
Verwerkingen

Werkblad Mozes en Israël zien de HEER

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1
   (3 pagina’s) in kleur
 - Scharen
 - Lijm

Werkwijze: Knip alle onderdelen van het tweede en derde 
blad uit en plak ze op eerste werkblad in het 
lege vak.

 Je moet de heuvels van de woestijn een beetje 
over de blauwe lucht heen plakken (zie voor-
beeld op het tweede werkblad).

 Praat ondertussen met de kinderen over wat 
er te zien is op dit blad. Kunnen ze het verhaal 
navertellen?

Tijdsduur:  15 min.

Mozes in de rots

Je hebt nodig: - Voor elk kind een stuk zelfhardende klei
 - Voor elk kind een een houten kegelpoppetje (zie afbeelding
   - verkrijgbaar in hobbyzaken)
 - Watervaste stiften
 - Evt. voor elk kind een klein lapje stof met een
   stukje breigaren
 - Voor elk kind een bakje om het werkstuk in mee te nemen

Werkwijze: Kneed de klei goed door. Maak een soort puntige berg, 
met daarin een holte, waarin het kegelpoppetje kan staan. 

 Teken een gezichtje op het kegelpoppetje en kleed hem 
eventueel aan met een lapje stof, dat je om het smalle 
gedeelte (de nek) bindt met een stukje garen.

 Praat ondertussen met de kinderen: wat is die berg van 
klei (de rots), wie is dit poppetje (Mozes), waarom gaat hij 
in die rots staan (omdat God achter hem langs ging).

 Geef het werkstuk in een bakje mee naar huis, zodat de 
klei goed kan drogen.

Tijdsduur:  10 min.

Puzzelstukken

Je hebt nodig: - Een vergrote afbeelding die past bij het Bijbelverhaal

Voorbereiding: Vergroot een afbeelding van internet tot A4 of A3 formaat. Een bruikbare 
 afbeelding is bijvoorbeeld
 https://ngonimercy.files.wordpress.com/2016/10/images-381.jpg. 
 Knip de plaat in een aantal puzzelstukken, afhankelijk van de leeftijd en grootte 

van je groep.
 Verstop de puzzelstukken in de ruimte, voordat de kinderen komen.
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Speelwijze: Zoek de puzzelstukken en maak samen de puzzel.

Praat met elkaar na over wat de afbeelding te zien is. Stel de volgende vragen:
- Waarom wilde Mozes (de majesteit van) God zien? 
- Waarom mocht Mozes het gezicht van God niet zien? 
- Hoe liet God zich nu aan Mozes zien?
- Kunnen wij God zien?   

Tijdsduur:  10 min.

Werkblad Feller dan de zon

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 2
 - Kleurmaterialen in de kleuren oranje, geel, roze en blauw

Oplossing:

Tijdsduur:  15 min.

Collage Mozes en Israël zien de HEER

Je hebt nodig: - Een vel etalagekarton (50 x 70 cm.) in wit, grijs, of lichtblauw
 - Oude tijdschriften
 - Kleur- en tekenmaterialen
 - Scharen
 - Lijm

Voorbereiding: Knip het vel etalagekarton in de vorm van een grote wolk.
 Schrijf midden op de wolk: Ex. 33: 12-23 en 40: 34-38. Mozes en Israël zien de 

HEER. 

Werkwijze: Praat met de kinderen over de vraag hoe we God kunnen zien. We kunnen God 
niet echt zien, maar we kunnen wel ontdekken welke mooie dingen Hij in deze 
wereld doet. Stel je voor, dat God er niet was, welke mooie dingen/gebeurtenis-
sen/mensen zouden er dan ook niet zijn?

 De kinderen zoeken hier plaatjes bij of schrijven steekwoorden op de wolk, hoe 
wij God kunnen zien/ervaren. De plaatjes plakken ze op de wolk.

