Verwerking 1.3 - ‘Geloof wat God belooft’
•
•

Bouwplaat tent van Abram
Maak de tekst af

Benodigdheden
Afhankelijk van de keuze die je maakt, heb je het volgende nodig:
• Schaar
• Stiften
• Lijm
• Satéprikkers
• Ecoline
• Wit papier
• Waterverf
• Werkblad

Diverse suggesties
• Maak een bouwplaat van de tent van Abram. Kopieer deze op stevig papier.
•

Maak een boekrol van satéprikkers en papier. Geef de kinderen een strook stevig papier en
laat hen daarop met ‘mooie’ letters de te leren tekst schrijven. Eventueel kunnen ze die
met een rand versieren. Plak de satéprikkers ieder aan een smalle kant van de strook en rol
het papier met wat lijm een klein stukje op.

•

Maak een boekrol van vier plaatjes over het verhaal in de goede volgorde aan elkaar. Geef
de kinderen een strook stevig papier en geef ze opdracht het verhaal in vier episoden te
tekenen. Met wattenstokjes inkleuren met ecoline. Vervolgens de satéprikkers vastlijmen.

•

Print teksten (zie ‘Tekstenspel’) uit op gekleurde vellen stevig papier. Zorg er in ieder geval
voor dat het er netjes en aantrekkelijk uit ziet. Snijd de vellen in stroken. Laat de kinderen
in groepjes van twee of drie de teksten compleet maken. Geef ieder groepje alle kaartjes.
Iedere goede tekst levert 5 punten op. De groep die het eerste klaar is krijgt 20 punten
extra, de tweede 15, de derde 10, de vierde 5 punten.
Variatie: je kunt ook teksten nemen uit het rooster van de zondagsschool, die de kinderen
de afgelopen maanden geleerd hebben. Laat ze een Bijbel gebruiken als ze dat willen.

Maak de tekst af
Het begin van de tekst is al genoemd (Genesis 12) Zoek het tweede gedeelte van de tekst erbij.
Schrijf het juiste nummer in het vakje.
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…
…
…
…

De HEERE nu had tot Abram gezegd:
En Ik zal u tot een groot volk maken,
En Ik zal zegenen, die u zegenen,
En Abram nam Saraï, zijn huisvrouw, en Lot, de zoon van zijn broer,
en al hun have, die zij verworven hadden, en de zielen, die zij
verkregen hadden in Haran;

en zij togen uit, om te gaan naar het land Kanaän, en zij kwamen in
het land Kanaän.
en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen!
Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis,
naar het land, dat Ik u wijzen zal.
en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des
aardrijks gezegend worden.

Maak hieronder een tekening die past bij één van de teksten.

