Verwerkingen
Puzzelblad Jezus maakt de tempel schoon
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 1.
Oplossing:

Kerk			
Winkel
Kaars			Kassa
Haan op torenspits
Winkel
Dominee op kansel
Tasje
Bijbel			Winkelwagen
Brood en wijn		
Kledingrek

Tijdsduur:

5 min.

Boos tekenen
Je hebt nodig:

-

Voor elk kind een vel A3
Houtskool
Vetkrijt
Variant: voor elk kind een kopie van werkblad 2 met kleur- en tekenmaterialen

Werkwijze:

Praat met de kinderen over de gevoelens van Jezus: Hij was boos!
Geef de kinderen de opdracht om Jezus die heel boos was te tekenen. Laat
vooral in de kleuren zien wat zijn gevoelens waren. Welke kleuren passen bij
boos? Vooral zwart en rood, misschien ook paars. Wat is er nog meer te zien
op de tekening bij dit verhaal? Als je kunt schrijven, schrijf er dan bij waarom
Jezus zo boos was of geef Jezus een tekstwolkje zoals in een strip (Er staat
geschreven: ‘Mijn huis moet een huis van gebed zijn’ maar jullie maken er een
rovershol van!)

Variant:

een eenvoudiger alternatief is werkblad 2. Het is dezelfde tekening als de
themaplaat die op de eerste bladzijde van deze zondag staat, maar dan zonder
gezichten. Teken hierin zelf de gezichten: hoe keken de mensen?

Tijdsduur:

10 min.

Het tempelplein schoonvegen
Je hebt nodig:

-

Voorbereiding:

Maak zelf een aantal schreeuwerige reclameposters, bijvoorbeeld met de tekst
‘Mooie lammetjes! Goedkoop!!! €€€’.

Werkwijze:

Maak eerst papieren muntjes, door het muntje onder het papier te leggen en
er dan met het potlood overheen te krassen. Je maakt dan een afdruk van de
munt op het papier. Knip de papieren muntjes uit.
De leiding richt ondertussen de zaal in als tempelplein met heilige en niet-heilige
dingen.
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Voor elk kind een muntje
Voor elk kind een vel A4, wit 80 gr.
Kleurpotloden in de kleuren grijs, goudkleur en koperkleur
Scharen
Tafels
Aankleding van het tempelplein, zoals knuffeldieren (vooral schaapjes en
vogels), kleden over de tafels, geldkistjes, schreeuwerige reclameposters e.d.
- Vegers

Verdeel de kinderen in twee teams. Team 1 wacht op de gang. Team 2 verstopt
de muntjes (niet te moeilijke plekken).
Team 1 komt weer binnen. Zij vegen het tempelplein schoon en zoeken alle
muntjes weer op.
Tijdsduur:

20 min.

Puzzelblad Jezus veegt het tempelplein schoon
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.
Oplossing:

Route 5: Alle eer aan God

Tijdsduur:

5 min.

Goed Boos Trofee
Jezus was boos en reinigde de tempel of veegde de tempel schoon. Jezus was boos en niet voor niks. Hij
was goed boos.
Je hebt nodig:

-

Voor elk kind een plastic fles, gevuld met zand
Voldoende karton
Lijm
Scharen
Goudverf
Kwasten
Bakjes met water
Verfschorten
Watervaste stiften

Werkwijze:

Bedenk naar aanleiding van dit verhaal een trofee die je kunt geven aan iemand
die zich inzet tegen onrecht.
Maak van karton het silhouet van bijvoorbeeld een bezem. Een ander symbool
mag ook. Bevestig de kartonnen bezem aan de verzwaarde fles.
Verf het geheel goudkleurig.
Maak nog een naambordje op de trofee waarop staat: Goed Boos Trofee.
Praat ondertussen met de kinderen: aan wie zou je je trofee willen geven? Als
je dat echt gaat doen, is het misschien leuk daar een filmpje van te maken en
erop terug te komen.

