
Verwerkingen

Werkblad Ruth en Boaz ontmoeten elkaar
Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1a op stevig papier
 - Per twee kinderen een kopie van werkblad 1b op stevig papier
 - Kleurmaterialen
 - Scharen
 - Mesje

Voorbereiding: Knip blad 1b doormidden, zodat elk kind 
 een eigen gedeelte heeft.
 Snijd de lijnen op blad 1a in, zodat de  
 kinderen daar later zelf de stroken  
 doorheen kunnen steken.

Werkwijze: Kleur alles in, versier eventueel ook de rand 
 van het schilderij. 
 Knip de stroken met Ruth en Boaz heel 
 recht. 
 Haal de stroken door de gesneden lijntjes. 
 Doe de onderkant van de strook vanaf de 

achterkant door de bovenste snee, 
 en doe hem door de onderste snee weer terug. Let op, dat Ruth links staat, en 
 Boaz rechts, zodat Boaz naar Ruth kijkt. 
 Trek nu de stroken naar beneden zodat Ruth en Boaz op het schilderij  
 verschijnen.
 Kunnen de kinderen met behulp van deze verwerking het Bijbelverhaal  
 navertellen?

Tijdsduur:  15 min.

Uitdelen
Het is niet altijd fijn om weg te geven van wat je zelf hebt, maar het maakt anderen wel blij, want zij worden 
daarmee geholpen.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een (half) doosje smarties
 - Een grote dobbelsteen

Speelwijze: Speel het spel rond een tafel. Ieder kind heeft een schoteltje met daarop zijn/
 haar smarties. 
 Om beurten gooien de kinderen met de dobbelsteen. Zoveel als gegooid is, 
 geven ze van hun eigen voorraad weg aan degene die rechts naast hen zit. 
 Variant: speel met twee dobbelstenen, de eerste dobbelsteen geeft aan hoeveel 
 smarties moeten worden weggegeven, de tweede dobbelsteen geeft aan, aan 
 wie (vooraf krijgt elk kind een nummer van 1 tot 6, speel het spel dan met  
 groepjes van maximaal zes personen).
 Praat met de kinderen na: hoe was het om te moeten uitdelen? 
 Hoe was het als je iets krijgt?

Tijdsduur:  10 min.

5 december 2021 | Copyright VHM



Liefde delen
Ruth hield van Noömi en mede daarom ging ze aren zoeken. Maar ze gaf niet alleen liefde, ze kreeg het ook 
terug. Dat is bijzonder aan liefde: als je ervan uitdeelt krijg je nog meer terug!

Je hebt nodig: - Koekjesdeeg
 - Uitsteekvormpjes
 - Evt. bloem tegen het plakken van het deeg
 - Bakpapier (voor elk kind een vel)
 - Potlood
 - Oven
 - Doorzichtige zakjes (voor elk kind twee zakjes)
 - Mooi lint (voor elk kind twee stukjes)

Voorbereiding: Zorg voor ruim voldoende koekjesdeeg. Maak er allemaal gelijke ballen van. 
 Informeer bij de kerkenraad naar welke gemeenteleden het beste een zakje 
 koekjes gebracht kan worden. Of neem contact op met Vluchtingenwerk om te 
 informeren hoe de koekjes bij hun klanten terecht kunnen komen.
 Maak naam/adreskaartjes voor het bezorgen van de koekjes (als het binnen de 
 gemeente blijft).
 Maak een uitleg voor de ouders. Dit kan via whatsapp, mail of op papier.

Werkwijze: Ieder kind krijgt een stuk bakpapier en een bal deeg. Schrijf met potlood de 
 naam van het kind op het bakpapier. 
 Laat de kinderen het deeg platmaken, de koekjes eruit steken en op eigen bak
 papier leggen, dan kan het in zijn geheel de oven in. Ze kunnen natuurlijk ook 
 zelf hun koekjes vormen, bijvoorbeeld in de vorm van een hart.
 Bak de koekjes eventueel in twee lagen.
 Als de koekjes gebakken en afgekoeld zijn, verdelen de kinderen hun koekjes 
 over twee zakjes: één voor zichzelf en één voor een gemeentelid, dat wel een 
 extraatje kan gebruiken. Versier dit zakje mooi met lint.
 Verdeel de adressen onder de kinderen en maak afspraken over het bezorgen.

Tijdsduur:  ca. 25 min.

Puzzelblad Ruth en Boaz ontmoeten elkaar
Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 2
 - Schrijfmaterialen
 - Kleurmaterialen

Werkwijze: Los de puzzel op. De letters staan per woord door elkaar en de woordvolgorde 
 is ook gehusseld.
 Na het oplossen van de puzzel kunnen de kinderen de plaat nog inkleuren.

Oplossing:  De Heer zal je rijkelijk belonen

Tijdsduur  10 min.
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Levende foto’s
De kinderen spelen het verhaal na in de vorm van een tableau vivant.

Je hebt nodig: - Evt. wat doeken en lappen om te kunnen verkleden
 - Kaartjes waarop verschillende stukjes van het verhaal staan
 - Fototoestel
 - Beamer/laptop

Werkwijze: Verdeel de groep in kleine groepjes. 
 Ieder groepje kiest een scène uit het verhaal uit en maakt hier een levende foto 
 van (tableau vivant). 
 Je kunt ervoor kiezen om elk groepje het hele verhaal te laten uitbeelden en 
 steeds een foto te maken, daarna kun je met elkaar de foto’s bekijken en het 
 verhaal nabespreken. 
 Of je kunt ervoor kiezen dat ieder groepje één scène uitbeeldt en op de foto zet. 
 Daarna kun je ook alle foto’s achter elkaar bekijken.
 Maak van de resultaten een powerpoint presentatie. Stuur die naar de ouders 
 en/of laat hem zien in de kerkdienst.

Tijdsduur:  10 min.
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