Verwerkingen
Werkblad Jakob en Esau
Eerst was Esau nummer 1, maar dat veranderde…
Je hebt nodig:

-

Werkwijze:

Kleur de afbeeldingen in.
Knip de rechthoek en de strook uit op de dikke lijn.
Maak met het papiermesje snedes op de vier dikke lijnen op de rechthoek (niet
door de kinderen zelf laten doen).
Schuif de strook met de punt zigzaggend door de snedes. Begin bij de meest
rechtse snede. Schuif de strook van achteren naar voren door de snede. Schuif
de strook bij de volgende snede weer naar achteren en ga zo door.
In de eerste stand staat Esau bij de 1 en Jakob bij de 2. Als je de strook
doorschuift staat Jakob bij de 1 en Esau bij de 2. Zien de kinderen de
verandering bij Esau?

Tijdsduur:

10 min.

Portemonneetje
Je hebt nodig:

Werkwijze:
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-

Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
Scharen
Papiermesje met snijmat
kleurmaterialen

Voor elk kind een stuk gekleurd A5 (kaart)karton
Voldoende rode linzen (zijn eigenlijk oranje)
Dubbelzijdig plakband
Potloden
Gum
Viltstiften
Scharen
Etiket met tekst: Verkocht voor linzen; Gen. 25: 19-34
Evt. versiermateriaal zoals stickertjes, geponste figuurtjes e.d.

Vouw het karton dubbel.Teken met potlood op de kant tegenover de vouw een
ronding en teken in het midden twee ‘oortjes’ zoals bij een knipsluiting.
Knip in gevouwen toestand de ronding langs de potloodlijn uit. Als er nog
potloodlijntjes te zien zijn, kun je die uitgummen.Vouw weer open en teken met
viltstift langs de sluiting een dikke lijn. Doe dat zo, dat het echt op een
knipsluiting lijkt.
Plak aan de binnenkant aan een kant van de vouw een strookje dubbelzijdig
plakband. Haal de beschermstrook eraf. Plak dit vol met linzen. Druk ze een
beetje aan zodat ze niet loslaten.
Plak aan de andere kant van de vouw het etiket met de tekst. Kinderen die het
kunnen, mogen de tekst zelf schrijven. Als er nog tijd over is kun je naar eigen
inzicht nog wat versiering aanbrengen.

Praat tijdens het knutselen met de kinderen over het werkje. Benadruk dat Esau
linzen kocht en er niet mee betaalde, zoals deze portemonnee suggereert. De
linzen zitten in de portemonnee om de kinderen eraan te herinneren dat ze goed
na moeten denken voordat ze iets belangrijks beslissen.
Tijdsduur:

Wat een drama!
Je hebt nodig:

10 min.

- Eventueel verkleedkleren
- Enkele soepkommen

Speelwijze:

Maak tweetallen van de kinderen. De een speelt Esau, de ander Jakob.
Vertel het verhaal nog eens. Terwijl je het verhaal nog eens vertelt spelen de
kinderen het verhaal na. Wissel daarna van rol, vertel het verhaal nog eens.

Tijdsduur:

10 min.

Linzensoep
Esau verkocht zijn eerstgeboorterecht voor linzensoep. Maar wat is dat eigenlijk voor soep?
Op internet staan heel veel verschillende soorten linzensoep.
Hieronder vind je een eenvoudig recept.
Ingrediënten:
- Kop rode linzen
- Ui
- Knoflook
- Winterwortel
- Paprika
- Bouillon(blokje)
- Diverse kruiden
- Olijfolie
- Water
- Evt. yoghurt/kwark/crème fraiche
Verder heb je nodig:
- Mesjes
- Snijplanken
- Soeppan
- Staafmixer
Werkwijze:

Snipper de ui en knoflook en fruit ze in de olijfolie.
Snijd de winterwortel en paprika in blokjes en bak die even mee.
Doe hierbij een flinke kop rode linzen en een liter water met een bouillonblokje.
Laat dit 30 minuten zachtjes koken, totdat de winterwortel gaar is en de linzen
kapot zijn.
Breng het op smaak met peper/zout/chilipeper of andere kruiden die je lekker
vindt.
Pureer de soep met de staafmixer. Eventueel kan er nog een beetje yoghurt/
kwark of crème fraiche in.
Tip: Neem, voor een snellere versie, een blik linzen, dit verkort de kooktijd!
Samen eet je de soep lekker op. Praat ondertussen (met de oudere kinderen)
over de vraag: kun je je voorstellen dat je voor deze soep al je rechten opgeeft?
Welke consequenties heeft dat?

Tijdsduur:
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koken ca. 45 min. eten ca. 10 min.

Portemonnee
Je hebt nodig:

-

Voor elk kind een schoongespoeld, droog gemaakt drinkpak
Voor elk kind een vel gekleurd A4 OF stof op diezelfde maat
Restjes gekleurd karton
Voldoende rode linzen
Voor elk kind een stuk zelfklevend klittenband
Dubbelzijdig plakband
Schrijfmaterialen
Scharen
Instructievideo (zie voorbereiding)
Afspeelapparatuur

Voorbereiding:

De werkwijze voor deze portemonnee staat uitgebreid op internet. Kijk
bijvoorbeeld met instructievideo op:
https://www.youtube.com/watch?v=BpVuAukjXqc.
Bekijk deze video, zodat je zelf weet hoe de portemonnee gemaakt wordt.

