
 
 
 

 

BEGINSITUATIE 

Het reukoffer en de betekenis ervan is behandeld aan de hand van de geschiedenis van Zacharias in 

de tempel.  

 

KNUTSELIDEE 1  

We maken een hand van klei met de tekst van psalm 141:2 erbij.  

 

MATERIAAL 

• Zelfhardende klei  

• Deegroller  

• Mesje  

• Lepeltje  

• Beker met wat water  

• Kaartjes met de tekst van psalm 141:2 (berijmd) erop  

 

WERKWIJZE 

• Neem een stuk klei en maak er met de deegroller een platte lap van, iets groter dan je hand.  

• Maak een afdruk van je hand in de klei, duw hard.  

• Snijd met het mesje de vorm van je hand uit. Je hebt nu je hand van klei.  

• Maak de hand zo glad mogelijk. Gebruik hiervoor het lepeltje en evt. wat water.  

• Je kunt de hand nog wat meer in model brengen, bijvoorbeeld door de vingers wat te buigen. Ook 

kun je de hele hand om een rond schaaltje modelleren.  

• Plaats het kaartje met het psalmvers in de hand. Als de klei nog zacht is, kun je het kaartje in de 

klei duwen.  

• Laat de hand drogen en hard worden.  

 

KNUTSELIDEE 2  

We maken een steen om eraan herinnerd te worden dat bidden op vaste tijden goed is.  

 

MATERIAAL 

• (platte) stenen   

• Verfstiften of verf en kwasten  

• Versiering als stickers, steentjes, glitters, lintjes 

• Lijm  

 

WERKWIJZE 

• Versier de steen met verf(stiften) en andere versiering. Je kunt er ook een mooie tekst op 

schrijven.  



 
 
 

• Deze steen is een herinneringssteen. Leg de steen overdag op je kussen, zodat je de steen ziet 

als je in bed staat. De steen herinnert je dan aan je avondgebed.  

• ’s Nachts leg je de steen op de grond, zodat je de steen ziet bij het opstaan. De steen herinnert je 

dan aan je morgengebed.  

 


