Verwerkingen
Werkblad Een bruid voor Isaak
Als de knecht van Abraham weet dat Rebekka de bruid voor Isaak moet zijn, geeft hij Rebekka sieraden en
ook een mooie jurk.
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een kopie van werkblad 1
- Potloden in de kleuren rood, paars, blauw, geel en oranje

Voorbereiding:

Kleur voor elk kind op het werkblad de aanwijzingen in de goede kleur, zodat ze
zonder te hoeven lezen alle aanwijzingen kunnen volgen.

Werkwijze:

Kleur de jurk in met de kleuren die horen bij de symbolen die op de jurk staan.

Tijdsduur:

10 min.

Bruidspaar
Je hebt nodig:

-

Voor elk kind een houten wasknijper
Verf in de kleuren wit, zwart en bruin
Voor elk kind een kwastje
Beschermende materialen
Zwarte en rode viltstiften
Voor elk kind een stukje dunne witte stof, bijv. oude vitrage
Houtlijm
Evt. wol in een haarkleur

Voorbereiding:

Maak een voorbeeldje van dit bruidspaar.
Maak meerdere kleine porties van de
verf, zodat de kinderen individueel of per
tweetal de verf kunnen gebruiken.

Werkwijze:

De kinderen beginnen met het
beschilderen van de wasknijper. De ene
helft wit (bruid) en de andere helft zwart
(bruidegom). Laat het bovenste deel
(voor het gezicht) onbeschilderd.
De haren van de bruid en bruidegom
kunnen eveneens een kleur krijgen.
Teken met een pen of stift de ogen en
mond.
Maak van de stukje witte stof een jurk
en sluier voor de bruid. Plak dit met de
houtlijm vast.
Wol kan gebruikt worden om haren mee
te maken. Plak de wol met houtlijm vast.
Weten de kinderen wie die bruid en bruidegom in het Bijbelverhaal zijn? Kunnen
ze het verhaal navertellen?

Tijdsduur:
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10 min.

Zoek en vind!
Eliëzer moest goed zoeken en dat is ook wat de kinderen gaan doen in dit spel.
Je hebt nodig:

Voorwerpen en plaatjes, bijv. biddende handen, fiets, oren, bloem, vogel, hart,
bijbel, beker, kerk, mond

Speelwijze:

Je verstopt voorafgaand aan de dienst diverse voorwerpen of plaatjes in de
zaal, zoals biddende handen, fiets, oren, bloem, vogel, hart, bijbel, beker, kerk,
mond.
Je laat tijdens de dienst om beurten een kind een voorwerp of plaatje zoeken.
Als alles is gevonden vraag je bij elk voorwerp of plaatje of je hiermee God kunt
vinden. Hoe werkt dat dan? Gebruiken de kinderen het ook zo om God te
vinden?

Tijdsduur:

15 min.

De put
Eliëzer vond Rebekka bij de put.
Je hebt nodig:

- Een plaatje van een waterput, bijvoorbeeld https://thumbs.dreamstime.com/z/
waterput-tuin-49200957.jpg
- Een doos suikerklontjes
- Glazuur
- Evt. een lepeltje of klein kwastje om het glazuur aan te brengen
- Evt. een dienblad of plat bord

Werkwijze:

Bouw van de suikerklontjes een put. Laat een voorbeeld van een waterput zien.
Gebruik het glazuur als cement, zodat de stenen van de put blijven plakken.
Leg er eventueel een dienblad of bord onder, zodat je de put kunt verplaatsen.

Tijdsduur:

10 min.

Puzzelblad Een vrouw voor Isaak
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.
Oplossingen:
Woordzoeker:

-

Alfabetpuzzel:

Wie luistert en op God vertrouwt zal het goede vinden

Tijdsduur:

10 min.
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Werkblad De juiste weg
Dit is een groepswerk.
Je hebt nodig:

-

Werkblad 3 (15 pagina’s)
De benodigdheden die per pagina zijn aangegeven
Een grote lege ruimte
Een ruimte waar aan tafels gewerkt kan worden

Voorbereiding:

Kijk de werkbladen erg goed door op benodigdheden en zorg dat alles aanwezig
is. Het is veel!
Afhankelijk van het aantal kinderen in je groep kun je kiezen welke onderdelen
je wel of niet of misschien zelfs dubbel maakt.