Tijdsduur:  20 min.
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Stellingenspel

Je hebt nodig: - Een vel papier met de tekst ‘eens’
 - Een vel papier met de tekst ‘oneens’
 - Plakband
 - Een vel papier met de tekst ‘Johannes 1: 18 – Niemand heeft God ooit gezien. 
   Maar door Jezus herkennen wij Hem’

Voorbereiding: Hang de vellen met ‘eens’ en ‘oneens’ op aan weerszijden van de ruimte.
 Neem de stellingen door op bruikbaarheid en bedenk er eventueel een aantal bij.

Speelwijze: Lees de stellingen voor. De kinderen lopen naar ‘eens’ als ze het eens zijn met 
de stelling, of naar ‘oneens’ als ze het er niet mee eens zijn. Laat steeds enkele 
kinderen hun keuze toelichten.

Stellingen: - Ik vind het maar brutaal dat Mozes aan God vroeg of hij God mocht zien.
 - Ik begrijp niet waarom God zijn gezicht niet aan Mozes wilde laten zien.
 - Het zou veel makkelijker zijn om te geloven als we God echt zouden kunnen 

zien.
 - Ik zou God graag eens in het echt willen zien.
 - Als je goed kijkt en luistert, kun je de aanwezigheid van God merken, ook al 

zie je Hem niet. 

 Sluit af met het lezen van Johannes 1: 18. Hang het vel met dit Bijbelvers erop 
goed zichtbaar op.  Bespreek met elkaar wat dit Bijbelvers betekent voor ons.

Tijdsduur:  10 min.

Puzzel- en praatblad God is groot!

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 3
 - Schrijfmaterialen

Werkwijze: De bovenste helft van dit blad is een puzzel. Hij is flink pittig!

Oplossingen:  - Paardensprong: God is barmhartig voor wie Hij wil
 - Restletters: God is vol van majesteit

 De onderste helft van het blad zijn gespreksvragen. Zodra enkele kinderen de 
puzzel af hebben, gaan die kinderen samen aan de slag met de gespreks-

 vragen. Als er daarna meer kinderen klaar zijn vormen zij ook een groepje. En 
de kinderen voor wie dit echt te moeilijk is (en misschien zijn zij wel in de meer-
derheid) kunnen ook samen aan de slag met de gespreksvragen.

Tijdsduur: 20 min.
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De tabernakel in de woestijn met de wolkkolom. 
Knip alles uit en plak het op het andere blad in het lege vak. 
Je moet de heuvels van de woestijn een beetje over de 
blauwe lucht heen plakken. (Zie voorbeeld) 
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God is groot! 
Exodus 33:12-23 en 40: 34-38 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing paardensprong: 

__ __ __     __ __     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ 

__ __   __ __ __ 

God is  __ __ __   __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

 

 

 

 

G V A V T O
L V O G B A
D R O R N I
O W W S E M
M I A IJ A J
I R H I E H
S T L E I T

Paardensprongpuzzel 
Een paardensprongpuzzel kun je oplossen 
door vanuit de letter in het grijze vakje 2 
vakjes opzij en dan 1 omlaag of omhoog te 
doen of 2 vakjes naar boven/beneden en dan 
1 opzij. 
 
Welke tekst vind je? 
 
De letters die overblijven zeggen ook nog iets 
over hoe God is.   

In vers 13 lees je dat Mozes aan 
God vraagt wat zijn plannen zijn. 

Mozes vraagt of God het volk niet 
wil vergeten.  

Bid jij weleens? En bid je dan voor 
jezelf of ook voor andere mensen? 

Heb je het idee dat 
God naar je luistert? 

Waarom wel of waarom 
niet? 

In Jezus kun je Gods 
liefde en trouw zien. 

Noem eens voorbeelden 
uit ons dagelijks leven. 

Praatwolkjes 
Lees de vragen in 
de wolkjes en praat 
erover in groepjes.�
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