Verwerkingen
Werkblad Johannes doopt mensen
Met deze verwerking kunnen de kinderen zelf het Bijbelverhaal
navertellen.
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een kopie van werkblad
1a op stevig papier
- Per zes kinderen een kopie van werkblad 1b op stevig papier
- Scharen
- Evt. prikpennen met matjes
- Kleurmaterialen
- Voor elk kind twee satéprikkers
- Plakband

Voorbereiding:

Knip de kopieën van werkblad 1b in zes
delen. Elk kind krijgt twee poppetjes.

Werkwijze:

Kleur de poppetjes in en knip ze uit (dit
mag er iets ruimer omheen).
Plak met plakband een satéprikker achter elk poppetje.
Kleur ook de kleurplaat in en bedenk wie er aan de kant van de Jordaan nog
meer meekijken, zouden er nog meer mensen zijn? Teken ze er maar bij.
Knip of prik de twee horizontale lijntjes in het water in.
Steek de twee poppetjes door de geopende lijntjes in het water.
Kunnen de kinderen nu het Bijbelverhaal naspelen en navertellen?

Tijdsduur:

20 min.

De kleding van Johannes
Johannes zag er anders uit dan andere mensen. Hij droeg een jas van kameelhaar en hij had een leren
riem om.
Je hebt nodig:

- Grote lappen jute-stof, bijvoorbeeld oude aardappelzakken OF oude lappen
stof in de kleuren bruin, okergeel of donkerrood
- Voor elk kind een stuk bruin touw

Voorbereiding:

Dit is een verwerking, waarbij het grootste gedeelte door volwassenen moet
worden gedaan. Daarom is het handig om vooraf een aantal assistenten te
vragen, zodat de kinderen niet eindeloos op hun beurt hoeven te wachten.

Werkwijze:

Praat met elkaar over hoe Johannes eruit zag: dit was bijzonder, hij viel er mee
op. De Joden wisten trouwens wel wat zijn kleding betekende: hij kleedde zich
als een profeet, een boodschapper van God. Johannes leefde eenvoudig, maar
had een belangrijke opdracht van God gekregen. Hij mocht de Here Jezus
aankondigen, mensen de weg naar Hem wijzen.
Verknip de zakken/de lappen stof, zodat elk kind een kledingstuk kan krijgen.
Je kunt daarin je eigen creativiteit gebruiken. Het gaat er niet om, dat het heel
mooi wordt, want zo zag Johannes er ook niet uit. Het mag functioneel zijn, dus
maak bijvoorbeeld een soort van rok met daar omheen gebonden een touw. Dit
geldt ook voor het bovengedeelte van de kleding.
Je kunt ook een gat in de zak maken en gaten voor de armen. Vervolgens
knoop je het geheel om het middel met een stuk touw.
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De gekleurde lappen kun je verscheuren en gebruiken om ze om je hoofd te
knopen (soort van hoofddoek) of om bijvoorbeeld om je middel te knopen in
plaats van het touw.
Kunnen de kinderen nu een boodschap van Johannes vertellen?
Tijdsduur:

Afhankelijk van het aantal kinderen en assistenten

De Koning komt!
Johannes bereidde de komst van de Here Jezus voor, door over zijn naderende komst te vertellen en de
mensen op te roepen zich te bekeren en zich zo van binnen klaar te maken voor de komst van Jezus. De
kinderen beelden uit hoe zij de komst van koning Willem-Alexander in hun dorp/stad zouden voorbereiden
en leggen daarna de link met het Bijbelverhaal.
Je hebt nodig:

-

Een kroon
Vlaggetjes/slingers
Ballonnen
Een bezem
Een Nederlandse vlag
Vlaggetjes om mee te zwaaien
Rode loper
Feestelijke kleding
Enz.

Speelwijze:

Praat met de kinderen: stel je voor dat koning Willem-Alexander op bezoek komt
in jullie dorp/stad. Hoe zouden jullie je als dorp/stad daarop voorbereiden? Laat
de kinderen een aantal dingen noemen, denk aan vlaggetjes en ballonnen
ophangen, alles goed schoonmaken en netjes maken, een rode loper
neerleggen, liedjes oefenen, feestelijke kleding aantrekken enzovoort.
Laat de kinderen dit vervolgens uitbeelden. Wijs iemand aan die koning WillemAlexander is. De andere kinderen treffen de voorbereidingen voor de komst van
Willem-Alexander. Vervolgens verwelkomen zij koning Willem-Alexander.
Leg vervolgens de link met het Bijbelverhaal. Johannes bereidde de mensen op
de komst van koning Jezus voor. Hoe deed hij dat? Er waren geen vlaggetjes
en geen rode loper en de straten werden niet schoongemaakt. Maar
Johannes riep wel de mensen op om zich te bekeren. Dit betekent dat de
mensen eigenlijk hun hart moesten ‘schoonmaken’ van verkeerde dingen. Zo
konden de mensen zich klaarmaken voor de komst van Jezus.

Tijdsduur:

15 min.