Werkwijze:

Verdeel de onderdelen onder de kinderen. Geef elk een print van hun
onderdeel.
1. Acht stukken rechte weg (1-3 kinderen)
- Knip 4 stukken zwart karton in de lengte doormidden.
- Knip kleine strookjes uit het witte papier.
- Plak deze als strepen op de weg.
- Schrijf de tekst ‘Lees in de Bijbel’ op een memoblaadje.

2. Vijf bochten (1-3 kinderen)
- Teken een wijde bocht van ca 7-8 cm breed op het zwarte karton en knip het
uit. Doe dit vijf keer.
- Knip kleine strookjes uit het witte papier.
- Plak deze als strepen op de weg.
- Schrijf de tekst ‘Kan ik nog terug om de juiste weg te kiezen?’ op een
		memoblaadje.
- Schrijf de tekst ‘ALTIJD!!!’ op een memoblaadje.
3. Verrekijker (1 kind)
- Beplak twee wc-rollen met gekleurd papier.
- Plak ze aan elkaar vast.
- Bevestig een stuk lint aan de verrekijker.
- Schrijf de tekst ‘Waar moet ik heen?’ op een memoblaadje.
3. Twee biddende handen (1-2 kinderen)
- Trek je hand met je vingers iets gespreid over op twee stukken foam. Geef ze
ook een stukje pols.
- Knip de handen uit.
- Draai de ene hand om, zodat je een linker- en een rechterhand hebt en vouw
de vingers in elkaar tot een biddend paar handen.
- Schrijf de tekst ‘Vraag de Heer om hulp’ op een memoblaadje.
4. Twee ontvangende handen (1-2 kinderen)
- Trek je hand met je vingers tegen elkaar aan over op twee stukken foam.
- Teken de lijnen tussen de vingers met een zwarte fineliner en eventueel de
plooien met potlood.
- Knip de handen uit.
- Schrijf de tekst ‘Sta klaar om te ontvangen’ op een memoblaadje.
5. Een paar ogen (1-2 kinderen)
- Boetseer van klei een stukje voorhoofd met de oogkassen.
- Teken met kleigereedschap de details zoals iris, pupil, wimpers, wenkbrauwen,
etc.
- Schrijf de tekst ‘Kijk goed naar mensen om je heen’ op een memoblaadje.
Lees verder op de volgende bladzijde
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6. Een paar oren (1-2 kinderen)
- Maak met twee stukken klei een afdruk van je oren.
- Boetseer eventueel nog wat om de vorm duidelijker te maken. Je kunt hierbij
ook gebruik maken van kleigereedschap.
- Schrijf de tekst ‘Luister naar de juiste stemmen’ op een memoblaadje.
7. Vraagteken (1 kind)
- Buig van (dik) chenilledraad de vorm van een vraagteken.
- Steek deze in een grote kraal.
- Schrijf de tekst ‘Waar ben ik nu beland?’ op een memoblaadje.
8. Blij bij God (1 kind)
- Trek het dekseltje om op het gele papiertje.
- Teken een lachende smiley op het rondje.
- Knip het rondje uit.
- Plak het op het dekseltje.
- Neem een flinke dot watten.
- Plak het deksel op de watten.
- Trek de watten een beetje pluizig om het deksel heen.
- Schrijf de tekst ‘God wijst mij de weg!’ op een memoblaadje
Voeg alle onderdelen samen tot een lange weg. Begin met de verrekijker en de
tekst ‘Waar moet ik heen?’.
Leg vervolgens steeds een stuk rechte weg neer met aan het eind daarvan een
van de symbolen met de bijbehorende tekst. Leg de bochten om de symbolen
heen. Eindig met de smiley in de wolken en daarnaast het vraagteken.
Plak de papieren onderdelen vast met lijm en de symbolen met een lijmpistool.
Bekijk met elkaar de weg. Loop erlangs en lees de vragen en de antwoorden.
Zijn er vragen om langer bij stil te staan? Neem die tijd dan ook. Wat betekent
het vraagteken voor hen?
Tijdsduur:

20-30 min.

