Verwerkingen
Werkblad Juichen voor Jezus
Je hebt nodig:

-

Voor elk kind een kopie van werkblad 1
Voor elk kind een stokje (30-40 cm.)
Scharen
Lijm
Kleurmaterialen
Evt. een lapje stof, bij voorkeur met een afbeelding/patroon

Werkwijze:

Kleur het vlaggetje en knip het uit.
Maak het vlaggetje vast aan een stokje.
Praat ondertussen met de kinderen op de vlag. Wat is erop te zien? Wat heeft
dat met het Bijbelverhaal van vandaag te maken? Waarom zien we de kroon
niet helemaal (laat dat eventueel zien met behulp van een lapje stof)?
Nodig de kinderen uit: juich je mee voor Jezus? Hij is geen gewone held, maar
de Zoon van God!

Tijdsduur:

10 min.

Een loper van jassen
Je hebt nodig:

-

Werkwijze:

Plak de ‘weg’ met lijm of dubbelzijdig plakband op de ondergrond.
Teken met potlood een ‘jasje’ op gekleurd papier en knip hem uit. Kinderen die
later hun eigen jasje mee willen nemen kunnen hun naam erop schrijven.
Maak meerdere ‘jassen’ en leg ze op de weg.
Als er poppetjes zijn en/of een ezeltje is, zet die dan op/langs de weg.
Maak eventueel foto’s en stuur ze later aan de kinderen/ouders/verzorgers.
Kinderen die méér kunnen, kunnen eventueel ‘palmtakken’ maken: rol een klein
stukje dun gekleurd papier op, knip de bovenkant een paar keer in en rol de
ingeknipte stukjes naar buiten om.

Variant:

Tijdsduur:
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Een vel A3 papier in een grondkleur
Een strook gekleurd papier voor de weg
(restjes) gekleurd papier voor de jassen
Tekenmaterialen
Scharen
Lijm of dubbelzijdig plakband
Evt. kleine (lego)poppetjes en een ezeltje
Evt. een (telefoon met) camera
Voor de variant: restjes groen papier voor
de palmtakken

15 min.

Waar sta jij?
Je hebt nodig:

- Een mand/bakje met voor elk kind een poppetje, bijv. van Lego, Duplo, Playmobil of poppenhuis
- Een mandje met voor elk kind een ‘jas’ of stukje stof bij elk poppetje en kleine
groene takjes
- ‘poort van Jeruzalem’, gemaakt van bijv. Lego
- Speelgoedezel
- Huisjes
- Zand/fijn grind
- Onderplaat/onderdoek

Speelwijze:

Zet de kinderen in de kring. Laat een doosje/mandje rondgaan waaruiit ze een
poppetje kunnen zoeken. Leg ondertussen de onderplaat/onderdoek op een
tafel of op de grond. Laat de kinderen er ruim om heen zitten, zodat ze er niet bij
kunnen.
Zet de huisjes op een hoek aan de rand van de plaat: dit is het dorp Betfage.
Plaats de poort van Jeruzalem aan het andere uiteinde.
Strooi een weg van zand van een zijkant naar Betfage en strooi ook een weg
van Betfage naar de poort van Jeruzalem.
Zet de ezel bij het eerste huis van het ‘dorp’.
Zet drie poppetjes op het begin van de weg tussen de rand en Betfage. Dit zijn
Jezus en twee discipelen. Het is bijna Pesachfeest en Jezus is onderweg naar
Jeruzalem. Hij komt langs het dorp Betfage. Vertel het verhaal dat de leerlingen
een ezel moeten halen in het dorp. Laat de poppetjes de ezel gaan halen. Vraag
de kinderen steeds wat er gebeurde en verplaats ondertussen de poppetjes om
de ezel te halen. Ze leggen hun jas op de ezel en voor de ezel op de grond, als
eerbetoon. Jezus gaat op de ezel.
Vertel zo het verhaal uit.

De kinderen leveren hun eigen bijdrage in de uitbeelding:
- Zeg tegen de kinderen: ‘Stel dat jij er bij zou zijn. Je bent op weg naar
		 Jeruzalem: waar zou jij willen staan?’ Laat de kinderen om de beurt hun
		 poppetje op de plaats zetten waar zij zouden willen zijn. Zou je iets willen
doen? Wat zou je roepen?
- Kinderen die ook hun ‘jas’ op de grond willen leggen en willen zwaaien,
		 kunnen hun poppetje een blad/klein takje in de hand stoppen en een doekje op
de weg leggen. De weg was bezaaid met jassen…
		 Vraag de kinderen waarom ze hun poppetje op die plaats gezet hebben. Het
is mooi om te horen wat ze allemaal bedenken en waarom ze juist die plaats
kiezen!
		 Laat de ezel met berijder door de mensenmassa naar de poort rijden.
NB. Deze verwerking is gebaseerd op:
http://www.bijbelverwerking.nl/html/marcus11_1_11.html
en http://familynight2012.blogspot.com/2013/03/intocht-in-jeruzalem.html
Tijdsduur:

15 min.

Puzzelblad Jezus is geen gewone held
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.
Oplossingen:

- Duim omhoog: Hosanna voor de Zoon van David
- Duim omlaag: Weg met Hem!

Tijdsduur:

5 min.
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Campagneposter
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een vel A3
- Tekenmaterialen
- Evt. een voorbeeld van een campagneposter (te vinden met Google)

Werkwijze:

Maak duidelijk dat ‘fan zijn’ en ‘volgeling zijn’ van Jezus niet hetzelfde is en dat
het beeld dat mensen van Jezus hebben, vaak verdraaid is ten opzichte van hoe
het in de Bijbel staat. Wat moeten mensen echt weten?
Maak een campagneposter met als thema: het volgen van Jezus. Bespreek met
elkaar wat er op de poster(s) komt te staan.
Gebruik verschillende lettertypes en –groottes.
Maak er eventueel tekeningen bij.
Wat wordt de kreet/leus die de aandacht moet trekken?
Schrijf in ieder geval het Bijbelgedeelte van vandaag op de poster:
Matteüs 21: 1-11.

Tijdsduur:

15 min.

Fan van Jezus
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.
Oplossingen:

- Plaatjespuzzel: alleen fan of volgeling?
- Wegstrepen: niet aards maar hemels
- Paspuzzel

Uitkomst: verlossingsplan
Tijdsduur:

23 februari 2020 | Copyright VHM

10 min.
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