
Verwerkingen

Werkblad God komt dichtbij op de berg Sinaï

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
 - Kleurmaterialen
 - Voor elk kind een prikpen en een prikmatje
 - Vliegerpapier in de kleuren blauw en wit (lucht), bruin/rood/geel (bergen) en 

groen/bruin (bomen)
 - Lijm
 - Scharen

Werkwijze: Kijk met de kinderen naar de plaat. Wat zien ze hier? Een berglandschap. Heeft 
 dat iets met het Bijbelverhaal van vandaag te maken? Ja, het volk Israël was 
 daar. Leg de verschillende onderdelen van de plaat uit: wat is wat. 
 Kleur de onderdelen die blijven (met een zwarte doorgaande rand). Kleur ook de 
 boom en de rots, die boven de plaat getekend zijn en later uitgeknipt moeten 
 worden.
 Prik de delen met een stippelrand uit de plaat.
 Plak aan de achterzijde van de open ruimtes gekleurd vliegerpapier met kleuren 
 die passen bij wat het voorstelt.
 Knip de losse boom en rots uit en plak deze op de kruisjes in de afbeelding.
 Knip de plaat van het berglandschap uit.
 Kunnen de kinderen thuis vertellen wat er gebeurd is bij die bergen?

Tijdsduur:  15 min.

Onweersbui in een potje

Je hebt nodig: - Voor elk kind een leeg jampotje zonder etiket
 - Voor elk kind een waxinelichtje op batterijen
 - Behanglijm
 - Voor elk kind een kwastje
 - Donkerblauw en geel vliegerpapier
 - Watten
 - Zwarte watervaste stift

Werkwijze: 

Begin met het tekenen van bliksemschichten op het potje. 
Beplak het potje vervolgens met snippertjes vliegerpapier: geel over de 
bliksemschichten, donkerblauw eromheen. 
Smeer de bovenkant van het potje in met lijm en plak de watjes als een 
wolk langs de rand aan de buitenkant. 
Deel de waxinelichtjes uit en doe ze in de potjes.

Weten de kinderen nog wanneer het leek te onweren in het  
Bijbelverhaal?

Tijdsduur: 30 min.
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Berg Sinaï

Je hebt nodig:  - Voor elk kind een vel blauw A4
 - Zandkleurig schuurpapier
 - Watten
 - Aluminiumfolie
 - Tekenmaterialen
 - Voor elk kind een stukje touw
 - Lijm
 - Scharen

Werkwijze: Knip of scheur een berg van het zand
 kleurige schuurpapier en verkreukel het 
 om het daarna weer uit te vouwen. 
 Plak de berg op het blauwe papier.
 Plak watten rond de top van de berg als 
 wolken. Plak bliksemschichten, die je van 
 aluminiumfolie geknipt hebt, alsof ze uit de wolken komen. Je kunt aan de voet 
 van de berg nog details uit het verhaal tekenen en een touwtje plakken als  
 afscheiding, waar de Israelieten niet voorbij mochten.

Tijdsduur:  10 min.

Hoog bezoek

Je hebt nodig: - Twee kroontjes
 - Evt. een sjerp en/of andere attributen voor de koning en de koningin

Speelwijze: Stel: de koning en koningin komen op bezoek bij jou thuis. Hoe ga je hen 
 ontvangen? Waar mogen zij zitten? Hoe spreek je hen aan? Welke kleren trek 
 je aan? Wat geef je hun? Laat de kinderen dit bedenken en vervolgens met 
 elkaar uitspelen. Wijs een koning en koningin aan. De andere kinderen  
 ontvangen de koning en koningin.

 Bespreek het toneelspel na: zouden jullie je vriendje of vriendinnetje ook zo 
 ontvangen hebben? Waarom wel of waarom niet? Leg daarna de link met het 
 Bijbelverhaal: God kwam als het ware ook op bezoek bij de Israëlieten. Dat was 
 heel erg bijzonder. Nog specialer dan wanneer een koning of koningin op bezoek 
 komt. God gaf dan ook speciale richtlijnen aan het volk, waar zij zich aan moesten 
 houden. Weet jij nog welke richtlijnen God gaf? Waarom gaf God deze richtlijnen?

Tijdsduur:  15 min.

Geluid van onweer

Onweer is een ontzagwekkend natuurverschijnsel. God is ook ontzagwekkend.  Dat leren de Israëlieten bij 
de berg. Ze hebben zich op Gods komst voorbereid door zich goed te wassen en niet over de lijn te stappen, 
want dat is te dichtbij God; alleen Mozes mocht dat.

