
3 verwerkingen voor zondag 14 juni 2020  

 
De Ark in het Heilige der Heiligen   Onderbouw  duur: 10 min. 

Je hebt nodig: print werkblad 1 op stevig papier, kleurmaterialen, schaar, lijm, plakband, een stukje 

breigaren in wit of goud van zo’n 15 cm. Bakje met fijn glittergoud, een bakje bijvoorbeeld een plastic 

soepkom.   

Werkwijze: Knip beide cirkels uit. Kleur de ster. Doe lijm op de afbeelding van de Ark en strooi het 

goudpoeder er voorzichtig over, terwijl je de afbeelding boven het lege bakje houdt. Als er iets afvalt, 

komt het in het bakje terecht en kun je dat opnieuw gebruiken. Eventueel kunnen de randen nog 

gekleurd of versierd worden. Plak nu de draad met plakband op de achterkant van één van beide 

cirkels en plak daarna de achterkanten van de cirkels op elkaar. De draad moet aan de bovenkant in 

het midden uitsteken, het andere uiteinde zit tussen de cirkels.  Maak een lusje aan de bovenkant 

van de draad, zodat de ark opgehangen kan worden. Praat ondertussen met de kinderen over wat ze 

zien op deze verwerking. Weten ze waar de ster voor staat? Hij staat symbool voor het volk Israël. 

Puzzelblad De Ark in het Heilige der Heiligen  Middenbouw  duur: 15 minuten  

Je hebt nodig: Print werkblad 3 (2 pagina’s) in kleur, zorg voor een schaar en lijm.  

Werkwijze: Knip alle onderdelen op het tweede vel uit en plak alles op de goede manier op het 

eerste blad, in het lege vak. Het is de bedoeling dat de onderdelen samen de Ark vormen. Je ziet hem 

op de afbeelding precies op de zijkant, dus je ziet maar één draagboom, al zijn het er eigenlijk in het 

echt twee. 

 

Puzzelblad De Ark: God in ons midden  Bovenbouw  Duur: 15 minuten  

 

Je hebt nodig: - Een print van werkblad 4, een Bijbel (NBV) of kijk op de site van het NBG,  lees de 

Bijbel (NBV) online, zorg voor schrijf- en tekenmaterialen.  

Oplossingen:   

Woorden invullen: tabernakel / linnen garen / wol / cherubs / geitenhaar / ramsvellen / zeekoevellen 

/ acaciahout / zilveren / goud / voorhangsel / blauwpurper / roodpurper / karmozijnrood / vier palen 

/ tafel / lampenstandaard / bronzen -  

Ontwerp voor voorhangsel: er moeten engelen op staan - Verzoening: goedmaken 

 Aandachtspunt: in de NBV komt de term ‘Heilige der Heiligen’ niet voor. Daar staat de term 

‘Allerheiligste’. Vertel het Maar gebruikt liever de term ‘Heilige der Heiligen’ en daarom staat dit ook 

zo in deze puzzel. 

 

  

 

 