Puzzelblad Johannes de Doper wijst de weg
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.
Oplossingen:

Uitkomst:

1. Zacharias en Elisabet
2. Jesaja
3. In de woestijn
4. De Jordaan
5. Een mantel van kameelhaar en een leren riem
6. Sprinkhanen en honing
7. Water
8. De Heilige Geest
Begin een nieuw leven en laat je dopen.

Tijdsduur:

10 min.
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Schuifkaart Kopje onder
Je hebt nodig:

-

Voorbereiding:

Voor elk kind een vel 180 gr. zandkleurig papier A5-formaat (14,8 x 21 cm.)
Voor elk kind een vel lichtblauw papier A6 (14,8 x 9 cm.)
Voor elk kind een vel wit papier A6 (14,8 x 9 cm.)
Voor elk kind een stuk doorzichtig plastic folie, bijv. van een hoesje van een
wenskaart, maat 14,8 x 9 cm.
Scharen
Dubbelzijdig plakband
Tekenpotloden
Linialen
Gum
Stiften
Watervaste zwarte stiften

Maak voor ieder kind een setje materialen klaar.

Je kunt - om tijd te besparen - alvast het dubbelzijdige plakband op de
aangegeven plaatsen plakken (de gearceerde delen op bovenstaande
afbeelding).
Kijk op https://nl.pinterest.com/pin/178032991509374498/?nic_v2=1a4jRDivh
om te kijken hoe het principe van deze schuifkaart werkt.
Werkwijze:

1.
A5-papier. Vouw aan de rechterkant een
strook van 1 cm. naar binnen. Plak
dubbelzijdige plakband op die strook. De
bovenlaag erop laten zitten, die gaat er pas
op het laatst af. wanneer je de kaart
dubbelvouwt en vastplakt (zie punt 9).
2.
Vouw de linkerkant over naar de
rechterkant, over de plakstrook heen en
weer terug voor de middenvouw.
3.
Teken aan de linkerkant een rechthoek van
6 x 8 cm. Knip deze vanuit het midden uit,
dus niet via de zijkanten, want deze moeten
heel blijven.
4.
Plak het blauwe papier met de onderkant vast op de rechterkant met
dubbelzijdig plakband. Zie de plakstrook op de tekening.
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5.
Teken met een grijs potlood de omtrek van de paspartout op het witte papier en
haal het weer weg. Met het grijze potlood teken je een jongen of meisje in de
paspartout met ronde ogen en een lachende mond. Kleur het poppetje in met stift.
6.
Leg het plastic blaadje recht op de witte kaart en plak hem op het dubbelzijdige
plakband vast. Zie de plakstrook-tekening.
7.
Teken met een zwarte watervaste stift de contouren van een jongen of meisje.
Teken de halve ogen en een klein streepje van de mond (onder water doe je
vaak de ogen dicht en de lippen op elkaar).
8.
Schuif nu het witte gedeelte - met de gekleurde tekening - achter het blauwe vel,
en het plastic voor het blauwe vel. Nu zie je een kind in grote lijnen in blauw
water. Je kunt nu op het blauwe vel nog vlekjes tekenen alsof het kind vuil is, en
een gevlekt hart tekenen. Vouw het gele karton dubbel en trek je nu voorzichtig
de kaart (het witte vel en het plastic) naar boven. Het vieze water blijft achter en
een schoon, blij kind komt boven.
9.
Wanneer je tevreden bent over je resultaat, plak je de linkerkant van het gele
A5-karton op de rechterstrook vast.

Tijdsduur:
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20 min.

Spel Woordwaslijn-estafette
Je hebt nodig:

-

Gekleurd papier (zie voorbereiding)
Stiften
Schaar
Voor elk subgroepje een waslijn
Wasknijpers
Evt. Werkblad 3
Evt. een prijs voor (de kinderen van) het winnende team

Voorbereiding:

Schrijf de letters van de woorden (onderdaan dit gedeelte over de
voorbereiding) op papier.
- Eén letter per vel papier.
- Ieder woord/iedere set woorden op een andere kleur papier, zodat de letters
van de verschillende woorden(sets) niet door elkaar kunnen raken.
De papieren kun je ook in de vorm van een T-shirt knippen, maak bijvoorbeeld
gebruik van:
https://depositphotos.com/nl/10675225/stock-illustration-white-t-shirt-designtemplate.html
Denk na over de groepsgrootte: het is handig om de groep op te delen in
meerdere subgroepjes. Zorg dat er voor elke groep een eigen woorden(set)
(bijvoorbeeld Jezus de Messias) is.
Woorden(sets) om te gebruiken:
- Johannes de Doper / Jezus de Messias
- onderdompeling / besprenkeling
- wedergeboorte / nieuwjaarsduik

Speelwijze:

Leg uit:

Tijdsduur:
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Praat met de kinderen over de doop. Wanneer je gedoopt bent, ben je schoon
gewassen. De zonden zijn weg. Net zoals vieze kleren worden gewassen en
daarna schoon aan de waslijn hangen.
Leg het spel uit: Jullie krijgen letters van woorden die te maken hebben met
het verhaal van vandaag. Lees eventueel het verhaaltje boven werkblad 3
voor.
De letters liggen door elkaar. Hang ze in de juiste volgorde aan de waslijn.
Elke groep krijgt een aantal letters, die samen een woord of een
woordcombinatie vormen. Elke groep heeft een ander woord.
Na het startschot mag je beginnen. De groep die het eerst zijn woord gevormd
heeft is winnaar.
10 min.