Werkblad Memory
Abraham vond het heel belangrijk dat zijn zoon Isaak een goede vrouw zou krijgen, die ook zijn God wilde
dienen. Zij zou namelijk een belangrijke invloed hebben op haar man.
Je hebt nodig per groepje: -

Een kopie van werkblad 4 op dik papier, evt. in kleur
Een bijbel
Een lijstje met Bijbelteksten
Een scorelijst

Voorbereiding:

Kopieer per groepje het memoryspel op dik papier. Knip de kaartjes los en maak
van elke set twee stapeltjes, de ene stapel met de mannen, de andere stapel
met de vrouwen.
Maak voor elk groepje een lijstje met Bijbelteksten (zie hieronder).

Speelwijze:

Verdeel de kinderen, indien nodig, in groepjes.
Groepsgrootte is 4 tot 6 kinderen. Speel per groepje het memoryspel, op de
bekende manier, maar met dit verschil, dat er twee vlakken met omgekeerde
kaartjes zijn (aan de ene kant alle mannen, aan de andere kant alle vrouwen)
en ze gaan dus niet op zoek naar gelijke kaartjes, maar naar mensen die bij
elkaar horen. Als je twee goede kaartjes bij elkaar hebt gevonden, krijg je
1 punt. Als je ook iets over het bijbehorende Bijbelverhaal kunt vertellen, krijg je
2 punten. Als de kinderen aan het spelen zijn, kunnen ze met de lijst met
Bijbelteksten controleren of ze de goede combinatie te pakken hebben
(sommige mannen hadden meerdere vrouwen – of andersom, maar daar gaat
het nu niet om) en of hun verhaal bij de namen klopt:
Lees verder op de volgende bladzijde
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Tijdsduur:

15 min.

Waar moet ik beginnen met zoeken?
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een kopie van werkblad 5
- Voor elk kind een bijbel (NBV)
Oplossingen:

Geheime letters:
• Betuel
• Kanaän
• Waterput
• Goud
• Familie
• Ja
• Zuster
• Sluier
Uitkomst:
Gods leefregels wijzen ons de juiste weg.
- In het rond: Laat uw hand mij te hulp komen. Ik heb gekozen voor uw regels.

Tijdsduur:
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15 min.

1
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2

Een vrouw voor Isaak

(Genesis 24)

Woordzoeker:

De woorden kunnen in alle richtingen staan, ook schuin en achterstevoren.
Abraham
knecht
vrouw
Aram-Naharaïm
kamelen
waterput
Rebekka
kruik
water
neusring
armbanden
Betuel
broer
Laban
vertrek
Isaak
trouwen
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A
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A
R
A
I
M
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A
C

Alfabet puzzel:

Vul bij elk cijfer de goede letter in:

1=a, 2=b, 3=c, 4=d, 5=e, 6=f, 7=g, 8=h, 9=i, 10=j, 11=k, 12=l, 13=m, 14=n,
15=o, 16=p, 17=q, 18=r, 19=s, 20=t, 21=u, 22=v, 23=w, 24=x, 25=y, 26=z
Wie ……………………………………… en op God ………………………………………………… ,
12,21,9,19,20,5,18,20
22,5,18,20,18,15,21,23,20
zal het ……………………
7,15,5,4,5
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……………………………
22,9,14,4,5,14

3a
God wijst mij de weg
Groepswerk
1. Rechte weg
Dit heb je nodig:

3 stukken zwart karton A4 / wit papier
schaar / lijm / liniaal / grijs potlood
memoblaadje / pen of stift

• Verdeel het A4 karton in de lengte in 3 stroken van 7cm
• Knip de stroken uit
• Knip kleine strookjes uit het witte papier
• Plak deze als strepen op de weg
• Maak 8 van deze wegdelen