Je hebt nodig: - Het geluidsbestand van https://youtu.be/kygoJiJAWG4
 - Afspeelapparatuur met boxjes
 - Een beamer is NIET nodig

Werkwijze: Luister met elkaar naar het onweer en praat erover hoe de kinderen onweer ervaren. 
 Je kunt het geluid ook afspelen terwijl je het verhaal vertelt, vanaf het moment dat dat 
 in het verhaal voorkomt. Hiermee kan de geschiedenis nog meer indruk maken.

Tijdsduur:  afhankelijk van het vertellen van het Bijbelverhaal

10 mei 2020 | Copyright VHM

https://www.youtube.com/watch?v=kygoJiJAWG4&feature=youtu.be


Puzzelblad De heilige God spreekt

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.

Oplossingen: - Rebus: apart gezet om Mij te dienen
 - Heilig leven: vreugde, goedheid, vrede, geduld, eerlijkheid, liefde, vriendeli-

jkheid, geloof
 - Legpuzzel:

  

 
Uitkomst:  We zijn vol eerbied en ontzag voor onze heilige God

Tijdsduur:  10 min.

Schilderij Bliksem

Bij Mozes’ ontmoeting met God op de berg onweert het stevig. Onweer 
is een ontzagwekkend natuurverschijnsel, dat herinnert aan Gods  
ontzagwekkende heiligheid.

Je hebt nodig: - Enkele foto’s van bliksem (google 
‘bliksem’ bij de afbeeldingen – keuze in 
overvloed!)

 - Afdekzeil voor de tafels
 - Voor elk kind een verfschort (bijvoorbeeld 

gemaakt van een vuilniszak)
 - Voor elk kind een vel grof papier
 - Witte en gele wasco
 - Blauwe en zwarte ecoline of verdunde 

plakkaatverf
 - Voor elk kind een brede kwast OF een 

stukje spons
 - Evt. voor elk kind een set wegwerphand-

schoenen OF een boterhamzakje (om de 
handen schoon te houden bij gebruik van 
sponsjes)

Werkwijze: Bekijk samen foto’s van bliksem. Wanneer was er bliksem in het Bijbelverhaal? 
 Wat betekende dat?
	 Teken	met	wasco	ingewikkelde	bliksemflitsen.	Je	kunt	het	krijtje	ook	hier	en	daar	
 liggend gebruiken voor een transparant effect.Beschilder nu het papier met de 
 donkere transparante verf. Waar wasco zit hecht de verf niet.
 Praat ondertussen met de kinderen over onweer. Zijn ze er bang voor? Vinden 
 ze het mooi? Is het gevaarlijk? Waarom zou God het hebben laten onweren 
 tijdens de gebeurtenissen in dit Bijbelverhaal?

Tijdsduur:  15 min.
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Film: Max overleeft blikseminslag

Je	hebt	nodig:	 -	Het	filmpje	‘Max	werd	geraakt	door	de	bliksem’,	te	vinden	op:
  https://youtu.be/AE8b4bxE7LQ
 - Afspeelapparatuur met geluidsboxjes

Werkwijze: Vraag de kinderen naar het weer op de berg, als God Mozes ontmoet. 
 Wat vinden de kinderen van onweer? Zijn ze bang, vinden ze het prachtig,  
 hebben ze weleens een heftige onweersbui meegemaakt toen ze buiten waren?
	 Bekijk	samen	het	filmpje	over	de	twaalfjarige	Max	(3,5	min.):	hij	had	niets	in	de		
 gaten, was gewoon lekker aan het douchen, toen opeens de bliksem insloeg. 
 Stromend water kan elektriciteit geleiden en dat heeft hij gemerkt! Iedereen 
 is blij dat hij het overleeft heeft, want de bliksem heeft zoveel kracht dat een 
 inslag dodelijk kan zijn. Gelukkig wordt de pijn in zijn spieren steeds minder en 
 kan hij weer verder gaan met zijn leven.
 
 Weten jullie de tips van de brandweerman nog?
 - Zoek onderdak
 - Maak je zo klein mogelijk
 - Vermijd water

 Vraag: wat kan het onweer ons over Gods heiligheid leren?
 Kun je de tips van de brandweer vertalen naar tips over Gods heiligheid?

Tijdsduur:  15 min.

Puzzelblad De HEER is heilig

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.

Oplossingen: - Plaatje, cijfer, letter: niets houdt God tegen
 - Kronkelzin: de heilige God spreekt

Tijdsduur:  10 min.
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https://www.youtube.com/watch?v=AE8b4bxE7LQ&feature=youtu.be
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