
5 verwerkingen voor zondag 10 mei 2020  
 

Thema   God komt op de berg  Exodus 19 

God komt dichtbij op de berg Sinaï Onderbouw  Duur: 15 min.  

Je hebt nodig: print werkblad 1 op stevig papier, kleurmaterialen, voor elk kind een prikpen en een 

prikmatje, vliegerpapier in de kleuren blauw en wit (lucht), bruin/rood/geel (bergen) en groen/bruin 

(bomen), lijm, schaar.  

Werkwijze:  

Kijk met de kinderen naar de plaat. Wat zien ze? Een berglandschap. Wat heeft dat met het 

Bijbelverhaal van vandaag te maken? Het volk Israël was daar. Leg de verschillende onderdelen van 

de plaat uit: wat is wat. Kleur de onderdelen die blijven (met een zwarte doorgaande rand). Kleur ook 

de boom en de rots, die boven de plaat getekend zijn en later uitgeknipt moeten worden. Prik de 

delen met een stippelrand uit de plaat. Plak aan de achterzijde van de open ruimtes gekleurd 

vliegerpapier met kleuren die passen bij wat het voorstelt. Knip de losse boom en rots uit en plak 

deze op de kruisjes in de afbeelding. Knip de plaat van het berglandschap uit.   

Onweersbui in een potje  Middenbouw  Duur: 25 min.  

Je hebt nodig: voor elk kind een leeg (jam)potje zonder etiket, een waxinelichtje op batterijen, 

behanglijm, een kwastje, donkerblauw en geel vliegerpapier, watten en een zwarte watervaste stift.  

 

Werkwijze:  

Begin met het tekenen van bliksemschichten op het potje. Beplak het potje vervolgens met 

snippertjes vliegerpapier: geel over de bliksemschichten, donkerblauw eromheen. Smeer de 

bovenkant van het potje in met lijm en plak de watjes als een wolk langs de rand aan de buitenkant. 

Doe tot slot het waxinelichtjes in het potje. 

Berg Sinaï  Middenbouw  Duur: 10 min.  

Je hebt nodig: voor elk kind een vel blauw A4, zandkleurig schuurpapier, watten, aluminiumfolie, 

tekenmaterialen, een stukje touw, lijm en een schaar. 

Werkwijze: Knip of scheur een berg van het zandkleurige schuurpapier en verkreukel het om het 

daarna weer uit te vouwen. Plak de berg op het blauwe papier. Plak watten rond de top van de berg 

als wolken. Knip van aluminiumfolie bliksemschichten en plak ze zo alsof ze uit de wolken komen. Je 

kunt aan de voet van de berg nog details uit het verhaal tekenen en een touwtje plakken als   

afscheiding, waar de Israëlieten niet voorbij mochten. 

De heilige God spreekt  Middenbouw   Duur: 10 min.  

Je hebt nodig: een print van werkblad 2. 

Oplossingen: 

Rebus: apart gezet om Mij te dienen 

Heilig leven: vreugde, goedheid, vrede, geduld, eerlijkheid, liefde, vriendelijkheid, geloof  

Legpuzzel: Van boven naar beneden: donder – bliksem – Gods stem – rook  

                    Horizontaal: beven, donkere, Mozes, wolk, ramshoorn, Sinaï, berg  

Uitkomst:  We zijn vol eerbied en ontzag voor onze heilige God 

 



 De HEER is heilig  Bovenbouw  Duur 10 minuten  

Je hebt nodig: een print van werkblad 3. 

Oplossingen:  

Plaatje, cijfer, letter: niets houdt God tegen  

Kronkelzin: de heilige God spreekt 

  


