
Verwerkingen

Werkblad Aren plukken op de sabbat

Je hebt nodig: - Per twee kinderen een kopie van werkblad 1 op stevig papier
 - Vingerverf
 - Kleurmaterialen (bruin of groen)
 - Verfschorten, bijvoorbeeld gemaakt van vuilniszakken

Voorbereiding: Snijd de werkbladen doormidden, zodat elk kind een eigen blad krijgt.

Werkwijze: Kleur eerst de stengel van de korenaar in.
 Doop daarna je vinger in de vingerverf en stempel hem in een van de aren in de 
 korenaar.
 Vul zo de hele korenaar.
 Daarna natuurlijk even handen wassen.

Tijdsduur:  10 min.

Korenaar

Je hebt nodig: - Afbeelding(en) van een korenaar (bijvoorbeeld https://previews.123rf.com/
images/valiva/valiva1408/valiva140800010/30637412-tarwe-oren-tuft-
ge%C3%AFsoleerd-op-wit-.jpg) 

 - Voor elk kind een lange satéprikker
 - Dun papier: zijdevloei of crêpepapier in een of meerdere tinten geel
 - Voor elk kind een smalle strook papier met de tekst ‘Aren plukken op de  

sabbat. Marcus 2: 23 – 28’
 - Voor elk kind een stuk aluminiumfolie
 - Vloeibare lijm
 - Scharen

Werkwijze: Houd een kort inleidend gesprekje. Weten de kinderen hoe een korenaar eruit 
 ziet? Bekijk de afbeelding(en).
 Knip een strookje van het dunne papier, zo lang als je prikker.
 Doe wat lijm op je prikker en leg de prikker op het strookje. Rol een beetje en 
 plak zo de strook op de prikker.
 Scheur een klein stukje aluminiumfolie, maak het tot een schaaltje en doe daar 
 wat lijm in.
 Scheur kleine stukjes van het dunne papier. Maak er propjes van. Doop de 
 propjes in de lijm en plak ze een voor een aan de prikker zodat een korenaar 
 ontstaat.
 Vouw de tekststrook en plak deze aan de prikker als een soort vlag.

Tijdsduur:  15 min.
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Verhaal naspelen

Je hebt nodig: Eventueel enkele korenaren

Werkwijze: Vertel het verhaal aan de kinderen.
 Bespreek daarna de verschillende scènes in het verhaal. Teken ze eventueel op 
 een bord of vel papier.
 1. Jezus loopt met zijn vrienden door het korenveld
 2. Zijn vrienden beginnen koren te plukken
 3. Farizeeërs zijn boos: dat mag niet!
 4. Jezus zegt: Maar Ik vind het goed, want de Here God wil dat we op  
    sabbat genieten van wat Hij heeft geschapen.

 Laat het verhaal naspelen. Kies een vorm:
 - Het verhaal wordt verteld en ondertussen beelden alle kinderen alles uit wat er 

gebeurt.
 - Het verhaal wordt verteld en ondertussen beelden enkele kinderen (de rollen 

zijn verdeeld) het verhaal uit.
 - De rollen worden verdeeld en de kinderen spelen zelfstandig het verhaal na.

Tijdsduur:  10 min.

Puzzelblad Nood breekt wet – Helpen is belangrijker dan de regel

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 2
 - Voor elk kind een vel stevig papier
 - Scharen
 - Lijm

Werkwijze: Knip de aren en de toonbroden uit. Plak ze op het andere blad.
 Plak ze in de goede volgorde, zodat er goede zinnen ontstaan.
Oplossing: - Aren: Jezus’ leerlingen plukten aren op de sabbat
 - Toonbroden: David en zijn mannen aten de toonbroden van de priesters

Tijdsduur:  10 min.
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Tekstposter

Je hebt nodig: - Een (afbeelding van een) tekstposter als voorbeeld, bijvoorbeeld http://www.
gracepublishinghouse.com/wp-content/uploads/2018/01/Poster-2017007-1-
425x600.jpg

