
4 verwerkingen voor zondag 3 mei 2020  
 
Thema   Israël moet vechten tegen Amalek  Exodus 17:8-16 

God om hulp vragen   Onderbouw  Duur: 10 min.  

Mozes vroeg God om hulp, toen het volk Israël moest strijden tegen de Amalekieten. Hij hield zijn 
handen omhoog en God luisterde naar zijn gebed. Ook wij mogen God om hulp vragen, door te 
bidden. 

Je hebt nodig: Een print van werkblad 1 (2 pagina’s) op stevig papier, schaar, prikpennen met 
prikmatje, een splitpen, eventueel kleurmaterialen 

Werkwijze:  
Knip de grote cirkels uit beide werkbladen. Knip ook het kleine grijze rondje op het eerste blad uit.  
Leg de twee grote cirkels op elkaar en prik met de prikpen door de stip in het midden. Steek een 
splitpen door het gaatje. Nu kun je de cirkel draaien. Door het gaatje zie je steeds iets nieuws om 
voor te bidden. Je mag natuurlijk ook voor iets anders bidden! De plaatjes kun je inkleuren. 

Israël vecht tegen Amalek     Middenbouw  Duur: 20 min.  

Je hebt nodig: een print van werkblad 2, schrijfmaterialen, bijbels, mobiel of stopwatch, tak, boek, 
ballon. 

Werkwijze:  
Begin met de drie vragen op het werkblad. Daarna gaan ze aan de slag met de opdrachten onderaan 
het kopieerblad. Laat de kinderen het om de beurt doen en neem de tijd op. Doe eventueel als ouder 
ook mee. Extra: laat ze vooraf inschatten hoelang ze de opdracht kunnen volhouden. Klopt het? 

Antwoorden:  
Waarom: zolang Mozes de staf omhoog hield was Israël de sterkte partij -  
Hoelang: totdat de zon onderging -  
Wie hielpen hem: Aäron en Chur 

Versierde stokken  Onder, midden- en bovenbouw Duur: 15 minuten.   

Je hebt nodig:  
Voor elk kind een stevige stok of stevige tak. Laat kinderen die zelf zoeken in de tuin of in de buurt.  
Restanten stof in repen of bollen wol/katoen en scharen.  

Werkwijze:  
Laat ieder kind een stok versieren door er wol omheen te binden. Je kunt ook repen stof gebruiken. 
Draai ze om de tak heen en bind ze vast met een knoop.  Gebruik je fantasie. Praat ondertussen met 
de kinderen na over het Bijbelverhaal.  Welke rol had de stok? 

Vragen om Gods hulp  Bovenbouw   Duur: 10 min.  

Je hebt nodig:  
Een print van werkblad 3, schrijfmaterialen en een bijbel.  

Oplossingen:   
1. Niet waar  2. Waar  3. Niet waar  4. Waar  5. Niet waar  6. Waar  7. Niet waar  8. Waar  9. Niet waar  
10. Waar Uitkomst: Gods hulp vragen is de beste zelfverdediging 