• Schrijf de tekst 'Lees in de Bijbel' op een memoblaadje
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3b
2. Bochten
Dit heb je nodig:

5 stukken zwart karton A5 / wit papier
Schaar / lijm / liniaal / grijs potlood
2 memoblaadjes / pen of stift

• Teken een wijde bocht van ca 7 cm breed op het zwarte karton A5
• Knip de bocht uit.
• Knip kleine strookjes uit het witte papier
• Plak deze als strepen op de weg
• Maak 5 van deze bochten

7 cm

• Schrijf de tekst 'Kan ik nog terug om de juiste weg te kiezen?' op een
memoblaadje.
•

Schrijf de tekst 'ALTIJD!!!' op een memoblaadje
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3c
3. Verrekijker
Dit heb je nodig:

2 wc rollen / luciferdoosje / stuk lint ca. 30-40cm / 3 vouwblaadjes
schaar / lijm / nietmachine
memoblaadjes / pen of stift

• Beplak 2 wc-rollen met een vouwblaadje.
• Maak het lint met de nietmachine vast aan beide uiteinden van een wc-rol
• Beplak een luciferdoosje met papier
• Plak de rollen aan het luciferdoosje vast

• Schrijf de tekst 'Waar moet ik heen?' op een memoblaadje
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3d
4. Bijbel
Dit heb je nodig:

stuk (stevig) vilt of knutselkarton A5 / goudlint ca. 18cm / gouddraad
stapeltje wit papier A5 of stapeltje kopieën van bijbelbladzijdes
(bijv. de bijbehorende Bijbeltekst Genesis 24)
naald / schaar / lijm / prikpen / prikmatje / knijpers of paperclips
memoblaadje / pen of stift

• Vouw het stuk vilt of karton doormidden als kaft
• Neem een stapeltje wit papier en vouw die ook doormidden
• Leg het papier in de kaft. Zorg dat de vouw van het papier goed in de vouw van
het vilt zit.
• Zet het boekje op de vier hoeken vast met knijpers of paperclips
• Leg het boekje open en op zijn kop en prik 8 gaatjes in de vouw
• Rijg het gouddraad met de naald door de gaatjes. Begin binnenin.
• Knoop de uiteinden van de draad aan elkaar
• Knip 2 stukjes van het lint
• Maak een kruis op de voorkant van het boekje
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3e
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3f
5. Biddende handen
Dit heb je nodig:

2 stukken foam A5
pen / schaar / lijm / iets zwaars
memoblaadje / pen of stift

• Trek je hand met je vingers iets gespreid over op 2 stukken foam.
Geef ze ook een stukje pols.
• Knip de handen uit
• Draai de ene hand om, zodat je een linker- en een rechterhand hebt
• Teken er nagels en huidplooien op met grijs potlood
• Vouw de vingers in elkaar tot een biddend paar handen.
• Plak de vingers vast op de rug van de hand
• Zet er iets zwaars op tot de lijm droog is

• Schrijf de tekst 'Vraag de Heer om hulp' op een memoblaadje

19 september 2021 | Copyright VHM

3g
6. Ontvangende handen
Dit heb je nodig:

2 stukken foam A5
pen / grijs potlood / schaar
memoblaadje / pen of stift

• Trek je hand met je vingers tegen elkaar aan over op 2 stukken foam
• Teken de lijnen tussen de vingers met een pen en de huidplooien met potlood
• Knip de handen uit en knip de vingers los van elkaar (op de lijnen)

• Schrijf de tekst 'Sta klaar om te ontvangen' op een memoblaadje
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3h

7. Een paar ogen
Dit heb je nodig:

piepschuim bal van ca 5cm / 3 cocktailprikkers
scherp mesje / blauwe pen / dikke zwarte stift / dunne zwarte fineliner
memoblaadje / pen of stift

• Zoek evt. een afbeelding van een oogbal op internet
• Snij de piepschuin bal doormidden. Maak hierbij een zagende beweging.
• Teken op beide helften een iris met blauwe pen.
• Teken met zwarte stift een dikke pupil in het midden van de iris
• Teken met zwarte fineliner verschillende streepjes vanuit het midden naar de rand
• Teken met blauwe pen zoveel mogelijk streepjes vanuit het midden naar de rand,
zodat de iris bijna helemaal blauw is

• Steek een cocktailprikker tussen de ogen en schuif ze naar elkaar
• Steek de ogen met prikkers vast op een stukje piepschuim.

