Verwerkingen
Werkblad Ik ben de ware wijnstok
Je hebt nodig:

-

Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
Teken- en kleurmaterialen
Scharen
Stukjes touw
Stevige naald
Een lang touw OF een grote plant

Werkwijze:

Maak op het blad van het druiventrosje een tekening van goede dingen die je
kunt doen.
Kleur de druiven in.
Knip het totaal uit.
Maak van alle druiventrossen een geheel:
- Hang ze op verschillende plaatsen in een grote plant OF
- Hang ze aan een lang touw, zodat een lange slinger ontstaat
Praat met de kinderen over de relatie tussen goede dingen doen en je
verbondenheid aan Jezus.

Tijdsduur:

15 min.

Blijven in de ware Wijnstok
We maken een wijnstok met de namen van de kinderen erop.
Je hebt nodig:

- Als voorbeeld één of meerdere afbeeldingen van een wijnstok, van ranken en
van bladeren, bijvoorbeeld https://www.kinderwoorddienst.nl/images/websites/
kinderwoorddienst/jaar_b/wijnstok-ranken.gif
- Van karton gemaakte mallen van druivenbladeren. Maak verschillende maten
bijvoorbeeld op basis van http://www.supercoloring.com/nl/silhouetten/druivenblad
- Groot vel etalagekarton of rol behang. Als er veel kinderen zijn, verdeel de kinderen dan in groepen, neem extra karton/behang en maak meerdere wijnstokken, zo voorkom je dat ze elkaar in de weg zitten.
- Kokers van keukenrollen of toiletpapier
- Gekleurd papier
- Als je behang gebruikt: schilderstape
- Dubbelzijdig plakband (bij voorkeur) of lijmpistool (ook geen droogtijd, maar
wel gevaarlijk heet)
- Tapijttape (dubbelzijdig tape met extra kleefkracht en lekker breed, verkrijgbaar
bij Action of bouwmarkt)
- Breed plakband
- Scharen
- Potloden
- Schrijfmaterialen

Werkwijze:

Bekijk de afbeeldingen van de wijnranken met elkaar. Praat erover. Wat zien de
kinderen? (opbouw, vorm, kleur enz.).
Leg het karton op tafel, je werkt in de breedte. Als je behang gebruikt, plak dat
dan aan de tafel vast met schilderstape om terugrollen te voorkomen.
Knip keuken- en/of wcrollen in de lengte door, zodat je twee halfronde stukken
krijgt.
Plak met breed plakband zoveel van die halfronde stukken op elkaar tot je de
gewenste hoogte hebt. Laat ze gerust een beetje verspringen, zoals je ziet is
een wijnstok nooit perfect recht!
Lees verder op de volgende bladzijde
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Bekleed de ontstane stam met dun (crèpe)papier. Gebruik hiervoor dubbelzijdig
plakband, dan is er geen droogtijd en geen geknoei.
Plak deze stam met tapijttape of met het lijmpistool ongeveer op het midden van
het karton of behang. NB: Om tijd te besparen (zeker voor de jongste kinderen)
kan de leiding bovenstaande al vooraf doen.
Voor de zijtakken knipt ieder kind een tak uit dezelfde kleur papier als de stam,
ook deze hoeft niet perfect recht te zijn!
Laat de kinderen hun (doop)naam op de tak schrijven. Plak de tak op het papier,
als zijtak van de stam.
Kinderen die snel(ler) klaar zijn kunnen extra ranken, bladeren (trek hiervoor
de mallen om met potlood en knip dan uit) en misschien ook wel wat
druiventrosjes maken en deze erbij plakken.

Hang het resultaat op in de kinderruimte of een andere plek in de kerk.
Tijdsduur:

20 min.

Gehoorzamen en doen!
Werkwijze:

Vertel: Jezus wil ons leren en helpen om te doen wat de Here God goed vindt.
Pak je Bijbel in de hand. Vraag de kinderen welk boek dit is. Kunnen ze nog
andere verhalen benoemen die in de Bijbel staan?
Vertel dat de Bijbel je vertelt over de Here God. Wie vertelt je nog meer over de
Here God? (bijvoorbeeld ouders, juf, dominee in de kerk, etc.). Het is belangrijk
dat je veel leert over de Here God.
Als je leert over en van de Here Jezus, dan wil je ook gehoorzaam zijn en goede
dingen doen. Dat vindt God goed en dat vinden andere mensen heel fijn.
Welke goede dingen kun je doen, zodat je de Here Jezus gehoorzaamt?
Bid tenslotte samen. Doe een kringgebed of laat de kinderen vooraf dingen
bedenken waar je voor kunt bidden. Denk bijvoorbeeld aan de vraag hoe je kunt
gehoorzamen en kunt leren.

Tijdsduur:

5 min.
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Druiven proeven
Druiven groeien alleen als ze vastzitten aan de tros en de druivenstruik. De kinderen leren dat ook zij verbonden moeten zijn met Jezus, de ware wijnstok.
Je hebt nodig:

Druiventrossen

Werkwijze:

Bekijk met elkaar hoe de druiven vastzitten aan de tros. Geen enkele druif kan
groeien als hij niet vastzit. Leg de link met het Bijbelverhaal, zodat duidelijk
wordt dat we aan Jezus verbonden moeten blijven.
Was de druiven of laat een aantal kinderen de druiven wassen. Laat de druiven
losmaken van de druiventrossen en verdeel ze. Eet smakelijk!

