
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXTRA 
 

Verwerking 
Tips 

 
 
 
 
  



  

Verwerkingstips biddaghuisjes  
Kies uit deze tips wat het beste past in jullie gezin. Ga aan de slag met de huisjes, de 
symbolen (zie de extra labels als download) en de aanvullende verwerkingen.  
Gebruik ook de bijbelleesles (met puzzel) en het verhaal.  
 
Huisjes  

• Maak een lange rij van de huisjes. Knip de witruimte aan de bovenkant van de 
huisjes af en gebruik de plakstrook tussen de huisjes van dag 2 en 3.  
Let op: als je de huisjes aan elkaar plakt voordat je de tekst op dag 2 gelezen hebt, 
kun je de tekst niet meer lezen. Plak dit dus pas vast na dag 2 (gebruik voor die tijd 
een paperclip) of download de tekst van de huisjes om te lezen. Je kunt ook de helft 
van de plakstrook afknippen zodat de tekst leesbaar blijft.  

• Zet de huisjes in een kring. Knip de witruimte aan de bovenkant van de huisjes 
af en gebruik beide plakstroken.   
Let op: als je de huisjes aan elkaar plakt voordat je de tekst op dag 2 en 5 gelezen 
hebt, kun je de tekst niet meer lezen. Plak dit dus pas vast na dag en 5 (gebruik voor 
die tijd een paperclip) of download de tekst van de huisjes om te lezen. Je kunt ook 
de helft van de plakstrook afknippen.  

• Maak een slinger van de huisjes. Knip alle huisjes uit en hang ze naast of onder 
elkaar aan een lint.  

 
Labels met symbolen   

• Knip de kaartjes bovenaan het blad uit. Maak van klei vijf blokjes en steek de 
kaartjes erin. Zet de kaartjes neer bij de huisjes.  

• Knip de kaartjes uit en maak er een snelle slinger van: gebruik een lint / draad 
en hang de kaartjes met een klein knijpertje eraan.  

• Knip de kaartjes uit en plak ze aan een lange prikker of rietje. Steek de prikkers 
in een blok oase of klei. Zet het neer bij de huisjes.  

• Maak een kijktafel met de huisjes en de labels. Zoek in huis naar de symbolen 
en zet dit bij de huisjes op een (dien)blad. Denk aan: een kleine (juten) zak,  een 
Bijbel, een sleutel, enz. Je kunt de symbolen ook namaken van klei.  

• Bouw de muur. Neem een groot vel papier. Gebruik de labels als stenen. Teken 
eerst met behulp van de labels veel stenen op ander papier (bruin). Dan knip je 
de stenen uit en je plakt deze, samen met de labels, op het grote vel. Bouw zo 
de muur op.  

 
Extra labels met symbolen  

• Download het werkblad met de extra labels. Kies wat je mooier vindt: het 
rondje of de rechthoek, of gebruik ze allebei. Maak van de labels een slinger. 
Neem een lint of draad en plak de twee bij elkaar horende figuren op elkaar 
met de draad er tussen.  

 
Extra verwerkingen  

• Bekijk het filmpje over ‘goedertierenheid’ op www.abcvoorkinderen.nl. Het 
woord goedertierenheid wordt uitgelegd aan de hand van de geschiedenis van 
Nehemia.  

http://www.abcvoorkinderen.nl/


  

• Bekijk de platen over de geschiedenis van Nehemia: 
https://www.freebibleimages.org/illustrations/nehemiah-1/, 
https://www.freebibleimages.org/illustrations/nehemiah-2/ 

• Bouw met elkaar een stevige muur van (lego)blokken. Zet deze bij je kijktafel 
(zie boven).  

• Maak het knutselwerkje ‘Gebed is de sleutel’. Zie 
https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-doen/gebed-sv.html 

• Maak het knutselwerkje ‘Bouw de muren van Jeruzalem’. Zie 
https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-belijden/goedertierenheid.html 

• Kleur of verf een kleurplaat van Nehemia: 
https://gkvpn.nl/coppermine/displayimage.php?pid=361 
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