
3 verwerkingen voor zondag 17 mei 2020  
 

God zegt tien dingen   Onderbouw  15 min.    

Je hebt nodig:  

Een vel rood A4, print werkblad 1, scharen, lijm, kleurmaterialen en evt. versierspullen 

Maak een boekje van het rode vel papier volgens de aanwijzingen  op YouTube, zoekwoorden: Een 

boekje vouwen in 1 minuut (duur 1:51)  

 

Werkwijze: Kijk samen naar de tekeningetjes op het werkblad. Welke geboden herkennen de 

kinderen? Leg de andere tekeningetjes nog uit.  Vertel waarom God ons die Tien Woorden heeft 

gegeven: niet om het moeilijk te  maken voor ons, maar juist omdat Hij van ons houdt (daarom is het 

boekje rood) en ons een goed leven gunt. 

Dit zijn de Tien Woorden (of luister de song #109 Tien Woorden Rap - Kom, zing mee)  

1. Je zult geen andere goden hebben naast Mij (vs. 3)  

2. Je zult geen godenbeelden maken (vs. 4)  

3. Je zult Gods naam niet misbruiken (vs. 7)  

4. Je zult de sabbat houden, door die te heiligen (vs. 8)  

5. Je zult je ouders eren (vs. 12)  

6. Je zult niet doodslaan (vs. 13)  

7. Je zult geen overspel plegen (vs. 14)  

8. Je zult niet stelen (vs. 15)  

9. Je zult geen vals getuigenis spreken (vs. 16)  

10. Je zult niet begeren (vs. 17) 

Kleur de tekeningetjes van het werkblad in en knip ze uit.  Plak de tekeningetjes in het boekje: op de 

voorkant het plaatje met van de twee stenen met de Tien Woorden, op de andere bladzijden steeds 

één of twee van  de andere plaatjes, bij voorkeur in de goede volgorde.  

Tip: knip de plaatjes iets ruimer uit, dat gaat sneller en is net zo leuk! Versier het boekje eventueel 

met plakedelsteentjes of stickertjes. 

 

Spel Tien!    Middenbouw   10 min.  

Je hebt nodig:  

10 grote blokken of stenen per groepje, per groepje de prints van werkblad 4 (=10 pagina’s). 

Speel sowieso met twee groepjes. Maak bijvoorbeeld twee groepjes van 2 personen als 

gezin. Leg de vellen aan een kant van de zaal op de grond of op tafels. Leg tien grote blokken 

of stenen aan de andere kant van de ruimte neer. 

Speelwijze:  

Maak de groepjes.  

Speel dit spel in een soort estafette, elke groep speelt een eigen estafette:  

Het eerste kind brengt één blok/steen naar de overkant van de zaal, legt hem bij nummer 1 

en komt terug. Het tweede kind brengt een tweede blok/steen naar de overkant van de zaal, 

legt hem bij nummer 2, pakt blok/steen nummer 1 en legt hem bovenop blok/ steen 2 en 

komt terug. Dan brengt het eerste keer een derde blok/steen, legt hem bij nummer 3, pakt 

de andere blokken/stenen en maakt een toren van drie blokken/stenen. Spreek af hoe er 



gestapeld moet worden: als een hoge toren, in een piramidevorm of nog anders? - Dit gaat 

zo door tot alle tien blokken/stenen gestapeld zijn. 

 

Let op: het wordt steeds moeilijker. De stapel zal omvallen als ze niet heel  voorzichtig zijn.  

Je kunt er voor kiezen om met elkaar (als grote groep) de toren van tien blokken  te 

stapelen. Tel steeds samen het aantal blokken, zodat de kinderen het aantal geboden weten: 

tien!  

 

Tip: Je kunt het spel inhoudelijker en moeilijker maken, door het kind ook te laten 

benoemen welk gebod, regel aan de orde is, door te kijken op het plaatje.  

Maak een spel over de Tien Woorden Bovenbouw  20 min.  

Je hebt nodig:  

Voor elk kind: een glazen pot of doosje met deksel en 2,5 vellen A5 kaartkarton in een lichte 

kleur, een print van werkblad 1, schaar, lijm. 

Werkwijze:  

Knip elk stuk A5 karton in vier gelijke stukken. Het halve A5 karton hoeft alleen doormidden 

geknipt te worden. Zo heeft elk kind 10 even grote stukken kaart karton. Knip de plaatjes uit 

het werkblad.  

Plak het eerste plaatje op de pot/het doosje en  de andere plaatjes op de losse kaartjes. 

 

Speelwijze  

Nu kan het spel gespeeld worden. Doe dat één keer in kleine groepjes. 

Degene die aan de beurt is pakt een kaartje (aan niemand laten zien!) en beeldt (zonder 

geluid te maken) uit welk gebod erop staat.  

De rest van de groep moet raden.  

 

Variant: Je kunt het spel ook spelen door de regels van het spel ‘30 seconds’ toe te passen. 

Je gebruikt dan juist wel woorden, maar je mag niet de woorden zeggen die er op het kaartje 

staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


