Verwerkingen
Werkblad Een engel bij Zacharias
Je hebt nodig:

- Werkblad 1
- Schaar
- Plakband
- Evt. kleurmaterialen

Voorbereiding:

Knip de plaatjes uit en kleur ze eventueel in.

Speelwijze:

Praat met elkaar over de handicap die Zacharias kreeg: hij kon niet meer praten.
Dat kwam omdat hij niet durfde te vertrouwen wat de engel hem beloofde.
Om beurten krijgen de kinderen een afbeelding op hun voorhoofd geplakt.
De andere kinderen geven om beurten een woord of omschrijving van de afbeelding.
Het kind met de afbeelding moet raden wat hij/zij op het voorhoofd heeft.
Is het betrouwbaar wat de anderen vertelden? Kon het kind dat geloven en goed
begrijpen wat ze bedoelden?

Tijdsduur:

15 min.

Schilderij van een engel
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een vel donkerblauw papier, minimaal A3
- Voor elk kind een rond wit of huidkleurig (kan verschillende tinten zijn!) vouwblaadje
- Voor elk kind een spreekwolkje met de tekst ‘Ik breng je een boodschap van
God. Geloof je mij?’
- Verf in de kleuren wit, zilver en goud
- Penselen
- Bakjes water
- Verfschorten, bijv. gemaakt van een vuilniszak

Voorbereiding:

Plak het vouwblaadje als hoofd op het blauwe papier. Zo hebben de kinderen
een beginpunt om vanuit te gaan schilderen.
Maak voor ieder kind een spreekwolkje met de tekst: ‘Ik breng je een boodschap
van God. Geloof je mij?’ Plak dit naast het hoofd.

Uitwerking:

Laat de kinderen schilderen terwijl je met elkaar vragen bespreekt:
- Wat voor kleren draagt een engel? Schilder het met de kwasten.
- Heeft jouw engel vleugels (een engel heeft niet altijd vleugels!)? Schilder die
dan met je handen. Smeer je vingers in met verf en stempel de vleugels op het
papier.
- Wat voor gezicht heeft jouw engel? Schilder het.
Bespreek met de kinderen dat je een engel van God altijd mag geloven. God
brengt goed nieuws!

Tijdsduur:
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10 min.

Zonder te praten…
Zacharias moest alles voor zijn vrouw Elisabet uitbeelden. De kinderen moeten, net als Elisabet, raden wat
de uitbeelder bedoelt.
Je hebt nodig:

Een groot aantal voorwerpen waarmee je iets kunt doen. Denk aan een kaasschaaf, hamer, schoen, lepel, (speelgoed)gitaar, bril, kleurplaat, springtouw enz.

Speelwijze:

Bekijk samen met de kinderen alle voorwerpen die op de tafel liggen.
Vertel de kinderen dat je iets gaat uitbeelden en dat zij het voorwerp erbij
moeten zoeken dat hierbij past.
Om beurten mag een kind het voorwerp omhoog houden dat past, maar: je mag
er niet bij praten, niet overleggen, niet voorzeggen!
Sommige voorwerpen komen vaker aan de beurt, bijvoorbeeld de schoen: je
kunt hem gebruiken om een stukje te lopen, een veter te strikken, te springen,
etc. En bij sommige woorden kunnen meerdere voorwerpen passen, bijvoorbeeld: bij springen kan de schoen passen, maar ook het springtouw.
Je hoeft er met jonge kinderen geen punten aan te verbinden. Wil je er toch een
wedstrijd van maken, deel dan punten uit of leg de voorwerpen aan de andere
kant van de zaal en laat steeds twee kinderen tegelijk rennen om het goede
voorwerp te pakken. Wie heeft het voorwerp als eerste terug gebracht?
Praat nog even na: is het moeilijk om te begrijpen wat iemand bedoelt, als hij
niet kan praten? Hoe was dat bij Zacharias?

Tijdsduur:

10 min.

Sprakeloos
Je hebt nodig:
- Het lied ‘Sprakeloos’ van Elly en Rikkert via
		
https://www.youtube.com/watch?v=b9TViE7qYFI of van de CD ‘Het is Kerst!’
- Afspeelapparatuur
- eventueel de liedtekst op papier, te vinden op
		
http://www.aanvullingspagina.nl/Teksten/sprakeloos.html
Werkwijze:

Zet de muziek aan en luister samen naar het lied van Elly en Rikkert.
Met de jongste kinderen: luister dit lied en zing met elkaar het refrein mee.
Met de oudere kinderen: praat en denk na met elkaar over:
- Wat betekent: sprakeloos zijn? Kun je voorbeelden noemen van iets waarover
jij zelf sprakeloos was?
- Zacharias was letterlijk ‘sprakeloos’, hoe lostte hij dit op? Hoe moeilijk zou het
geweest zijn voor zijn vrouw Elisabet om dit te geloven? Zou zij ook sprakeloos
zijn geweest?
- Zacharias en Elisabet waren kinderloos, nu is Zacharias sprakeloos en het
lijkt wel alsof ze eindeloos moeten wachten tot hun zoon geboren wordt. Kun
jij nog meer woorden met -loos of -oos bedenken die bij dit verhaal passen?
Probeer samen op deze manier zinnen te bedenken die samen het verhaal
vertellen.
- Hoe had Zacharias kunnen weten dat het nieuws dat de engel bracht echt
was en niet nep? In onze tijd is er veel nepnieuws en er zijn ook mensen die
zeggen dat God nep is; hoe kunnen wij weten dat wat God zegt echt is en niet
nep?

