
Verwerkingen

Werkblad Jezus, bron van levend water

Een druppel symboliseert het water dat leven geeft. Water is van levensbelang. Jezus vergelijkt zichzelf 
daarmee. 

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
 - Kleurmaterialen
 - Perforator
 - Voor elk kind een mooi touwtje/lintje
 - Bakjes slaolie
 - Kwastjes
 - Keukenrol
 - Oude kranten

Werkwijze: Kleur de afbeelding mooi in, het liefst met allerlei verschillende kleuren. 
 Knip de afbeelding uit en maak er een gaatje in met de perforator. Haal een 
 mooi touwtje of lintje door het gaatje.
 Smeer de achterkant in met slaolie. Leg de hanger op de oude kranten om hem 
 te te laten drogen.
 Als de plaat droog is heb je een mooie raamhanger.

Tijdsduur:  10 min.

Watermobile

Je hebt nodig: - Voor elk kind meerdere kopieën van werkblad 1 op stevig papier
 - Viltstiften
 - Prikpennen
 - Voor elk kind een stok of kledinghanger
 - Voor elk kind meerdere stukken draad

Werkwijze: Versier de waterdruppels met stift. Maak bijvoorbeeld verschillende patronen of 
 schrijf woorden op de druppels. Schrijf er bijvoorbeeld ‘Jezus is levend water’ 
 op.
 Knip draadjes van verschillende lengten. Maak met prikpen een gaatje bovenin 
 de druppels en maak er een draadje aan vast. 
 Knoop de draadjes vast aan de stok of kledinghanger.

Tijdsduur:  15 min.
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Flesje water

Je hebt nodig: - Voor elk kind een flesje water zonder etiket
 - Voor elk kind een een strook papier die om het flesje heen past
 - Tekenmaterialen
 - Schrijfmaterialen
 - Plakband

Werkwijze: Bedenk een mooie naam voor het water en maak een etiket voor het flesje.
 Of schrijf op het etiket: ‘Jezus, bron van levend water’ en maak er een mooie 
 tekening bij. Jongere kinderen kunnen een passende tekening maken.
 Rol het etiket om het flesje en plak het vast.

Tijdsduur:  10 min.

Spel Vrouw, mag ik wat water drinken?

Als Jezus bij de put zit vraagt Hij de vrouw om drinken.

Je hebt nodig:  - Een grote ruimte om het spel te kunnen spelen
 - Een bak met water
 - Plastic bekertjes

Speelwijze: Speel het spel op de wijze van ‘Schipper mag ik overvaren’, maar de vraag 
 is in plaats hiervan: ‘Vrouw, mag ik wat water drinken?’. De kinderen kiezen 
 steeds een andere vorm van oversteken en de tikker (in het midden van het 
 speelveld) probeert de kinderen af te tikken.
 Als de kinderen aan de overkant zijn mogen ze een slokje water nemen.

Tijdsduur:  5-10 min.

Puzzelblad Ik ben het levende water

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 2
 - Schrijfmaterialen
 - Kleurpotloden in de kleuren lichtbruin, donkerbruin, lichtblauw, donkerblauw, 

lichtgroen, donkergroen, geel, oranje, rood
 - Plantenspuit en zonlicht

Oplossingen: - Quiz: 
  • L : Samaria
  • E : Geef mij wat te drinken
  • V : Jakob
  • E : 5
  • N : Iedereen vertellen dat de Messias gekomen was en ze 
    halen om naar Hem toe te komen. 
 - Rekenen en inkleuren: Afbeelding van waterval met regenboog
 - Invullen : 
   • grondwater / drinkwater / waterstroom 
   • bijbelboek / pocketbijbel / bijbelschool
   • regenton / regenboog / stortregen
 - Experimentje: spreekt voor zich: je ziet een regenboog. Het gaat alleen bij heel 

zonnig weer en genoeg nevel.

Tijdsduur:  10-15 min.
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Water zuiveren

Levend water (water uit de bron) is belangrijk, omdat het schoon en zuiver is. Je kunt er niet ziek van  
worden. Van vervuild water worden mensen wel ziek en daarom is het belangrijk om water, dat niet levend is, 
te zuiveren. 

Je hebt nodig: - De materialen die worden getoond in het gekozen filmpje
 - Computer/telefoon met beamer met geluid

Voorbereiding: Er zijn twee websites waar kinderen kunnen leren hoe je vies water weer 
 schoon kunt maken:
 - https://www.youtube.com/watch?v=G9Ru2kWoq14
 - https://www.youtube.com/watch?v=ItfghEP_nDY&t=5s
 Kies een methode en zorg dat je de materialen uit het gekozen filmpje  
 beschikbaar hebt.

Werkwijze: Kijk samen naar het filmpje. 
 Doe met de kinderen de proef na om water te zuiveren.

Tijdsduur:  ca. 20 min.

Puzzelblad Jezus, het levende water

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.

Oplossingen: 1. Kies
 2. Ervoor - om  - met - te
 3. Verbonden
 4. Zijn 

Uitkomst:  Kies ervoor om met Jezus verbonden te zijn.

Tijdsduur:  ca. 10 min.
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Johannes 4: 1 -30                                      ‘Ik ben het levende water’
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Reken de 
sommen uit, de 
uitkomst geeft 
aan welke kleur 
het vakje 
ingevuld moet 
worden. 

2 = lichtgroen

3 = donkergroen

4 = lichtbruin

5 = donkerbruin

6 = geel

7 = lichtblauw

8 = donkerblauw

9 = oranje

10 = rood

Invullen
Hieronder staan drie verschillende rijtjes. Bij elk rijtje 
moet een en hetzelfde woord ingevuld worden. Kun jij 
ontdekken welk woord?

grond ...............

drink ...............

............. stroom

................. boek

pocket ..............

.............. school

........... ton

............boog

stort ...........
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Maak zelf een regenboog. 
Wat heb je nodig:
- een zonnige dag
- een plantenspuit
- water

Spuit met de plantenspuit 
water in de lucht en kijk 
door deze nevel naar de 
zon. Je ziet dan de kleuren 
van de regenboog.
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Waar kwam de vrouw vandaan?
L : Samaria
T : Juda
R : Israël

Wat vroeg Jezus aan deze vrouw?
A : Mag ik wat te eten van u?
E : Geef mij wat te drinken.
U: Weet u een plaats waar Ik kan 
slapen?

Wie heeft de waterput gegraven?
R : Abraham
V : Jakob
K : Jozef

Hoeveel mannen had deze vrouw gehad?
O: 1
A : 2
E : 5

Nadat de discipelen terug waren gekomen 
ging de vrouw weg. Wat ging zij doen?
T : Water voor Jezus halen.
D : De maaltijd bereiden voor Jezus en zijn 
     discipelen welke zij had uitgenodigd.
N : Iedereen vertellen dat de Messias 
      gekomen was en ze halen om naar 
      Hem toe te komen.
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