
Verwerkingen

Werkblad Elia mag bij God komen
Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 (2 pagina’s) op stevig papier
 - Kleurmaterialen
 - Scharen
 - Lijm
 - Voldoende watten

Werkwijze:	 Kleur	Elia,	de	vlammetjes,	en	het	rechthoekige	figuur	(wat	straks	de	wagen	gaat	
 worden) in. Knip alles uit. 
 Krul de twee voorste ‘sprieten’ van de wagen om, door ze bijvoorbeeld om een 
 potlood op te rollen. Vouw het achterste deel op de vouwlijn naar boven (zie foto 
 voor het eindresultaat). 
 Plak Elia op de wagen en de vlammetjes ook. Breng een beetje lijm aan op de 
 buitenkant van de wagen, daar waar je hem vast wil hebben, zodat het lijkt alsof 
 het in de wolken verdwijnt. Plak daarna watten eromheen binnen de omtrek van 
 de wolk. Doe ook wat onder de wagen, dan komt het geheel wat omhoog.

Tijdsduur:  20 min.

Jas
Elisa nam de mantel - de jas - van Elia over. Hij neemt daarmee ook de taak van Elia over.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een A5 kaartkarton
 - Evt. een kopie van werkblad 2
 - Restjes stof, niet te dik (of gebruik een afgedankt kledingstuk)
 - Potloden
 - Scherpe scharen
 - Sterke lijm
 - Evt. knoopjes, koord en/of band
 - Voor elk kind een etiket met de tekst ‘Ga jij nu verder. 2 Koningen 2: 1-18’
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Voorbereiding: Maak voor elk kind een kaartkarton met daarop een tekening van een jas. Je 
 kunt daarvoor gebruik maken van werkblad 2 of zelf iets tekenen.
 Schrijf voor de jongste kinderen bovenaan het karton: De jas van Elia.

Werkwijze: Vertel kort wat deze verwerking met het verhaal te maken heeft: Elia wordt op
 gehaald, hij mag naar de hemel. Elisa neemt zijn werk over; hij krijgt Elia’s jas. 
 Hoe zou die jas eruitgezien hebben? Hetzelfde als jouw jas of die van je opa?
 Knip stof in stukjes en plak ze in de getekende jas.
 Plak er eventueel knoopjes op en/of een riem.
 Plak het etiket erbij.

Tijdsduur:  15 min.

Uitrusten bij God
Je hebt nodig: - Rustige muziek, mooie liedjes
 - Afspeelapparatuur
 - Evt. kussens en/of dekentjes

Voorbereiding: Zoek bruikbare muziek uit. Het gaat om muziek die echt rustig is en tot rust 
 brengt.
 Enkele tips:
 Voor jongere kinderen:
 - De Heer is mijn herder - Marcel en Lydia Zimmer (https://www.youtube.com/

watch?v=pOcVIevNdMQ) 
 - Ik ben veilig in Jezus armen - Opwekking voor kinderen 86 (https://www.you-

tube.com/watch?v=joGfQhMjRbU) 

 Voor oudere kinderen: 
 - Stil, mijn ziel wees stil - Opwekking 717 (https://www.youtube.com/

watch?v=xHGaFKWwGbU) 
 - U geeft rust (door alles heen) – EO (https://www.youtube.com/

watch?v=HEqe9KUPKK0) 
  Maak een hoek waar de kinderen goed kunnen ontspannen, bijvoorbeeld met 
  kussens en/of dekentjes
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Werkwijze: Vertel na het verhaal: Elia is klaar met zijn werk, hij mag nu uitrusten bij God. 
 Maar wij mogen ook rusten, uitrusten van alles wat wij (moeten) doen. Uitrusten 
	 lukt	het	best	op	een	plek	waar	je	je	fijn	voelt,	waar	je	je	veilig	voelt	of	als	er	
 mensen bij je zijn van wie je veel houdt en die je vertrouwt. De Here God wil zo 
 iemand voor ons zijn. Bij Hem mag je helemaal uitrusten.
 We zoeken allemaal een plekje waar je rustig kunt zitten. Je mag een kussentje 
 of dekentje erbij pakken. We gaan dan uitrusten terwijl je naar een mooi lied 
 luistert. 
	 Na	afloop	kun	je	nog	even	doorpraten:	werd	je	rustig	van	deze	muziek?	Kan	
 muziek je helpen om aan de Here God te denken en uit te rusten bij Hem?
 Laat eventueel nog een ander lied horen, laat de kinderen ‘rusten’, maar geef 
 ook een opdracht mee: denk aan de Here God en hoe Hij ons rust kan geven.

 Tip: voor sommige kinderen is echt rustig zitten/liggen/hangen moeilijk. Ga naast 
 hen zitten. Als je die kinderen goed kent weet je wat hen kan helpen om rustig te 
 worden. Zorg dat je hen daarmee helpt.

Tijdsduur:  10 min.

Werkblad Werken in Gods koninkrijk
Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 2 op stevig papier
 - Schrijfmaterialen
 - Scharen
 - Lijm

Werkwijze: Bespreek samen de tekst op het werkblad.
 Schrijf op de mantel alle dingen die je van God wilt vragen om te kunnen werken 
 in zijn koninkrijk.
 Knip daarna de voor- en achterkant van de mantel uit en zet hem volgens de 
 aanwijzingen in elkaar.

Tijdsduur:  10 min.

Kunst kijken en een beeldverhaal maken
Je hebt nodig: - Een of meerdere afbeeldingen van schilderijen van Elia’s hemelvaart (zie voor-

bereiding)
 - Voldoende bijbels OF kopieën van het Bijbelgedeelte
 - Voor elk kind een vel A5 papier
 - Teken- en kleurmaterialen

Voorbereiding: Zoek afbeeldingen van schilderijen over dit Bijbelverhaal. 
 Kijk op https://is.gd/SkFTSD en kies een aantal uit. Print deze op A4 formaat.

Werkwijze: Lees gezamenlijk (hardop) het Bijbelgedeelte.
 Bekijk samen de afbeeldingen van Elia’s hemelvaart. Wat valt op?  Denk aan 
 kleurgebruik, proporties, hoe is een en ander afgebeeld? Bespreek dit met 
 elkaar. 
 
 Vertel: vroeger werd dit soort schilderijen gebruikt om mensen de Bijbelverhalen 
 te leren. Nog niet iedereen kon toen lezen en zo konden mensen toch kennis
 maken met de Bijbelverhalen.
 In deze verwerking gaan we het verhaal van vandaag afbeelden. 
 Ieder kind tekent een aspect van het verhaal op A5 papier. Spreek vooraf af wie 
 wat tekent. Eindig in ieder geval met Elia’s hemelvaart. Hoe meer kinderen 
 er zijn, hoe gedetailleerder jullie beeldverhaal wordt. 
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 Bij een kleiner aantal kinderen kies je de belangrijkste aspecten van het verhaal
 om af te beelden. 
 Houd in je achterhoofd dat God niet wil dat je Hem afbeeldt! 

 Let op de tijd: houd de tekeningen eenvoudig en minder gedetailleerd als je 
 weinig tijd hebt.
 Plan ook tijd in om de afbeeldingen op een rij te leggen en er samen naar te 
 kijken en ze te bespreken.

Tijdsduur:  30 min.

Puzzelblad De hemelvaart van Elia
Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 3 (2 pagina’s) 
 - Schrijfmaterialen

Oplossingen: 

 
 

Tijdsduur:  15 min.
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