Verwerkingen
Werkblad Bidden en vruchtdragen
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een kopie van werkblad 1 (2 pagina’s) op stevig papier
- Scharen
- Lijm
- Kleurmaterialen
Werkwijze:

Laat de kinderen individueel kiezen welke rondjes met afbeeldingen voor hen
belangrijk zijn. Begrijpen ze waar de afbeeldingen voor staan? Als die dingen
belangrijk voor de kinderen zijn, zijn dat ook dingen om voor te bidden. Knip die
rondjes uit en kleur ze in.
Plak de rondjes op het bord van de eerste pagina.
Kleur ook de afbeelding op de eerste pagina. Als er nog andere gebedsonderwerpen zijn mogen de kinderen die dingen er nog bij tekenen.
Hang het bord met gebedsonderwerpen thuis op, zodat het steeds herinnert aan
waar de kinderen voor kunnen en willen bidden.

Tijdsduur:

10 min.

Vruchtdragen
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een (bloem)potje of waterdichte beker/verpakking
- Voor elk kind een plantenstekje of zaadjes
(tip: tuinkerszaadjes geven snel resultaat)
- Potgrond
- Resten papier en/of stof
- Lijm OF dubbelzijdige tape
- Viltstiften
- Versiermaterialen, bijv. kantjes, lint, stickertjes, plakedelstenen
- Voor elk kind een kaartje met de tekst ‘Ik
ben afhankelijk van God. Joh. 15: 9-17’
- Voor elk kind een prikker/stokje
- Voor elk kind een stukje touw/lint

Werkwijze:

Houd een kort inleidend gesprekje:
In ons leven, in ons bidden, zijn we
afhankelijk van Gods zegen. Dit plantje/deze
zaadjes zijn afhankelijk van jou! Als jij geen water geeft en er niet voor zorgt dat
het zonlicht krijgt, komt er niets van je plantje/zaadjes terecht. Zorg ervoor en
denk eraan dat God zo ook elke dag voor jou zorgt!
Versier je potje naar eigen inzicht. Misschien is het nodig om het eerst te
beplakken met effen papier (dat kan de leiding ook vooraf doen om tijd te
besparen).
Doe potgrond in het potje en plant het stekje of stop de zaadjes erin.
Steek een prikker of stokje in de potgrond en bevestig daar met lint of touw het
tekstkaartje/label aan.

Tijdsduur:

15 min.
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Bidden voor het eten
Je hebt nodig:

- Eten en drinken
- Serviesgoed

Voorbereiding:

Dek de tafel en zet het eten klaar.

Werkwijze:

Alle kinderen gaan aan tafel zitten.
Praat met elkaar over biddag voor gewas en arbeid. Dat is dus een dag om te
bidden voor ons eten en ons werk. Bidden de kinderen altijd aan tafel? Hoe
gaat dat? Spreekt een ouder een gebed uit en zijn de kinderen stil? Zeggen de
kinderen een kort gebedje, zoals “Here zegen deze spijze amen?” Mogen de
kinderen wel eens zelf iets bidden? Gaat het bidden altijd over het eten of ook
wel over andere dingen?
Vandaag mogen de kinderen om beurten een korte zin uitspreken om te bidden
of te danken, vooral in relatie tot eten en/of werk.
Daarna wordt samen gegeten.

Tijdsduur:

15 min.

Puzzelblad 16 druiven
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.
Oplossing:

Er groeit geen vrucht aan een rank die niet aan de wijnstok zit.
Praat vervolgens over de vraag op het werkblad. En wat heeft dit eigenlijk te
maken met onze biddag?

Tijdsduur:

10 min.

Collage Hart of druiventros
Je hebt nodig:
Voorbereidingen:

Een vel etalagekarton
Knutselpapier wit en gekleurd
Knutselpapier lichtgroen of paars/rood
Tekenmaterialen
Gum
Viltstiften
Scharen
Lijm

Bedenk van tevoren wat je wilt maken, een collage in hartvorm of als
druiventros.
Voor de hartvormige collage: Teken met potlood op het etalage karton de vorm
van een hart.
Print afbeeldingen van vruchten als voorbeeld om na te tekenen/kleuren of om
uit te knippen en te plakken. Maak bijvoorbeeld gebruik van afbeeldingen op
https://www.schoolplaten.com/afbeeldingen-fruit-pc254.html. Maak genoeg
vruchten om een hart te vormen/vullen. Ter voorbereiding kun je eventueel
alvast een rand van vruchten, in de vorm van het hart, op de collage plakken.
Voor de druiventros collage: Plak het blad van de druiventros op het
etalagekarton. Maak bijvoorbeeld gebruik van het betreffende gedeelte op
https://www.leukvoorkids.nl/wp-content/uploads/fruit-0025-druiven.gif.
Maak voor elk kind een mal van een ovaal rondje/druif, (groot genoeg om één
gebedspunt op te schrijven) die de kinderen kunnen omtrekken op lichtgroen of
paars/rood papier. Samen maken ze genoeg druiven om een flinke druiventros
te vormen, want we bidden om een rijke oogst.
lees verder op de volgende bladzijde
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Werkwijze:

