
3 verwerkingen voor zondag 19 april 2020  
 
Thema   God geeft zijn volk manna   Exodus 16:1-17:7 

Het regent brood   Onderbouw   Duur: 15 minuten  

Je hebt nodig: Voor elk kind een print van werkblad 1 op stevig papier, schaar, plakband, lijm, 
kleurmaterialen, voldoende watten en voor elk kind ca. 1,5 m. blauw lint. 

Uitleg God zorgt niet alleen voor water, maar ook voor brood. Sommige Israëlieten vinden het 
moeilijk om te geloven, dat God elke dag voor eten zal zorgen en ze doen iets wat niet mag. Maar 
God blijft zorgen dat er brood is, niet voor een paar dagen, niet voor een maand, maar wel 40 jaar, 
dat is heel lang. Deze wolk met brood is een herinnering dat God elke dag voor ons zorgt, ons leven 
lang! 

Werkwijze:  
Ga met blauwe stift of potlood langs de buitenste rand van de wolk.  Kleur de boterhammen in met 
bruin of wit.  Knip de wolk en de boterhammen uit.  Knip vier stukken blauw lint, dat mag in   
verschillende lengtes. Zorg dat er drie onder de wolk hangen en maak van één stuk lint een lus boven 
de wolk. Plak het lint aan de achterzijde van de wolk met plakband vast. Plak de boterhammen 
willekeurig aan de  lintjes onder de wolken.  Plak in het midden van de wolk watjes. 

Tip:  Knip iets ruimer langs de boterhammen. Het effect is net zo leuk en het scheelt tijd. Praat 
ondertussen met de kinderen na over het Bijbelverhaal. Het is lastig om kleine kinderen uit te leggen 
hoe lang 40 jaar is. Vraag of ze het lang vinden duren voordat ze weer jarig zijn. Als ze dat al lang 
vinden duren, dan is de tijd,  dat God voor Israël heeft gezorgd, nog vele malen langer. 

God geeft zijn volk manna  Middenbouw   duur: 10 minuten  

Nodig: Maak voor elk kind een print van werkblad 2. 

Werkwijze: Vraag het kind de 10 verschillen te zoeken.  
 
Oplossing:  
Struik links van het midden  
Tent rechts   
Persoon rechts   
Man in het midden: halslijn en sandaal  
Man links: knoop, streep op mand en sandaal 
Vrouw: hoofdband en streep op mand 
 
Brood uit de hemel  Bovenbouw   duur: 15 minuten  

Nodig: Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3. 

Oplossingen:  
Broodwoorden: elke keer genoeg  
Wat is er aan de hand? Het volk vindt het moeilijk om afhankelijk te zijn van hun goede God 

  