Tijdsduur:

10 min.

Puzzelblad Je zit vast aan Jezus
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.
Oplossingen:

-

Hartjes: liefde
Smileys: blijdschap
Pijlen volgen: vriendelijkheid
Lijnen volgen: geloof, geduld
Geheimschrift: goedheid
Ketting volgen: zelfbeheersing
Vakjes kleuren: vrede

Tijdsduur:

15 min.

Spel Verbonden met de wijnstok
Je hebt nodig:

- Bol paarse of rode wol
- Schaar

Speelwijze:

De kinderen vormen een kring. Eén kind staat in het midden met een bol wol, dit
is de wijnstok. De bol wol wordt naar een kind in de kring gegooid. Maar het kind
in het midden houdt het uiteinde vast.
Het tweede kind wikkelt de draad losjes om zijn/haar hand en gooit de bol naar
iemand anders of terug naar het eerste kind. Zo wordt de bol steeds naar een
ander kind gegooid. Het wordt een kluwen van draden. Iedereen zit vast aan
elkaar en aan de wijnstok in het midden.
Daarna gaat iemand met een schaar draad voor draad doorknippen. Check
steeds of je nog vast zit aan de wijnstok. Als je niet meer vastzit, ben je af en ga
je op de grond zitten. Wie zit als laatste nog vast aan de wijnstok?
Praat samen na over de relatie tussen dit spel en het Bijbelverhaal.

Tijdsduur:
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10 min.

Maak je eigen druivensap
Je hebt nodig:

-

Veel druiven
Emmer of schaal
Water
Zeef
Trechter of maatbeker
Lepel
Lege petflesjes met dop
Eventueel suiker naar eigen smaak

Voorbereiding:

Doe de druiventrossen in een emmer of schaal.

Werkwijze:

Je kunt ervoor kiezen om echt met voeten te persen, maar het is waarschijnlijk
praktischer om elk kind wat druiven met de hand te laten persen en fijnknijpen.
Neem een groot aantal druiventrossen. Haal alle goede druiven van de trossen
af en leg deze in de diepe bak.
Was de druiven heel goed. Giet al het water af, zodat je schone druiven
overhoudt.
Nu is het de bedoeling dat je de druiven in de bak gaat persen met behulp van
je handen of je voeten. Was daarom eerst je handen of voeten heel zorgvuldig
met water en zeep en spoel ze daarna heel goed af onder de kraan of douche.
Ga nu met je blote voeten in de bak staan, bovenop de druiven en maak een
lopende beweging of knijp de druiven met je handen fijn.
Ga door tot alle druiven uitgeperst zijn.
Was je handen of voeten eerst af en ga dan pas verder met het druivensap
maken.
Nu ga je de druivenpulp zeven boven een bak (of de emmer die je al had). Let
er op dat de gaatjes van de zeef klein genoeg zijn om geen velletjes en pitjes
door te laten.
Je kunt met de lepel de pulp nog een beetje aandrukken, meestal komt er dan
nog best wel wat sap uit. Ga door tot er geen sap meer uit de pulp komt.
Gooi de druivenpulp weg in de GFT-bak (of over je tuin als compost).
Proef een beetje van het sap. Is het te zuur? Voeg dan wat suiker toe.
Giet het sap met behulp van een trechter of een maatbeker in de lege plastic
fles(sen).
Elk kind krijgt een flesje mee naar huis.
Bewaar het druivensap in de koelkast, maar niet te lang, want het is vers spul.

Tijdsduur:

20 min.

Puzzelblad De ware wijnstok
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een kopie van werkblad 3
- Schrijfmaterialen
- Voldoende bijbels OF kopieën van Joh. 15: 1-8 en Joh. 6: 54-56

Werkwijze:

Los de puzzels op en praat daarna samen over de gesprekspunten onderaan de
bladzijde.

Oplossingen:

- Woordblokjes: Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie.
- Tekst aanvullen: mijn lichaam eet – mijn bloed – eeuwig leven – de dood opwekken – ware voedsel – drank – eet – drinkt – Ik blijf – hem
- uit Joh. 6 vers 54 tot en met 56.

Tijdsduur:

10 min.
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DE WARE WIJNSTOK

Pak je bijbel er maar bij
en zoek maar op:
Joh. 15:1-8 en Joh. 6:54-56

BLIJF
DAN
Zet deze woorden in de juiste volgorde:

IN

IK

JULLIE
E

IN
MIJ

BLIJF

Vul de volgende tekst aan:
Wie _____ ________ eet en _____ ________ drinkt, heeft
_______ _________ en hem zal Ik op de laatste dag uit
_____ ________ _____________. Mijn lichaam is het
_____ __________ en mijn bloed is de ware ______. Wie
mijn lichaam _____ en mijn bloed _______ , blijft in Mij en
_____ _____ in ______.

Waar staat deze tekst? Joh. _______ vers _______

Om samen over te praten:
• Een druif groeit als hij voedsel krijgt. Daarvoor moet de plant wel wortels
hebben, om voedingsstoffen uit de bodem te halen.
Hetzelfde geldt voor ons. Hoe krijgen wij ons voedsel?
• Als de plant voldoende voedsel krijgt, draagt de plant vrucht. Hoe zit dat
bij ons?
• Kun je ook voorbeelden noemen waarbij je geen vrucht draagt? Denk eens
aan wat je door de week doet, zijn er dingen die je beter anders kunt doen?
• Hoe kun je dit voorkomen?
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