Puzzelblad Ondergaan en bovenkomen
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een kopie van werkblad 3
- Schrijfmaterialen

Werkwijze:

Dit puzzelblad heeft een combinatie van puzzels wen persoonlijke vragen. Denk
vooraf na over hoe je omgaat met de persoonlijke vragen. Bijvoorbeeld:
- Ieder schrijft het eigen antwoord op.
- Je last tijd in om na te laten denken over de vragen en daarover met God te
spreken.
- De vragen worden in kleine groepjes besproken.

Oplossingen van de puzzels:
- Marcus 1: 2: bode
- Bijbeltekst: Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de
Heilige Geest.
Tijdsduur:
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Afhankelijk van gekozen werkvorm

1a
Johannes doopt mensen – Marcus 1: 1-8
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1b
Johannes doopt mensen – Marcus 1: 1-8
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2
Johannes de Doper wijst de weg
Marcus 1: 1-8
Weet jij de goede antwoorden op onderstaande vragen?
Maak het rondje voor het goede antwoord zwart.

1. Wat was de naam van de ouders van
Johannes de Doper?
o

Jozef en Maria (word)

o

Boaz en Ruth (wees)

o

Zacharias en Elisabet (begin)

2. Welke profeet had de komst van

5. Wat droeg Johannes?
o

Een mantel van schapenhaar en

o

Een witte jurk en bruine sandalen

o

Een mantel van kameelhaar en

leren sandalen (of)
(maar)
een leren riem (en)

Johannes al voorspeld?
o

o

o

Jona (de)
Samuël (het)
Jesaja (een)

3. Waar leefde Johannes?
o

In de woestijn (nieuw)

o

In Nazareth (mooie)

o

In Jeruzalem (goede)

4. In welke rivier doopte Johannes
de mensen?
o

o
o

De Nijl (weg)
De Jordaan (leven)
De Maas (kruis)

6. Wat at Johannes?
o

Sprinkhanen en honing (laat)

o

Melk en honing (doe)

o

Brood en druiven (wees)

7. Waarmee doopte Johannes?
o

De Heilige Geest (mijn)

o

Sneeuw (jullie)

o

Water (je)

8. Waarmee doopte Jezus?
o

De Heilige Geest (dopen)

o

Sneeuw (wassen)

o

Water (leven)

Schrijf nu de woorden op, die achter alle goede antwoorden staan. Dit is de boodschap
die Johannes had voor de mensen van Israël. Weet jij welke boodschap dat was?

_________________________________________________________________
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3

Ondergaan en bovenkomen

Marcus 1:1-8

We hebben kerstfeest gevierd. De geboorte van Jezus, Hij is de beloofde Messias.
Het is nu nieuwjaar. Een nieuw begin, een frisse start. Ben je er klaar voor?
Sommige mensen nemen een nieuwjaarsduik in de zee bij Scheveningen. Brrr… koud is dat!
Het verhaal gaat over het dopen door onderdompeling in de Jordaan, door Johannes de Doper.
Als je luistert naar zijn oproep om je te bekeren, word je gedoopt. Je gaat kopje onder in het
water, de zonden worden weggespoeld, vergeven, en je komt schoon boven. Een nieuw begin,
klaar om de Messias te ontmoeten. Zij leefden in de tijd dat Jezus op aarde was.
WAUW! Stel je eens voor dat Jezus dit jaar terug zou komen, ben jij daar klaar voor?
Welke woorden horen bij de beschrijving?
Schrijf de vet onderstreepte letter
erachter.
Deze vier letters vormen het woord dat je
op de streepjes in de tekst invult.
•
•
•
•

Vergeving vragen
Doop van Johannes
Een frisse start van het jaar
Doop van Jezus

Marcus 1:2
Ik zend mijn _ _ _ _ voor je uit.
‘Maak de weg van de Heer gereed.’

__
__
__
__

Vraag: Heb jij goede voornemens voor het nieuwe jaar?
Vraag: Heb je al een nieuw begin gemaakt voor God? Heb jij je zonden beleden?
Vraag: Ben je gedoopt? Kopje onder of besprenkeld met water over je hoofd.
Vraag: Woont de heilige Geest van Jezus in je hart?

Puzzel Bijbeltekst.

Verbind alle letters en
spaties -blauwe vakjes- in
de juiste volgorde.
Tip: Gebruik een licht
gekleurd potlood. Begin
bij het pijltje.
Schrijf de tekst op de
lijntjes.
De oplossing vind je in het
Bijbelgedeelte (NBV).
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