
Verwerkingen

Werkblad Gods Geest overwint
Je hebt nodig: -  Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op heel stevig papier
 -  Scharen
 -  Liniaal
 -  Kleurmaterialen
 -  Teken- en schrijfmaterialen

Voorbereiding: Ril op alle werkbladen de vouwlijnen langs een liniaal, door de achterkant van 
een schaar langs de liniaal te halen.

Werkwijze: Praat met elkaar na over het Bijbelverhaal. God komt op voor zijn volk. Wat is 
dat: voor iemand opkomen? Doen de kinderen dat ook wel eens? Of zien ze 
situaties waar ze dat zouden moeten doen? Zijn er anderen die voor hen opkomen? 
Wat zorgt ervoor dat je soms niet voor iemand opkomt?

 Kleur de plaat in en knip hem uit.
 Schrijf of teken in het invulvak voor wie jij opkomt.
 Vouw de plaat over de vouwlijnen en zet het werkje rechtop.
 Praat ondertussen over hoe God opkomt voor zijn volk. Hoe kun je merken dat 

God dat doet en dat zijn Geest overwint?

Tijdsduur:  15 min.

Ik kom op voor jou!
Je hebt nodig: - Het verhaal:
  Vince zit te tekenen aan zijn tafel. Op zijn tafel liggen zijn potloden klaar. Hij is 

blij met zijn mooie kleurdoos en potloden met scherpe punten.
  Tegenover Vince zit zijn vriendin Sara, ook zij is aan het tekenen. Geconcentreerd 

werkt ze aan een mooie kleurplaat, het puntje van haar tong piept tussen haar 
lippen door.

  Tom komt aanlopen en kijkt naar de tekeningen. Hij ziet de mooie tekeningen 
en de prachtige kleurdoos van Vince. Hij is jaloers op de mooie resultaten. Hij 
doet net alsof hij iets moois wil aanwijzen bij Vince en veegt daarbij expres de 
kleurdoos van de tafel. Vince schrikt en kijkt naar de kleurtjes die overal op 
de grond verspreid liggen. Hij ziet dat verschillende punten zijn afgebroken. 
De tranen schieten in zijn ogen. Hij kijkt naar Tom, maar durft niets te zeggen. 
Tom zegt: ‘Hé, je moet wel uitkijken wat je doet, Vince! Jammer van je mooie 
kleurdoos!’

  Sara staat op en slaat haar arm om Vince. Dan zegt ze tegen Tom: “Dat is niet 
eerlijk. Jij hebt de kleurdoos expres laten vallen, ik heb het zelf gezien. Jij moet 
ervoor zorgen dat het weer goed komt!”

  Tom draait zich om en loopt weg. Vince kijkt Sara aan en zegt: “Dank je wel 
Sara, dat je mij helpt.” “Natuurlijk help ik je,” zegt Sara, “jij bent toch mijn 
vriend! Ik zal je altijd helpen!”

Speelwijze: Verdeel de kinderen in groepjes van drie. In ieder groepje krijgt een kind de 
naam Tom, een kind de naam Sara en een kind de naam Vince. Natuurlijk ben 
je vrij om hier andere namen te kiezen. Voor het voorbeeld houden we deze namen 
aan.

 Vertel de kinderen dat je een verhaal gaat vertellen. De kinderen spelen het verhaal 
gelijk uit. Vertel dat je na afloop de vraag zult stellen wat ze voelen (bijvoorbeeld 
bang, boos, blij, verdrietig, etc.)

 Vertel het verhaal (zie hierboven).
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Vraag: -  Als je Vince bent in het verhaal: hoe voelde jij je?
 - Als je Tom bent in het verhaal: hoe voelde jij je?
 - Als je Sara bent in het verhaal: hoe voelde jij je?
 - Waarom past dit toneelstukje bij het verhaal van vandaag? Net als Sara in het 

verhaaltje komt de Here God op voor zijn volk, voor de mensen die bij Hem 
horen. Hij helpt hen en stelt hen gerust.

Als je nog tijd over hebt, kunnen de kinderen zelf nog een situatie bedenken en 
uitspelen. De opdracht blijft wel: zorg dat je laat zien dat vrienden elkaar helpen, 
ook als het lastig is.

Tijdsduur:  10 min.

Strijd met Gods vijanden
In deze verwerking laten we zien dat God strijdt tegen zijn vijanden.

