
Verwerkingen

Werkblad Meisjes wachten op de bruidegom

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 (2 pagina’s) op stevig papier
 - Scharen
 - Teken- en kleurmaterialen
 - Lijm

Werkwijze: Knip het bed en de deken uit.
 Ril het plakrandje van de deken en plak deze aan de achterkant van het bed 

(zodat er geen plakrandje te zien als de deken opengeslagen wordt). 
 Teken aan de binnenkant van de deken en op het bed allerlei dingen waar je 

wakker van kunt liggen, zodat dit zichtbaar wordt zodra je de deken omslaat.
 Praat ondertussen met de kinderen na over het Bijbelverhaal: waren die meisjes 

aan het slapen of waren ze wakker? Wat gebeurde toen ze wakker werden?

Tijdsduur:  10 min.

Lantaarn

Je hebt nodig: - Voor elk kind een melkpak of ander kartonnen drinkpak. Formaat maakt niet 
zoveel uit

 - Gekleurd papier
 - Chenilledraad
 - Voor elk kind een waxinelichtje met batterij
 - Dubbelzijdig plakband of lijm
 - Voor elk kind (onderbouw) een geprint/geschreven etiket met de tekst:  

‘Wakker! Matteüs 25- 1-13’
 - Eventueel een zelfgemaakt kartonnen malletje voor de raampjes
 - Potloden
 - Hobbymes 
 - Scharen
 - Gaatjestang

Voorbereiding:	

Werkwijze: Houd een kort inleidend gesprekje. De meisjes hadden olielampen/lantaarns. 
Wij maken nu ook een lantaarn, maar niet met olie omdat dat te gevaarlijk is.

 Knip de bovenkant van het pak af.
 Beplak het pak met gekleurd papier. Als je dubbelzijdig plakband gebruikt heb je 

geen droogtijd. Doe een extra stripje plakband op de plaats waar de raampjes 
komen, dan bobbelt het papier minder op die plek.

 Teken met potlood twee raampjes tegenover elkaar. Gebruik eventueel een  
malletje. Zorg ervoor dat ze op dezelfde hoogte komen. 

 Geef met een hobbymes een paar sneetjes in de raampjes (voor de jongste 
kinderen doet de leiding dit) en knip de raampjes uit.

 Maak aan de bovenkant twee gaatjes; doe dit aan de kanten waar geen 
raampjes zitten.

 Doe chenilledraad door deze gaatjes en maak zo een draaghengsel. 
 Plak het etiket op.
 Zet het kaarsje in de lantaarn.

Tijdsduur:  15 min.
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Kijk het instructiefilmpje. Klik hier.

https://www.youtube.com/watch?v=dj7SOuwwIsU


Hoe laat is het?

Jezus roept op om waakzaam te zijn. In dit spel ervaren de kinderen dat ze steeds alert moeten zijn.

Je hebt nodig: - Een lege ruimte
 - Een afgebakende plek op de vloer, bijv. met een hoepel, stoepkrijt of  

  schilderstape

Speelwijze: We spelen het spel ‘Moeder, moeder, hoe laat is het?’
 De kinderen lopen vrij door de ruimte achter één kind - de ‘moeder’ – aan. Ze  

roepen met zijn allen in koor: “Moeder, moeder, hoe laat is het?” ‘Moeder’  
antwoordt steeds met een zelfverzonnen tijd. Dit gaat zo door tot moeder zegt: 
‘Bedtijd’. Hierop kunnen de kinderen door de moeder getikt worden. Op de 
afgesproken plek ben je ‘veilig’. Hoeveel kinderen worden er door de moeder getikt?

	 Praat	na	afloop	samen	over	de	relatie	tussen	dit	spel	en	het	Bijbelverhaal.	Hoe	
moeilijk is het om steeds alert te zijn?

Tijdsduur:  10 min.

Werkblad Vul je lamp met olie, dan word je beloond!

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 2 (2 pagina’s) op stevig papier
 - Scharen
 - Kleurmaterialen
 - Lijm
 - Voor elk kind een stukje draad
 - Plakband

Werkwijze: Kleur de drie plaatjes in en knip ze uit.
 Plak de olielamp en het kannetje op de krans (N.B.: de krans bestaat uit allerlei 

druppels of zijn het soms vlammetjes?). 
 Plak op de achterkant een draadje met een plakbandje, zodat de krans kan 

worden opgehangen.
 Weten de kinderen waar die krans voor staat? In de sport krijgen winnaars nog 

steeds vaak zo’n krans omgehangen.

Tijdsduur:15 min.
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Wachtwoord

In de Bijbel kun je ontdekken wat het ‘wachtwoord’ is, om klaar te zijn als Jezus terugkomt. Daarbij gaat het 
namelijk om liefde voor en geloof in Jezus en zijn verlossend werk.

