder, he? Jezus wil dat wij gelukkig
leven met God en met elkaar.

Tijdsduur:

20 min.

Werkblad De Bruiloft komt dichtbij
We willen dat Jezus, de Bruidegom, ons herkent als Hij terugkomt. We leggen onze kenmerken vast in een
paspoortje.
Je hebt nodig:

-

Werkwijze:

Vul het paspoort in met tekst en tekeningetjes.
Vouw het vel dubbel, zodat je een ‘boekje’ krijgt.
Als er genoeg tijd is kan het werkblad op het gekleurde vel geplakt worden.
Schrijf dan op de voorkant ‘Paspoort’ en ‘Koninkrijk van God’.

Tijdsduur:

20 min.

Potje liefde
Je hebt nodig:
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-

Voor elk kind een kopie van werkblad 2
Schrijfmaterialen
Tekenmaterialen
Evt. voor elk kind een gekleurd vel A4

Voor elk kind een lege (jam)pot met deksel
(Restjes) papier/karton
Voldoende zand
Voor elk kind een geurwaxinelichtje
Dubbelzijdig plakband
Glasstiften
Voor elk kind een label of klein kaartje
Gaatjestang
Voor elk kind een elastiekje of touw/lintje
Schrijfmaterialen
Aansteker of lucifers

Werkwijze:

Schrijf op het kaartje/labeltje: Potje Liefde - Hooglied 4: 16- 5:1.
Knip een hart van papier dat op het deksel
past en plak hem op het deksel.
Versier de pot door te tekenen met de
glasstiften. Teken bijvoorbeeld een
bruidspaar, hartjes enzovoort.
Doe een laagje zand in de pot. Zet het
kaarsje erin.
Doe het deksel op de pot.
Praat met de kinderen over echte liefde:
de geur van liefde, kan pas binnenkomen
als je je hart ervoor opent. Als je het
kaarsje aan wilt steken, zul je de deksel
van de pot af moeten halen. En als je het
wilt laten branden, zul je de pot ook open
moeten laten als het kaarsje brandt!
Probeer dat maar eens uit…

Tijdsduur:

10 min.

Geurenspel
Je hebt nodig:
- Potjes/bakjes met verschillende geuren. Denk aan zeep, bloemen, etens		 waren, hout en dergelijke
- Blinddoek
Speelwijze:

Praat met de kinderen na over het verhaal: de geur was daarin belangrijk om
iemand te herkennen. Het is de vraag hoe goed de kinderen kunnen ruiken en
geuren kunnen herkennen.
Zorg dat de kinderen de inhoud van de bakjes niet kunnen zien. Hang
bijvoorbeeld een doek tussen de tafel met bakjes en de kinderen in.
Vraag om een vrijwilliger. Die krijgt een blinddoek om en moet door te ruiken
herkennen wat in de bakjes zit.
Haal het bakje tevoorschijn en laat de groep zien wat erin zit. Kan het
geblinddoekte kind ruiken wat erin zit? Als het niet lukt mag de groep tips geven.
Als het geraden is mag een ander kind iets anders proberen te raden.

Tijdsduur:

15 min.

Puzzelblad De bruiloft komt
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.
Oplossingen:

- Doolhof: bruiloft
- Trouwringen: schap – vriend. Vriendschap
- Bruidstaart: melk / mirre / bruid

Neem na het oplossen van de puzzels de tijd om samen te praten over de nadenkvraag.
Tijdsduur:

22 augustus 2021 | Copyright VHM

15 min.

1
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2
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3

De bruiloft komt
Hooglied 4: 16 – 5:1

Doolhof
Zoek de juiste weg in het hart, welk woord kom je tegen op je route?

Trouwringen
De letters in elke ring
vormen een woord.
Welke woorden zijn
dat?
En welk woord kun je
met deze twee
woorden maken?

hp
s
ca

?

d v
e n
r i

Bruidstaart
Welke woorden kun je
maken met de letters
van iedere laag van de
taart?

eklm

rirem

Om over na te denken
Wat is echte liefde?
Heb jij mensen in je omgeving
die voor jou een voorbeeld zijn?
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