
Verwerkingen

Werkblad De hemel gaat open
Jakob is alleen, maar God is bij hem. God doet Jakob een belofte en Jakob wijdt de steen.  
De steen is belangrijk in dit verhaal. Ook jij bent niet alleen, God is altijd bij jou.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
 - Kleurmaterialen
 - Gele accentueerstiften
 - Watten
 - Crêpepapier (grijs/bruin)
 - Stukjes krantenpapier
 - Stukjes lint
 - Stukjes touw
 - Scharen
 - Lijm
 - Voor elk kind een vouwblaadje
 - Schrijfmaterialen
 - Tekenmaterialen
 - MB: evt. voor elk kind een wc-rol

Werkwijze: Kleur de achtergrond van de plaat licht in. 
 Kleur de engelen met de gele accentueerstiften.
 Beplak andere belangrijke delen van de plaat met verschillende materialen.   

Bijvoorbeeld:
  -  Wolk: watten
  -  Ladder: propjes crêpepapier of stukjes touw
  -  Steen: stukjes krantenpapier
 Knip het vouwblaadje in vier kleinere blaadjes. Schrijf of teken op elk blaadje 

iets wat je God wilt vragen, bijvoorbeeld of Hij ook bij jou wil zijn.
 Plak de blaadjes aan de ladder.

 Variatie voor oudere kinderen: Knip de trap met wolk, steen en engelen uit. 
Versier en kleur wat je wilt, plak het aan elkaar en maak de blaadjes met

 gebedspunten aan de ladder vast. Zet er eventueel een wc-rol achter zodat je 
het geheel neer kunt zetten.

Tijdsduur:  20 min.

Jakobsladder
Je hebt nodig: - Voor elk kind minimaal 12 ijslollystokjes
 - Hobbylijm
 - Voor elk kind een vel A4 (heel dik)
 - Verf/vingerverf in de kleuren blauw/wit/zwart/geel
 - Voor elk kind een kwast
 - Bakjes water
 - Verfschorten
 - Watervaste stift

Werkwijze: Schilder een vel papier of strook papier
 blauw met verf of vingerverf en laat dit drogen. 
 N.B. Als het te veel tijd kost, kun je ook een blauw vel papier gebruiken. 
 Plak een ladder van de ijslollystokjes, door ze op elkaar te lijmen. 
 Plak de ladder op het beschilderde vel papier. 
 Schrijf met de watervaste stift op de ladder: God gaat altijd met je mee en dan 

de naam van het kind.

Tijdsduur:  20 min.
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Drama
We spelen het Bijbelverhaal na en merken hoe Jakob zich gevoeld kan hebben.

Je hebt nodig: -  Lege ruimte
 -  Voor elk kind een zwerfkei
 -  Computer/telefoon met beamer en scherm
 -  Digitale afbeelding van de engelen die de ladder op en af gaan, bijv.  
 https://nl.wikipedia.org/wiki/Jakobsladder_(Bijbel)#/media/Bestand:Blake_ 
 jacobsladder.jpg

Voorbereiding: Maak de ruimte zo leeg mogelijk, zodat de kinderen kunnen rondlopen en op de 
grond kunnen liggen.

 Zet een beamer met scherm klaar, om de afbeelding te kunnen projecteren, als 
ze moeten spelen dat Jakob slaapt.

Werkwijze: Vertel het Bijbelverhaal opnieuw, maar geef de kinderen de tijd om zelf te spelen 
dat ze Jakob zijn.

 Neem zelf de rol van Rebekka en Isaak op je, bij het begin van het verhaal. 
Later, als Jakob op stap gaat, kunnen de kinderen zelfstandig spelen. 

 Als Jakob gaat slapen leggen ze hun hoofd op de zwerfkei. Zet de afbeelding 
aan op de beamer, om dat gedeelte van het verhaal te kunnen invullen. Vertel 
wat God zei, maar speel niet dat je Hem bent.

 Praat met de kinderen na: wat gebeurde er en hoe voelde dat voor Jakob?
 Laat de oudere kinderen ook een relatie leggen met hun eigen leven: geldt Gods 

belofte ook voor hen? Welk gevoel geeft dat?

Tijdsduur:  15 min.

Puzzelblad Jakob vlucht naar Charan
Je hebt nodig: -  Voor elk kind een kopie van werkblad 2
 -  Voor elk kind een bijbel OF een kopie van het Bijbelgedeelte
    (Genesis 27: 42 – 28:22)
 -  Schrijfmaterialen

Oplossing: -  Zeg
 -  Zoon
 -  Bedaard
 -  Zien
 -  Paddan
 -  Laban
 -  Vermoorden
 -  Vergeten
 -  Dezelfde
 -  Gegeven
 -  Arameeër
 -  Abrahams
 -  Noorden
 Uitkomst: God zal meegaan

Tijdsduur:  15 min.
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Armbandje
God gaat altijd met je mee, waar je ook naar toe gaat. Met een armbandje laat je dat symbolisch zien en dat 
helpt je ook te herinneren.

Je hebt nodig: -  Voor elk kind een stuk (vis)draad met sluiting Of rijg-elastiek
 -  Voor elk kind letterkralen met de letters ‘God gaat mee’
 -  Voldoende extra kralen

Werkwijze: Rijg eerst een aantal gewone kralen aan het draad/elastiek. Vorm dan de tekst 
‘God gaat mee’ (voeg tussen de woorden gewone kralen toe). Maak de armband 
af door voldoende extra kralen toe te voegen, zodat hij past om je pols (of enkel). 
Bind het armbandje dicht.

Tijdsduur:  15 min.
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