
    

VAKANTIEBIJBELWEEK 2020 

 

Verwerking – woensdag 

 

ZWART & ROOD 



Welkom!  
 
Leuk dat je de verwerking wilt maken. We hebben 
bij de Bijbelvertelling en de kleuren zwart & rood 
van vandaag verwerkingen opgezocht.  
 
Succes! 
 
Vergeet niet om je naam en adres in te vullen in het formulier 
op de website. Je krijgt dan een mooie armband met de 
kleuren van het Woordeloosboek!  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEGO  
Met de kleuren van het woordeloosboek knutselen!? Je kan er 

ook mee bouwen! Kijk maar op het plaatje hiernaast! Pak je 

lego of je duplo en bouw figuren die bij de kleuren horen. 

Succes!  

KLEURVERSJE 
We hebben het lied vandaag gezongen: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad’. We hebben 
hierbij een kleurversje opgezocht.  
 

ANDERE IDEEËN  
Maak een hart 
De Heere Jezus wil je zonden vergeven. Door het maken van een hart kun je daaraan denken. 

Hart 1 
Nodig: Zwart tape 0,5 cm breed, bord voor achtergrond (canvasbord, serviesbord, fotolijst), schaar, 
potlood, gum. 
Werkwijze: Teken met potlood heel dun de buitenlijn van een 
hart. Knip steeds stukken tape van verschillende lengte en trek 
zo grofweg je potloodlijn over. Dit hoeft niet perfect te kloppen, 
maar mag een beetje hoekig. Begin daarna al de hoekpunten 
met elkaar te verbinden door steeds de tape op de juiste lengte 
af te knippen. Zorg dat ieder hoekpunt tenminste één keer 
geraakt wordt en trek vanuit een aantal hoekpunten juist heel 
veel lijnen. Je kunt dit ook eerst heel dun doen met potlood. 
Tevreden? Gum de potloodlijnen die je nog ziet weg.  
 
Hart 2 

Nodig: Werkblad (zie website: werkblad hart), kleurpotloden/stiften, 
schaar, lijm. 
Werkwijze: Kleur de twee werkbladen in. Knip alles uit. Vouw het kruis en 
plak het op het andere kruis. Vouw de deuren dubbel en doe aan beide 
kanten lijm. Schuif het over de plakstroken bij het kruis.  
 
 
 
 
 

 
Hart 3 
Op de volgende site kun je nog een ander werkblad maken. 
https://www.gelovenisleuk.nl/images/kinderen/knutselen/pasen/Jezus_bloed_wast_schoon.pdf 

 
 
 
 

https://www.gelovenisleuk.nl/images/kinderen/knutselen/pasen/Jezus_bloed_wast_schoon.pdf


 
Maak een kruis 
Omdat de Heere Jezus voor ons aan het kruis gestorven is, is de weg 
tot God weer geopend. Een kruis doet ons daaraan denken.  
 
Kruis 1 
Nodig: hamer, kleine spijkers, rood touw/wol, schaar, houten plankje 
Werkwijze: Schets een kruis op het hout. Plaats op elk hoekpunt een 
spijker. Je kunt ook een uitgeprint kruis op je houtje leggen en zo ieder 
hoekpunt bepalen. Wanneer je klaar bent met spijkeren verwijder je 
dit papier. Maak je touw met een stevige knoop goed vast aan een 
spijker. Span je draad van de ene spijker naar de andere. Maak soms 
een extra bochtje om een spijker zodat je draad mooi strak blijft.  
 
Kruis 2 
Nodig: houtlijm of andere sneldrogende lijm, snoeischaar of tang (om stokjes te knippen), 
ijslollystokjes (+/-55).  
Werkwijze:  

Voorbereiding: 
Knip de stokjes bijna allemaal op verschillende breedtes door. Let op dat 
je wel recht knipt, anders krijg je geen mooie rechte lijn! 
Stap 1 
✓ Start met een aantal hele aan de onderkant. Lijm steeds één kant in 
met heel weinig lijm! (anders heb je een erg lange droogtijd). Druk ze een 
poosje stevig aan. 
✓ Bepaal waar je het kruis wilt hebben en start te stapelen met je 
doorgeknipte stokjes. Zorg dat je aan de linkerkant steeds recht blijft. 
Rechts mag het gewoon verspringen voor een speels effect. 
✓ Zorg dat je voordat je de verspringing van de zij-balk maakt, eerst de 
‘stapel’ weer een poosje goed aanduwt en vasthoudt. 
Stap 2 
✓ Bepaal de hoogte van de midden-balk en maak de rechterkant af tot 
de gewenste hoogte van het kruis. (duw dit dan weer een poosje goed 
aan!) 
✓ Start nu aan de linkerkant met het stapelen van de stokjes. Houd de 
rechterkant nu goed recht op de gewenste breedte. 
✓ Plaats voor het gemak na het bepalen van de breedte een aantal 
stokjes in de lengte zodat je daar tegenaan kunt stapelen.  
Tel de lagen rechts en spiegel dit nu ook links! (vergeet niet af en toe een 
poosje aan te duwen!) 
Stap 3 
✓ Wanneer je links en rechts klaar hebt maak je het werkje af door 
weer een aantal helen te plaatsen aan de bovenkant. Zorg dat deze aan 
beide kanten van het kruis goed aangeduwd worden voor de stevigheid! 
✓ Hang er eventueel een mooi label aan met een bijpassende 
Bijbeltekst 
Tip: Je kunt de ijslollystokjes ook vervangen door ander materiaal. 
Bijvoorbeeld luciferhoutjes, verf-roerlatjes of pallethout. Je eindresultaat 
is dan groter of kleiner maar het principe werkt hetzelfde. 

 



 



 