Tijdsduur:

15 min.
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Puzzelblad De engel bij Zacharias
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.
Oplossingen:

- Woordlegger:

- Alfabet: De Heer is goed voor mij. Zacharias zei dit.
Tijdsduur:

29 november 2020 | Copyright VHM

10 min.

Engel
Deze verwerking is nogal tijdrovend. Je kunt ervoor kiezen om er twee zondagen aan te werken. Daarom
staat deze verwerking ook bij zondag 6 december.
Je hebt nodig:

- Voor elk kind meerdere vellen wit papier: 1x A3, 5x A4, 3x A5
- Voor elk kind een rond bierviltje
- Plakband, zorg voor ieder kind of duo voor een tapedispenser
- Lijm
- Scharen
- Goudstiften

Voorbereiding:

Snijd of knip de papieren in de lengterichting als volgt:
- 1x A3 in 3 stroken van ca. 10 cm. breed (voldoende voor 3 kinderen)
- 3x A4 in 3 stroken van ca. 7 cm. breed
- 5x A5 in 2 stroken van ca. 7 cm. breed
Maak eventueel een sjabloon voor de vleugels.
Advies: Rol met een paar gemeenteleden de pijltjes alvast voor alle kinderen,
zodat de kinderen gelijk aan het knutselen kunnen slaan. Reken per kind op ca
5-6 minuten.
Een instructie om pijlen te rollen vind je op
https://www.youtube.com/watch?v=XB82YFrI5xc.

Werkwijze:

Rol van elke strook papier een blaaspijl op je vinger.
- 1x lengte A3
- 9x lengte A4
- 10x lengte A5
Plak rond het dunne uiteinde een plakbandje, zodat de pijl niet weer uitrolt.
Vouw een A5-je dubbel en knip er een rondje uit van ca. 8 cm. Knip uit het midden een kleine cirkel (bovenkant van de mantel). Knip uit hetzelfde papier een
klein ovaal (het hoofd).
Vouw een A4 dubbel en knip de vleugels uit.
Schrijf met de goudpen op de linkervleugel de tekst ‘De Heer is met je.’
Schrijf met de goudpen op de rechtervleugel de tekst ‘De Heer wil ik dienen.’
Lijm de dikke pijl staand op het bierviltje (foto 1).
Plak de lange pijlen met plakband rondom de dikke pijl. Laat de punt van de
dikke pijl er iets boven uitsteken (foto 2).
Plak de korte pijlen met plakband in de naden van de lange pijlen (foto 3), maak
de laatste twee een beetje plat en buig ze; dit worden de armen (foto 4).
Steek het rondje over de middelste punt en lijm het vast over de punten van de pijlen.
Lijm de vleugels op het lijf.
Lijm het hoofd op de uitstekende pijl in het midden (foto 5).

Tijdsduur:

2x 20 min.
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Hoe vertel ik je dit?
Je hebt nodig:

-

Rode kaartjes met woorden
Gele kaartjes met Bijbelverhalen
Wasknijpers in diezelfde kleuren (5 per kleur)
Ondoorzichtig zakje of washandje
Timer of telefoon die je kunt instellen op 40 seconden voor het uitbeelden van
een Bijbelverhaal en 30 seconden voor het uitbeelden van een woord
- Scorebord met pen/stift

Voorbereiding:

Doe de gekleurde wasknijpers in een ondoorzichtig zakje of een washandje.
Maak de rode en de gele kaartjes en schrijf de Bijbelverhalen op de gele
kaartjes en de losse woorden op de gele kaartjes.
Voorbeelden van Bijbelverhalen die je kunt uitbeelden:
- de barmhartige Samaritaan
- Eva eet van de vrucht
- Noach bouwt een ark
- Simson vecht met een leeuw
- Zacharias krijgt bezoek van de engel
- storm op het meer
- Jona ingeslikt door een grote vis
- Jezus deelt brood en wijn
- Jezus geeft meer dan 5000 mensen te eten van 5 broden en twee vissen
- koningin Esther op bezoek bij koning Ahasveros
- Daniël in de leeuwenkuil
- Jakob slaapt op een stenen kussen
- de Israëlieten lopen zeven keer rondom de stad Jericho
- etc.
Voorbeelden van woorden die je kunt uitbeelden:
lezen, eten, sneeuwpop maken, vissen, taart bakken, schrijven, boodschappen
doen, strijken, metselen, dokter, bij, vis, verbaasd, gitaar spelen, rolstoel, wortel, etc.