 - Voor elk kind een vel A4, 120 gr. licht gekleurd
 - Kladpapier
 - Schrijfmaterialen (bij voorkeur ook verschillende diktes en materialen, zoals 

stiften, fineliners, brushpennen e.d.)
 - Evt. letterstempels, -stickers of -sjablonen

Werkwijze: Houd een kort inleidend gesprekje. De Farizeeën legden Jezus’ doen en laten 
 onder een vergrootglas, steeds op zoek naar een fout. Jezus geeft hen keer op 
 keer een pittig weerwoord. Door een paar rake woorden te zeggen druipen de 
 Farizeeën steeds weer af. Hier zegt Jezus: ‘De sabbat is er voor de mens en 
 niet de mens voor de sabbat’ (vers 27).
 Laat de kinderen deze uitspraak opschrijven op hun kladpapier.
 Geef de opdracht om hiervan een mooie tekstposter te maken. Laat een  
 voorbeeld van een eindresultaat zien.
 Schrijf, teken, plak en/of stempel de zin op het stevige papier. Varieer gerust met 
 kleur, lettertype en grootte. Schrijf er met kleine letters het Bijbelgedeelte van 
 vandaag bij: Marcus 2: 23-28.
 Versier verder naar eigen inzicht. je kunt bijvoorbeeld stempelen langs de 
 randen van het papier, stickertjes opplakken en/of kleine tekeningetjes (doodles) 
 maken.

Tijdsduur:  20 min.
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Belangrijke regels

Je hebt nodig: - Veel post-its
 - Schrijfmaterialen
 - Groot vel papier (bijv. stuk behangpapier)
 - 5 vellen A3 (zie voorbereiding)

Voorbereiding: Schrijf op de vellen A3 papier de volgende stellingen:
 - belangrijke regel in mijn leven
 - belangrijke regel uit de Bijbel
 - op deze regel maak ik wel eens een uitzondering
 - deze regel begrijp ik niet
 - deze regel kost mij geen moeite om me aan te houden
 Of bedenk nog andere stellingen. 
 Schrijf de tekst bovenaan het vel, zorg dat daaronder genoeg ruimte is om 
 meerdere post-its te plakken. Hang de vellen A3 op verschillende plekken in de 
 ruimte.

Werkwijze: Ronde 1:
 De kinderen lopen door de ruimte en lezen wat er op de vellen aan de muur 
 staat. Dit doen ze zonder met elkaar te praten. Als ze iets bedenken, schrijven 
 ze dat op een post-it en plakken het op het A4-tje. Je mag zoveel post-its  
 plakken als je wilt, tot de tijd voorbij is.

 Ronde 2: 
 Verdeel de groep in kleine groepjes of in tweetallen. Ieder groepje kiest een A3 
 uit en leest wat er op de post-its geschreven staat. De kinderen praten met hun 
 groepje over wat er op de post-its staat. Ze maken twee rijen: mee eens / niet 
 mee eens.

 Ronde 3:
 Bedenk met je groepje een of twee gebedspunten naar aanleiding van wat er op 
 de post-its staat. Schrijf alle gebedspunten bij elkaar op een grote poster.

 Ronde 4:
 Samen bidden: maak een kring en doe een kringgebed. Wie neemt welk  
 gebedspunt voor zijn/haar rekening?

Tijdsduur:  15 min.

Puzzelblad Aren plukken op de sabbat

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.

Oplossing:  Nood breekt wet

Tijdsduur:  10 min.

7 februari 2021 | Copyright VHM



1

7 februari 2021 | Copyright VHM



2

op
 d

e 
 

   
   

   
  

 

van de  

 
 
 
 
 
 
 
 
Knip de aren en de toonbroden uit. 
Plak ze op een ander blad. 
Plak ze in de goede volgorde. 
Maak er goede zinnen van. 
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