• Schrijf de tekst 'Kijk goed naar mensen om je heen' op een memoblaadje
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3i
• Maak evt. wimpers (dit is een lastig klusje en is niet verplicht)
Dit heb je nodig:

breed zwart tape / schaar

o Neem 2 stukjes breed zwart tape
o Knip een ervan in de lengte doormidden
o Plak dit op de lijmkant van het brede stuk
o Plak het brede stuk nu op de oogbol
o Knip de wimper in vorm met de oogbol mee
o Knip de zwarte tape in zodat ‘haartjes’ ontstaan
o Rafel de ‘haartjes’ met je handen
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3j
8. Een paar oren
Dit heb je nodig:

2 potjes klei (nieuwe klei werkt het fijnst) / kleispatel
2 stroken karton ca 20x6cm / lijm
memoblaadje / pen of stift

• Maak met ieder stuk klei een afdruk van je oren
o Doe je haren wat aan de kant
o Druk de klei tegen je oor
o Duw de klei met je vingers goed in de vorm van je oor
• Snij de overbodige klei langs de rand weg
• Boetseer nog wat om de vorm duidelijker te maken.
Je kunt hierbij ook gebruik maken van kleigereedschap.

• Vouw het stukje karton in 3-en en maak er een driehoek van.
• Zet het oor tegen dit standaardje.
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3k

• Schrijf de tekst 'Luister naar de juiste stem' op een memoblaadje
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3l
9. Vraagteken en wegwijzers
Dit heb je nodig:

(dik) chenilledraad ca. 15cm / grote kraal
8 lange tapasprikkers / 8 houten klosjes of grote kralen
memoblaadje / pen of stift

• Buig van (dik) chenilledraad de vorm van een vraagteken.
• Steek deze in een grote kraal
• Steek een tapasprikker in een klosje of grote kraal
• Doe dit 8x
• Plak de memobriefjes van alle kinderen op de tapasprikkers.

• Schrijf de tekst 'Waar ben ik nu beland?' op een memoblaadje
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3m
10. Blij bij God
Dit heb je nodig:

geel foam ca.10x10cm / zigzag watten
deksel of bekertje / pen / schaar
memoblaadje / pen of stift

• Teken een rondje op het gele foam (gebruik een dekseltje of bekertje als mal)
• Teken een lachende smiley op het rondje
• Knip het rondje uit
• Neem een flinke dot watten
• Plak de smiley op de watten
• Trek de watten een beetje pluizig om de smiley heen

• Schrijf de tekst 'God wijst mij de weg!' op een memoblaadje
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3n
Totaal
Dit heb je nodig:

groot stuk verpakkingskarton
lijm / lijmpistool

• Voeg alle onderdelen samen tot een lange weg.
• Begin met de verrekijker en de tekst 'Waar moet ik heen?'.
Leg vervolgens steeds een stuk rechte weg neer met aan het eind daarvan
1 van de symbolen met de bijbehorende tekst.
• Leg de bochten om de symbolen heen.
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3o

• Eindig met de smiley in de wolken en daarnaast het 2e vraagteken.
• Plak de papieren onderdelen op het verpakkingskarton vast met lijm
en de symbolen met een lijmpistool.
• Zet de wegwijzers op de splitsing bij het juiste symbool.
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4

Adam

Eva

Elkana

Hanna

Abraham

Sara

David

Batseba

Isaak

Rebekka

Nabal

Abigaïl

Jakob

Rachel

Elimelech

Noömi

Jozef

Asnat

Ahasveros

Ester

Mozes

Sippora

Boaz

Ruth



19 september 2021 | Copyright VHM

5

19 september 2021 | Copyright VHM