Speelwijze:

Leg de twee stapels kaartjes in verschillende kleuren neer op een tafel. Maak
twee of drie teams die tegen elkaar spelen. De eerste speler van een team mag
uit het zakje/washandje een knijper of kaartje pakken. Is het een gele knijper?
Pak dan het bovenste kaartje van de gele stapel. Is het een rode knijper, pak
dan het bovenste kaartje van de rode stapel.
Vertel de beschikbare tijd: 40 seconden voor het uitbeelden van een Bijbelverhaal
en 30 seconden voor het uitbeelden van een woord.
Lees wat er op het kaartje staat. Beeld uit wat erop staat, zonder te praten. De
rest van het team probeert te raden wat er uitgebeeld wordt.
Lukt het binnen de gestelde tijd, dan verdient het team 2 punten. Lukt het niet,
dan mag het andere team één keer raden. Is het goed, dan verdient het andere
team 1 punt. Houd de score bij op een scorebord.
Wie heeft aan het eind van het spel of aan het eind van de speeltijd de meeste
punten?
N.B. Is de gestelde tijd van 40 seconden te kort? Stel dan de tijd bij.

Tijdsduur

15 min.
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Puzzelblad Spoor van God
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.
Oplossingen:

- Wie is het: Zacharias – Elisabet – Gabriël – Johannes
- Blokpuzzel:

-Invuloefening:
vrome		
verhoord
priester		
tempel		
vreugde
geloofde
vervulling
zwijgen		
Tijdsduur:
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20 min.
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De engel bij Zacharias
Luc. 1: 5-25

Legpuzzel

Probeer de puzzel op te lossen.
Let op: Je vult de `ij` in als een losse i en j, dus in twee vakjes.
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10
11
12

13

Van links naar rechts:
4. Vrouw van Zacharias
5. Naam van de engel
9. Niet binnen maar …
10. Koning van Judea
12. Dit is Zacharias
Van boven naar beneden:
1. Naam van de priestergroep
2. Niet boos maar …
3. Zacharias en zijn vrouw waren
… mensen
6. Wat Zacharias meemaakt is heel …
7. Niet jong maar …
8. Dit zal Zacharias krijgen
11. Zonder geluid
13. Niet links maar …

Alfabet

Als je niet kunt praten, kun je wel duidelijk maken wat je bedoelt door middel van gebaren.
Hieronder staat het gebarenalfabet.
Kun jij de zin eronder ontcijferen?

_ _

_ _ _ _

_ _

_ _ _ _

Weet jij wie dit zei? Antwoord: …………………………………………………………
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_ _ _ _

_ _ _

3

Spoor van God, Lucas 1:5-25
Wie is het?

Zet de naam boven de omschrijving.
Vrome priester, bidt wel,
maar gelooft niet dat zijn
gebed verhoord wordt,
zelfs niet als een engel
het zegt. Hij kan een tijd
niet praten.

Afstammeling van Aaron,
familielid van Maria.
Haar zoon zal voor God
uitgaan in de kracht van
Elia. De letters van Elia
zitten ook in haar naam.

Hij is altijd in Gods
nabijheid. Hij mag een
paar geboorten
aankondigen. De
mensen schrikken wel
even als ze hem zien.

Zijn naam betekent: God
is genadig.
Namen als Jan, John,
Anita, Hans zijn afgeleid
van zijn naam.

Blokpuzzel:

Delen van de blokken zijn al ingetekend in de puzzel. Waar hoort ieder blok?
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Invuloefening:

Vul de ontbrekende woorden in. Met de onderstreepte letters kun je de laatste zin afmaken.
De woorden zijn: vreugde, priester, vervulling, verhoord, geloofde, tempel, vrome, zwijgen.
Elisabeth en Zacharias waren ………… en gelovige mensen. Maar God had hun gebed om een
kind niet ………… Zacharias was een ………… Op een dag gaf God hem antwoord door een
engel in de
………. De engel zei: Je vrouw zal een zoon krijgen en je moet hem Johannes noemen. ………
…en blijdschap zullen je ten deel vallen! Maar Zacharias ………… het niet. De engel zei: omdat je
geen geloof gehecht hebt aan mijn woorden, die op bestemde tijd in …………gaan, zal je niet
kunnen spreken. Dus Zacharias moest …………
…………. op God. Hij leidt jouw weg!

Opsporing verzocht!

De engel Gabriël vertelt aan Zacharias wat Johannes later gaat doen. Volg de lijnen en je weet
wat er bij elkaar hoort.
Johannes wordt in de baarmoeder
al vol van

Hun kinderen

Hij brengt velen uit Israël tot

De Heilige Geest

Hij zal zondaars brengen tot

Rechtvaardigheid

Hij verzoent ouders met

De Heer
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