Je hebt nodig: - Zeven kleine briefjes. Op elk daarvan staat een letter van een zevenletterig woord 
 - Timer (stopwatch, horloge met secondenaanduiding o.i.d.)
 - Een schat, bijv. een zak drop o.i.d.

Voorbereiding: Bedenk een wachtwoord van zeven letters. Schrijf de zeven letters van het 
woord op losse briefjes.

 Verberg de ‘schat’.

Werkwijze: Leg de regels van het spel uit: «Achter de deur, (of bijv. piano of kast) ligt een 
schat. Ik ben de bewaker van deze schat. De ‘deur’ gaat open als jullie binnen 
drie minuten het juiste wachtwoord hebben gevonden». 

 Nu krijgen de kinderen de briefjes met de letters te zien en de leid(st)er verdwijnt 
achter de ‘deur’. 

 Als de kinderen erin slagen binnen drie minuten het wachtwoord te raden en dit 
gezamenlijk te roepen, zwaait de ‘deur’ ineens open. De kinderen mogen naar 
binnen om de schat te zien en te krijgen, bijvoorbeeld een zak dropjes.

 Leg uit wat dit met het verhaal van vandaag te maken heeft.

Tijdsduur: 5 min.

Tweeluik

Je	hebt	nodig:	 -	Twee	grote	vellen	papier	(bijv.	flipover	of	achterkant	van	een	rol	behang)
 - Een bijbel
 - Teken- en kleurmaterialen

Voorbereiding: Schrijf bovenaan het ene vel papier: ‘KLAAR? Wat en hoe?’ en bovenaan het 
andere: ‘WACHTEN! Hoe houd je vol?’

Werkwijze: Houd een inleidend gesprekje. De kinderen hebben vast wel eens iets meege-
maakt waardoor ze iets mis zijn gelopen. Hadden ze een schuldgevoel? Is het 
goed gekomen? Hoe? En ze hebben vast ook wel eens lang moeten wachten 
op iets waar ze heel erg naar uit keken. Hoe voelde dat? Heb je de hoop/ver-
wachting opgegeven?

 Wij moeten goed voorbereid zijn op de terugkomst van Jezus. Wat moeten we 
daarvoor doen/laten? Wanneer ben je ergens klaar voor? En wat doe je als het 
wachten heel lang duurt?

 Als er niet veel antwoorden (meer) uit de groep komen, lees dan Romeinen 
13: 8-14 voor. In dit gedeelte vinden de kinderen vast inspiratie.

 Schrijf wat besproken is op het juiste vel papier. Dit kun je ook tijdens het 
gesprek al doen. Je kunt daarbij eventueel ook tekenen.

 Praat er samen nog even over na: hebben de kinderen het gevoel al klaar te zijn 
voor Jezus’ terugkomst?

Tijdsduur:  15 min.
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Puzzelblad Je had het kunnen weten

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.

Oplossingen: - Woordzoeker om een hoekje: gelijkenis van Jezus
 - Blokpuzzel: wees dus waakzaam want jullie weten niet op welke dag Hij komt. 

Mat. 25:13.

Tijdsduur:  15-20 min.

Is het al bijna tijd?

Leven wij ‘dicht in de buurt’ van de wederkomst van de Here Jezus? Met andere woorden: houden wij de tijd 
goed in de gaten?

Speelwijze: Bij dit spel mag één kind een (digitaal) horloge dragen. 
 Op een gegeven moment vraagt dit kind aan de kinderen: ‘Hoe laat is het?’ 

Iedereen probeert zo nauwkeurig mogelijk antwoord te geven, bijv. 16.53 uur of 
17.07 uur. Wie zit het dichtst in de buurt van de juiste tijd?

 Je kunt de kinderen ook per groepje antwoord laten geven, omdat het anders 
misschien te lang duurt voordat elk kind een tijd gezegd heeft.

Tijdsduur:  5 min.
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G U L I E F P E E A 

A R R E P O K R S A 

D B N J IJ S E Z T Z 

E U R U W S W A A K 

A L S S IJ K T K R U 

P B R U I L O F T I 

Oplossing: ________________________________ 
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Blokpuzzel 
Zet de blokjes op de goede plek en je leest een Bijbeltekst. 

Woordzoeker om een hoekje
Alle woorden die hieronder 
staan, zijn terug te vinden in 
het letterveld. Net als bij 
dwaas moet je wel een keer 
het hoekje om. De overgeble-
ven letters vormen de oplos-
sing. 

dwaas  vijf 

tien   deur 

olie   olielamp 

wijs   waakzaam 

bruidegom  kruik   

slaperig  verkoper  
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