Verwerkingen
Werkblad Schriftgeleerden en een vrouw
De vrouw geeft alles wat ze heeft aan de Here Jezus. Wat willen de kinderen aan
Jezus geven?
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig wit
papier
- Scharen
- Evt. prikpennen met prikmatjes
- Lijm OF foamplakkertjes
- Kleurmaterialen
- Olie
- Voor elk kind een groot penseel
- Voor elk kind een waxinelichtje op batterijen
- Voor de variant: vliegerpapier

Werkwijze:

Knip het vierkant uit. Knip de stukken tussen het hart
en het binnenste vierkant uit (dit kan voor de kleine
kinderen ook met prikpen en -mat). Wees voorzichtig
bij de smalste gedeelten!
Kleur het grote hart en smeer alleen het hart dun in
met olie. Maak dan een cilinder van het vierkant door
de plakrand vast te lijmen aan de andere kant van het
vierkant. Knip de figuurtjes uit en kleur ze in, plak ze
verspreid op de cilinder. De tekstballonnetjes kunnen
de kinderen zelf invullen met een tekening en
opplakken.
Variatie:
knip het hart uit en doe er vliegerpapier achter.
Praat ondertussen met de kinderen over de betekenis
van deze verwerking: het grote hart dat ingesmeerd is
met olie stelt de liefde voor die Jezus aan ons geeft.
Het kleine hart: geef jij je hart aan Jezus? Klok: geef
jij je tijd aan Jezus? Biddende handen: geef je jouw
gebed aan Jezus? Muzieknoot: zing je voor Jezus? De
tekstballonnen kunnen de kinderen zelf voorzien van
tekeningetjes als ze zelf nog iets bedenken wat ze aan
Jezus kunnen geven. Op deze manier kunnen ze laten
zien hoeveel ze van Jezus houden.

Tijdsduur:
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20 min.

Weegschaal van liefde en haat
Je hebt nodig:

-

Voor elk kind een stokje
Voor elk kind een stukje rood chenilledraad, 30 cm.
Voor elk kind een stukje zwart chenilledraad, 30 cm.
Voor elk kind een stukje touw of wol
Aluminiumfolie
Voor elk kind een boterhamzakje
Evt. plakband
Scharen

Werkwijze:

Maak een touwtje vast in het midden van het stokje. Zorg dat het stokje in
balans hangt.
Maak van het rode en het zwarte chenilledraad twee even
grote harten. Doe dit als volgt: draai de uiteinden van het rode
chenilledraad in elkaar. Dit is het bovenste midden van het
hart. Maak een scherpe vouw in het onderste midden.
Vorm dan een hart. Doe hetzelfde met het zwarte
chenilledraad.
Hang de harten met een draadje aan de beide uiteinden van
het stokje.
Maak van stukjes aluminiumfolie propjes en sla ze plat tot de
vorm van een muntje. Doe de muntjes in het plastic zakje en
maak het dicht met een knoopje. Knip het gedeelte boven het
knoopje eraf.
Tip: Voor de jongste kinderen is touwtjes knopen vaak nog te
moeilijk. Laat hen alles met plakband vastmaken.
Bespreek met de kinderen, dat het rode hart staat voor liefde en het zwarte hart
voor haat en boosheid. Wat vraagt Jezus van ons? Geef je jouw geld uit aan
goede dingen en dus aan Jezus of geef je het uit aan slechte dingen en laat je
zo zien dat je Jezus’ vijand bent?
Knoop je zakje met munten aan het hart dat past bij hoe jij kijkt naar Jezus: het
rode hart van de liefde of het zwarte hart van de haat.

Tijdsduur:

15 min.

Spel Ra, ra, wie ben ik?
Mensen tonen liefde (voor Jezus) op eigen manier, dat kunnen de kinderen nu beter herkennen en ook voor
zichzelf toepassen: Hoe toon ik dat ik van iemand houd?
Speelwijze:

Vertel:
De vrouw uit het verhaal houdt veel van Jezus. Zij laat dat zien door zijn voeten
in te smeren met kostbare olie die lekker ruikt. Jezus is er blij mee. Judas
begrijpt het niet, hij vindt het maar raar en verspilling van geld, omdat die olie zo
duur is. Mensen zijn verschillend en laten op verschillende manieren zien dat ze
van iemand houden.
Ik heb een paar raadsels voor jullie en straks mogen jullie ook zulke raadsels
voor elkaar bedenken.
Omdat ik van je houd bak ik een lekkere taart voor jou… ra, ra, wie ben ik?    
(bakker)
Omdat ik van je houd bouw ik een mooi huis voor jou… ra, ra, wie ben ik?  
(bouwvakker)
Omdat ik van je houd schrijf ik een gedicht voor jou… ra, ra, wie ben ik?  
(dichter)
Wie kan er zelf één bedenken? En denk eens na over jezelf: wat zou jij doen om
te laten zien dat je van iemand houdt? Hoe zou jij laten zien dat je van Jezus
houdt?