Werkwijze:

Houd een kort inleidend gesprekje. Begrijpen de kinderen hoe belangrijk het
eerstgeboorterecht is? En dat Esau dit verkoopt voor zoiets onbenulligs als
linzensoep?
In de portemonnee die we maken, stoppen we wat linzen. Dat klopt niet: Esau
betaalde er niet mee, maar kocht ze juist. De linzen doe je in de portemonnee
om je eraan te herinneren dat als je iets belangrijks moet beslissen, je goed
moet nadenken over wat je doet en welke gevolgen het kan hebben. En… wat
vindt God eigenlijk van jouw beslissing?
Laat het instructiefilmpje in zijn geheel zien en doorloop daarna samen de  
stappen, door het filmpje steeds in etappes opnieuw af te spelen en die stap uit
te voeren.
Als het geheel geknipt en (voor)gevouwen is, kun je je portemonnee beplakken
met papier of stof. Gebruik dubbelzijdig plakband, dan hoef je niet te wachten tot
lijm droog is en kun je doorwerken. Plak dan pas het klittenband op.
Van een restje karton knip je een kaartje dat in je portemonnee past.
Schrijf op het kaartje: De eerste wordt de laatste, Esau verkoopt zijn
eerstgeboorterecht; Genesis 25: 19-34.
Stop het kaartje in je portemonnee en doe er een paar linzen bij.

Tijdsduur:
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20 min.

Werkblad Memory
Esau en Jakob zijn heel verschillend, in uiterlijk, in innerlijk, maar ook met hun kijk op God.
Je hebt nodig:

- Per kind een kopie van werkblad 2a
- Per groepje een kopie van werkblad 2b op dik papier

Voorbereiding:

Maak voor elk groepje een memoryspel.

Speelwijze:

Deel de kinderen in groepjes in (4 tot 6 kinderen). Geef elk kind een eigen
scorekaart.
Laat hen memory spelen op de gebruikelijke manier, behalve dat ze geen gelijke
kaarten moeten zoeken, maar de tegenstellingen.
Als ze een goed setje hebben mogen ze het setje op hun scorekaart leggen. Ze
moeten ook zorgen dat de eigenschap bij de goede naam komt te liggen.
Wie als eerste de kaart vol heeft is de winnaar.

Tijdsduur:

10 min.

De eersten en de laatsten
Esau was de eerste, maar werd de laatste. Daar was hij niet blij mee!
Je hebt nodig:

- Quizvragen, bijvoorbeeld over het verhaal van vandaag, maar het mag ook
een algemene bijbelquiz zijn
- Scorebord

Voorbereiding:

Maak een lijst met quizvragen, ga uit van 25-30 vragen.

Speelwijze:

Verdeel de groep in teams. Stel steeds een vraag en geef een punt als het
antwoord goed is. Aan het eind van het spel komt de clou: de eersten zijn de
laatsten, dus: het team met de minste punten wint!
Praat met de kinderen over de frustratie die dit kan opleveren.

Tijdsduur:

10 min.

Puzzelblad Eerste of laatste?
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.
Oplossingen:
- Esau: oudste – behaard – vaders lieveling – rossig – jagen – stoer – pijl en
boog
- Jakob: dichtbij huis – moederskind – kookt linzensoep – jongste – rustig –
gladde huid – schapen
- Op de kop: Twee volken zijn erin je schoot, volken die uiteengaan nog voor
je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere, de oudste zal de
jongste dienen.
Tijdsduur:
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10 min.

1
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2a

Genesis 25 : 19—34

E
S
A
U
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J
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B

2b
Memorie kaartjes behorende bij spel: “Esau en Jakob”

Lieveling van
Rebekka

Lieveling van
Isaak

Genesis 25 : 19—34

glad

behaard

Rustige
man

Uitstekende
jager

‘Man, ik sterf van de
honger, wat moet ik
met dat
eerstgeboorterecht?’

‘Gauw, geef me
wat van dat rode
dat je daar kookt.’
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‘Zweer het me nu
meteen’

‘Pas als je me je
eerstgeboorterecht verkoopt’

3



Genesis 25:19-34
Esau en Jakob zijn een tweeling, maar ze zijn heel
verschillend. Zet de woorden bij de juiste personen neer.







oudste - dichtbij huis - behaard -



vaders lieveling - moederskind -



kookt linzensoep - rossig - jongste



- rustig - jagen - gladde huid stoer - schapen - pijl en boog



Voor de geboorte van Esau en Jakob zei God al tegen Rebekka dat de rollen tussen haar
kinderen omgekeerd zullen zijn: niet de jongste dient de oudste, maar de jongste zal de
belangrijkste zijn. Kun jij ontcijferen wat God tegen Rebekka gezegd heeft?








Nog even doorpraten:

Heb jij weleens
geprobeerd om op
een oneerlijk manier
je zin te krijgen?
Hoe voelde dat?
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Wat is jouw plek in het gezin?
Merk je er iets van dat je de oudste/jongste
bent of enig kind misschien?
Maak je er weleens gebruik of misschien
misbruik van? Hoe doe je dat?