Ieder kind schrijft op een zelfgemaakte vrucht of druif waar hij/zij voor wil
bidden en plakt deze in de vorm op het etalagekarton. Elk kind mag meerdere
vruchten/druiven vullen.
Waarvoor kun je bidden? Voor jezelf, thuis, werk voor iedereen, groeizaam weer,
vruchtbare grond, boeren, liefde en zorg voor elkaar, gezondheid, leraren en
nog veel meer.
Zorg samen voor een vol hart of een grote druiventros.
Bid daarna samen voor de gebedspunten op de collage.

Tijdsduur:

15 min.

Zingend bidden
Je hebt nodig:

Voorbereiding:

- Een computer met geluid en internetverbinding
- Beamer en scherm
- Prints van een van de liedteksten (zie voorbereiding)
Bij de meeste liedjes is de tekst te zien in het filmpje op YouTube. Druk de tekst
van het liedje ‘Wat je zaait’ af, zodat de kinderen ook dat lied mee kunnen
zingen. Je vindt de tekst op:
http://www.aanvullingspagina.nl/Teksten/wat%20je%20zaait.htm.
- Met mijn handen samen, in gebarentaal - Elly & Rikkert Zuiderveld https://
www.youtube.com/watch?v=hHzFqM2PUII
- Met mijn handen samen – Elly en Rikkert Zuiderveld KOM 7 nr. 17 https://www.
youtube.com/watch?v=uP7G-w54WnE
- Als je bidt, zal Hij je geven - Elly en Rikkert https://www.youtube.com/
watch?v=0P_SguVRvX8
- Wat je zaait - Elly en Rikkert CD Spikplinternieuw (geen tekst) https://www.
youtube.com/watch?v=XtAk_zEm2pQ
- Daarom bidden wij - Opwekking kids 97 met tekst https://www.youtube.com/
watch?v=yOdOos1LCfU
- Onze Vader - Elly en Rikkert, of Opwekking 436 https://www.youtube.com/
watch?v=P9DVDa5s21o of https://www.youtube.com/watch?v=gQNiiuKQbls

Werkwijze:

Vertel aan de kinderen: lang geleden was er een kerkvader, een soort dominee.
Hij heette Augustinus. Hij zei: als je goed zingt, bid je twee keer. Daarom gaan
wij vandaag ook gebeden zingen.
Ga daarna zingen, met behulp van de YouTube filmpjes.

Tijdsduur:

15 min.

Puzzelblad Bidden en vruchtdragen
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.
Oplossingen:

- Pijlen volgen: Wat je de Vader in mijn naam vraagt zal Hij je geven
- Vers 9: boos
- Rebus: Gebed voor: zon en regen en vruchtbare aarde. De boeren op het
land. Voldoende banen en harde werkers. Een verstandige en wijze regering.
- Vers 14: peer
- Vers 11: sas

Tijdsduur:

10 min.
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en=ag

anan=gew
v

_p

d
_a

______ ____ _____ __ ______

We bidden vandaag dat God ons
voedsel wil geven. We bidden of
Hij ons kracht wil geven voor alles
wat we doen, op ons werk, op
school en thuis. En we bidden
vooral of we allemaal mogen
groeien (beter worden) in het
liefhebben van Hem en elkaar.

Vers 16 Jezus zegt:
Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik
jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg
te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.
Volg de pijlen in de druiventros en
schrijf de letters op: Jezus belooft:

W_ _ _ _ _ _
_____ __ ___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Vers 9
Heb elkaar lief
en wees niet……
-fram

Schrijf de oplossingen van de rebusplaatjes erbij.

-b -i

Vers 14
Doe je werk uit
liefde voor de
Heer.
Dan ben je een
toffe….

Vers 11
Wees blij in de
Heer, dan ben je
helemaal in je ……
-in

wer+
-n
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Hoe noem je twee vruchten
die plezier hebben in hun
werk?

BANANASAS

-an

-appel

