
4 verwerkingen voor zondag 26 april 2020  
 

Thema   De Israëlieten hebben dorst    Exodus 15:22-27 

De Israëlieten hebben dorst  Onderbouw  Duur: 15 min.  

Je hebt nodig: Print werkblad 1a op stevig papier en gebruik ook een print van werkblad 1b.  

Scharen of prikpennen met prikmatten, lijm, kleurmaterialen. Ook is er een takje (stokje of 

satéprikker) nodig. Tip: Je kunt voor het water ook lichtblauw gekleurd papier of vliegerpapier 

inzetten.  

Werkwijze:  

Knip of prik de beide flessen uit en ook de binnenkant. Knip het water ook twee keer uit en kleur het 

in. Plak het water eerst tegen de achterzijde van de binnenkant van de fles (2x) en plak dan de beide 

flessen met de achterzijden tegen elkaar. Hou de bovenkant van de fles (bij de dop) vrij van lijm en 

steek daar het stokje doorheen. Zodra het stokje op de goede plek zit, kun je de bovenkanten van de  

fles dichtplakken. Dan blijft het stokje ook zitten. 

De oase van Elim  Onderbouw   Duur: 20 minuten  

Je hebt nodig: - Een afbeelding van een oase als voorbeeld, bijvoorbeeld:  

https://www.123rf.com/photo_20954665_oasis-in-the-desert.html  

Een zandtafel (of een tafel bekleed met vuilniszakken/plastic, waar je zand op aanbrengt). Gekleurd 

papier in verschillende schakeringen bruin, grijs, groen en blauw. Voor elk kind minimaal 1 kokertje 

van een toiletrol/keukenrol.  

 

Tip: Ook leuk om dit kinderen zelf buiten te laten maken met echt water en de aanwezige planten in 

pot.  

Werkwijze:  

Bekijk samen de afbeelding van de oase. Hoe ziet de woestijn eruit? Hoe is het water bij de oase? 

Hoe staan de bomen om het water heen. Laat de kinderen een oase maken als in de woestijn. 

Neem of maak een zandtafel. Vorm met het zand een woestijn. Maak van de rolletjes palmbomen, 

door ze te beplakken met bruin papier en er met groen palmbladeren aan vast te maken. Kinderen 

kunnen van blauw papier water maken en/of rotsen (van grijs en bruin papier) in de woestijn. Praat 

ondertussen met de kinderen over hoe belangrijk zo’n oase is als je door de woestijn trekt. 

Bitter wordt zoet   Middenbouw   Duur: 10 minuten  

Je hebt nodig: Maak een print van werkblad 2. 

Oplossingen van de puzzel:  

Een stuk hout: water / klagen / bitter / woestijn / dorst.  

Oplossing: altijd - Palmbomen en water: vertrouwen   

Uitkomst: God leert: je kunt altijd op Mij vertrouwen 

  



 

Bittere vrijheid?   Bovenbouw   Duur: 15 min.  

Je hebt nodig:  

Print werkblad 3, zorg voor een pen en een bijbel.  

Oplossingen: 

Vakje rechtsboven: ter harte nemen / goed is / ogen / geboden / wetten /  gehoorzamen  

Vakje links, 2e rij: mopperen / Mara / bitter  

Vakje rechts, 2e rij: tevreden / Elim / 12 bronnen  

Wolkjespuzzel: Kom! Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven 

geeft. 

 

  