Je hebt nodig: - Lego (divers materiaal, maar zorg in ieder geval voor 2 of 4 wielen per groepje)
 - Lijm
 - Plakband
 - Verf in tubes
 - Zwarte stiften
 - Onder/middenbouw: voor elk groepje een deksel van een schoenendoos
 - Onder/middenbouw: voor elk groepje een print van de wereldkaart op A4-formaat, 

bijv. https://duurzaamonderwijs.files.wordpress.com/2014/03/nederlandstalige-
wereldkaart-2031.jpg 

 - Midden/bovenbouw: voor elk groepje een dienblad
 - Midden/bovenbouw: voor elk groepje een print van de wereldkaart op A3- 

formaat, bijv. https://duurzaamonderwijs.files.wordpress.com/2014/03/nederlands-
talige-wereldkaart-2031.jpg 

Voorbereiding:  Maak voor de kinderen uit de onder/middenbouw een print van een wereldkaart 
op A4-formaat en schrijf groot ‘Gods vijanden’ op de kaart.

 Maak voor de kinderen uit de midden/bovenbouw een print op A3-formaat.

Werkwijze: Deel de groep op in een aantal subgroepjes. Binnen elk groepje zijn verschillende 
taken:

 - Een of twee kinderen maken van Lego een ‘strijdwagen’.
 - Een kind plakt de kaart in het deksel van de schoenendoos / op het dienblad.
 - Een kind schrijft verspreid over de kaart de teksten ‘Gods volk’ en ‘Gods vijanden’ 

(alleen midden/bovenbouw). Let op dat de teksten niet te dicht bij elkaar staan.
 - Een kind mag enkele kloddertjes verf op de wereldkaart aanbrengen.
 - Een kind mag met de strijdwagen rijden over de wereldkaart. Zet de strijdwagen 

op de kaart, pak het deksel/dienblad vast en beweeg hem zo dat de strijdwagen 
gaat rijden. Stuur de strijdwagen door de verf heen en stuur zo dat hij de tekst 
‘Gods vijanden’ bedekt.

 Een kind mag uiteraard ook meerdere taken krijgen.
 De groepjes gaan aan de slag.
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 Praat met de kinderen na over deze verwerking: leg de kinderen uit, dat God 
partij kiest voor zijn volk. Hij verlost zijn volk van hun vijanden. God zal zijn - en 
dus ook onze - vijanden wegvegen van deze wereld en een prachtige nieuwe 
wereld geven aan iedereen die Hem liefheeft.

 Nog een puntje van aandacht: we hebben op verschillende plaatsen op de kaart 
‘Gods volk’ en ‘Gods vijanden’ geschreven, maar ze leven overal ter wereld. 
Gods heeft over de hele wereld vrienden en vijanden. Overal gaat Hij de strijd 
aan met zijn vijanden en geeft Hij zijn volk liefde en vergeving.

 Tip: wil je de verwarring voorkomen over waar Gods volk en Gods vijanden 
wonen? Gebruik dan een fantasie-wereldkaart, bijv. https://www.cartographers-
guild.com/attachment.php?attachmentid=72758&d=1429202357 

Tijdsduur:  15 min.

Puzzelblad Het visioen van de strijdwagens
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.

Oplossingen: - De Heer laat zijn overwinnende strijdwagens uittrekken over de aarde
 - God laat zien dat Hij opkomt voor zijn volk. Dat doet Hij door Israël gerust te 

stellen, te vergeven en kracht te geven. Maar ook door Israëls vijanden te 
verslaan. God werkt aan een wereld waarin mensen in Hem geloven en Hem eren.

Tijdsduur:  10 min.

Geef vrede!
Je hebt nodig: -  Het lied ‘Geef vrede, Heer, geef vrede,
  bijv. https://www.youtube.com/watch?v=V7sWVkEJ8tI 
 - Voor elk kind een print van de tekst
  https://www.sela.nl/liederen/100/geef-vrede.html
 - Afspeelapparatuur
 - Evt. het lied ‘Vrede van God’ https://www.youtube.com/watch?v=LT5r8w9n7pQ   

Werkwijze: Het eerste deel kun je gezamenlijk met de hele groep doen, voor de gespreks-
vragen kun je de groep in kleinere groepjes verdelen. Bidden kan in de grote 
groep of in de subgroepjes.

 Luister samen naar het lied: ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’ of zing het lied samen 
als de kinderen het lied kennen

 Gesprek:
 - Welke zin uit het lied maakt indruk op jou? Waarom juist deze zin?
 - In Zacharia horen we Gods oordeel. In dit lied zien we juist dat God de vrede 

is! Vandaag willen we je leren dat God de koning is van heel de aarde, geen 
enkele macht kan Hem overtreffen. Op welke manier zie je dit terug in het lied? 
Welke zin past hierbij?

 Bidden:
  Het lied dat we luisterden is eigenlijk een gebed, een vraag aan God om vrede 

voor de wereld. In Zacharia horen we dat God de macht van zijn vijanden zal 
afbreken en teniet doen (vernietigen). Wat zou jij willen bidden? Schrijf één zin 
op. Zeg met de hele groep alle zinnen achter elkaar hardop en eindig met een 
gezamenlijk ‘amen’.

 Wens elkaar de vrede van God toe, door bijvoorbeeld te zingen: Vrede Van God.

Tijdsduur:  10 min.
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