Tijdsduur:
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20 min.

Toespraak
Je hebt nodig:

- Een stevige stoel, kratje of kruk om op te staan
- Kladpapier
- Schrijfmaterialen

Werkwijze:

Vertel:
Jezus hield een boze toespraak. Als zelfs Jezus boos kon zijn, is boos zijn op
zich dus niet verkeerd. Soms is boos-zijn nodig om iets verkeerds te
veranderen. Vanuit boosheid heb je de kracht om ergens voor te vechten,
ergens aandacht voor te vragen.
Vraag:
Waarover was Jezus boos?
Geef de opdracht om na te denken over waar jij je boos over kunt maken. Waar
zou jouw boze toespraak over gaan? Schrijf daarover op het kladpapier enkele
woorden.
Nodig enkele kinderen, die dat durven, uit om hun toespraak te houden voor de
groep. Ga op de stoel staan en vertel duidelijk wat er mis is en dat het anders
moet. Heb je ook oplossingen?
N.B.: dwing kinderen niet om de toespraak te houden. Het vraagt wel wat lef om
dit te doen. Beperk je tot de kinderen die het wel durven. Durft niemand: laat
dan de toespraak op papier schrijven.

Tijdsduur:

afhankelijk van het aantal kinderen.

Werkblad Grote schoonmaak, God is heilig
Dit is, in tegenstelling tot de meeste kopieerbladen voor de bovenbouw, geen puzzelblad, maar een praat- en
doeblad.
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een kopie van werkblad 4
- Schrijfmaterialen
- Teken- en kleurmaterialen

Werkwijze:

Deel de werkbladen uit. Lees samen de tekst.
Het onderdeel ‘samen over nadenken’ doen de kinderen in groepsverband. Dit
kan plenair, maar ook in kleine subgroepjes.
Tip: als in kleine groepjes gesproken wordt, zorg dan dat je wel te weten komt
wat de kinderen bespreken. Het kan nuttig zijn om informatie door te geven aan
de kerkenraad.
Het ontwerpen van de herdenkingsmunt kunnen de kinderen individueel doen.

Tijdsduur:

20 min.

1 maart 2020 | Copyright VHM

1

1 maart 2020 | Copyright VHM

2

1 maart 2020 | Copyright VHM

Mat. 21:12-17
Welke weg moet Jezus volgen om bij de tempel uit te komen? Zoek eerst de juiste route. Heb je deze gevonden, kijk dan welke letters je onderweg
bent tegen gekomen. Welke zin kun je lezen? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jezus veegt het tempelplein schoon

3
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Grote schoonmaak, God is heilig.
Mattëus 21:12-17

Jezus veegt het tempelplein schoon. Weg met alle
handelaren, God hoort de eer te krijgen. De
kinderen hebben het begrepen, zij zingen Hem toe.
Ook de zieken krijgen de aandacht van Jezus.
Een bijzondere dag in de tempel, die zeker niet
gauw vergeten wordt.
tempel uit de tijd van Jezus (bron Christpedia)

Samen over nadenken

Stellingen, ben jij voor of ben je tegen en waarom? Er is geen goed of fout, maar het kan
je wel aan het denken zetten.
- Alleen een orgel is geschikt voor de kerkdienst.
- De avondmaalstafel kun je ook goed gebruiken om met de gemeente koffie aan te
drinken.
- Een rommelmarkt in en rond de kerk houden, dat mag niet volgens de bijbel.
- Kinderen en jongeren zijn niet van belang in de kerk.

Ontwerp je herdenkingsmunt
Herdenkingsmunten worden meestal uitgegeven bij bijzondere gebeurtenissen in de historie.
Maak van de cirkels hieronder een herdenkingsmunt, passend bij dit verhaal.
Wat is belangrijk om te onthouden? Kies jij ervoor de handelaren af te beelden of juist de lofzang
van de kinderen?
Maak een ontwerp voor beide zijden.
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