Tijdsduur:

10 min.
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Puzzelblad Een dankbare vrouw
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.
Oplossing:

man links – hoofdband en bies bij hals / man bij raam – bies op rechterschouder
en bovenste knoop / poef – knoop rechts / Jezus – bies op mouw /
vrouw – bies op hoofddoek en onderste rand mantel / man bijna rechts:
hoofdband en onderste knoop.

Tijdsduur:

10 min.

Puzzelblad Jezus is ….
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.
Oplossingen:

- Collecte
• € 100,00
• € 150,00
• € 160,00
• € 190,00
• € 110,00
• € 70,00
• € 50,00
• € 20,00
• € 3,00
• € 3,00
• € 1,00
• € 0,50
• € 0,12
Totaal € 857,62
- Parfumflesjes / leeftijd van Jezus: 33
- Afwijkend parfumflesje: bovenste rij, vierde van links.

Tijdsduur:

20 min.
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Geurzakje
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een klein
stukje zeep
- Servetten met afbeeldingen
- Scharen
- Speciale lijm voor
		 servetten (decoupagelijm
of modpodge)
- Voor elk kind een zachte
platte kwast
- Doorzichtige vitrage of
tule
- Voor elk kind een stukje
lint van ca. 30 cm.
- Evt. een föhn
Werkwijze:

Zoek een servet uit met de afbeelding die je op het zeepje wilt hebben en leg
het over het zeepje om te kijken of het past. Knip ruim om de gekozen
afbeelding heen en leg het opnieuw op het zeepje om te kijken of het goed is.
Een servet bestaat uit meerdere lagen, alleen de toplaag met de afbeelding  
wordt op het zeepje geplakt, de andere lagen moeten verwijderd worden.
Knip nu voorzichtig de afbeelding uit zoals hij op het zeepje moet komen.
Smeer een heel dun laagje speciale lijm op het zeepje op de plek waar de
afbeelding komt te liggen. Let op, gebruik een dun laagje lijm, het servet is heel
teer en scheurt snel.

Leg de afbeelding zo vlak mogelijk op het zeepje, zonder rimpels. Plak de  
afbeelding met strijkende bewegingen glad op het zeepje. Laat het even drogen.
Knip uit de vitrage of tulestof een stuk ter grootte van een herenzakdoek.
Als het plaatje op de zeep droog is (gebruik eventueel een föhn), breng je op de  
bovenkant een dun laagje lijm aan. Deze speciale lijm is ook een vernis, die de  
afbeelding beschermt en glans geeft.
Wacht even tot het is opgedroogd. Daarna kan het geurzeepje ingepakt worden
in de stof. Doe het lintje er omheen.
Praat ondertussen met elkaar over de lekkere geur en het verband met
hett Bijbelverhaal van vandaag. De vrouw had heel wat voor Jezus over.
Wat heb jij over voor Jezus?
Deze verwerking gaat verder op de volgende bladzijde.
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Tijdsduur:

15 min.

Liefdesbrief aan God/Jezus
Je hebt nodig:

-

Voor elk kind een vel briefpapier
Voor elk kind een kladpapier
Schrijfmaterialen
Voor elk kind twee enveloppes
Voor elk kind een print van Vaders liefdesbrief op mooi papier, te vinden op
https://creatiefkinderwerk.nl/images/bijlage/28.vaders-liefdesbrief.pdf

Voorbereiding:

Gebruik een van de twee enveloppes per kind om een persoonlijke Liefdesbrief
van God te maken. Zet op de enveloppe de naam van het kind. Zorg dat je een
paar reserve-exemplaren hebt, zodat je voorbereid bent op eventuele  
gastkinderen.

Werkwijze:

Vestig de aandacht erop, dat in dit Bijbelverhaal de vrouw bij Jezus komt, omdat
ze veel van Hem houdt. Zij komt met een kruikje met zalfolie.
Je kunt ook op een andere manier laten zien dat je van iemand houdt. Je kunt
een liefdesbrief schrijven.
Vertel:
vandaag krijg je een liefdesbrief van je Hemelse Vader. Deel de enveloppen
uit. Kijk samen vooral naar het laatste deel van deze brief, waar staat waarom
Jezus voor ons op aarde kwam.
Leg uit dat de Bijbelverzen erbij staan om te laten zien, dat niet iemand maar
wat bedacht heeft, maar dat het woorden uit de Bijbel zijn, woorden van God.
De kinderen mogen daarna zelf een liefdesbrief aan God/Jezus schrijven, of  
een lied.

Tijdsduur:
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20 min.
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Zoek de 10 verschillen:
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