
Verwerkingen

Werkblad Een engel bij Maria

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
 - Scharen
 - Prikpennen
 - Voor elk kind een splitpen

Werkwijze: Kleur de plaat.
 Knip de cirkel met daarop de afbeeldingen van het raam uit. De leiding helpt met 

het uitknippen van het raam.
 Prik met de prikpen door de dikke stip op beide afbeeldingen.
 Door middel van een splitpen wordt de afbeelding van het raam achter het open 

raam bevestigd op de plek van de doorgeprikte stip.
 Kunnen de kinderen nu het verhaal navertellen met behulp van de verwerking? 

Eerst ziet Maria gewoon huizen enzo als ze uit het raam kijkt, maar wat ziet ze 
als je het plaatje in het raam verdraait? Een engel! Waarom schrikt ze zo van 
hem? En wat zegt de engel tegen haar?

Tijdsduur:  10 min.

Een stralende engel

Je hebt nodig: - Voor elk kind een wit plastic of papieren eetbordje
 - Scharen
 - Goudkleurige verf en kwasten (of goudkleurige stiften)
 - Gekleurd papier (voor haar en gezicht)
 - Zwarte stiften
 - Voor elk kind een stukje lint
 - Voor elk kind een kaartje met de tekst ‘Wees niet bang! Ik breng goed nieuws!’
 - Perforator

Voorbereiding: Maak voor elk kind een kaartje met de tekst ‘Wees niet bang! Ik breng goed nieuws!’.
 Maak in elk bordje een gaatje met een perforator.
Werkwijze: Schilder met goudkleurige verf of goudkleurige stiften dunnen streepjes op de 

rand van het bordje.
 Knip een ‘pizzapunt’ uit het bordje. Plak deze omgekeerd en iets lager dan het 

midden terug op het bord (zie foto).
 Knip van gekleurd papier een rondje. Maak daarvan het gezicht van de engel.
 Knip van gekleurd papier (bruin, zwart, geel) haren voor de engel.
 Plak het gezicht en de haren van de engel op de juiste plek op het bordje.
 Maak het kaartje met de tekst vast aan het bordje met een lintje. Haal het lintje 

door het gaatje in het bordje en knoop hem vast.
 Praat met de kinderen over de boodschap van de engel: wat is het goede 

nieuws dat hij brengt?

Tijdsduur:  20 min.
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Engel-estafette

De engel Gabriël brengt Gods liefdevolle boodschap naar Maria. In de Bijbel zijn nog meer verhalen over 
engelen als boodschappers van God.

Je hebt nodig: - Lege ruimte
 - Schilderstape
 - Een A4 met de tekst ‘hemel’
 - Een A4 met de tekst ‘aarde’
 - 2x 8 hartvormige ballonnen
 - 4 manden/emmers
 - Evt. obstakels, zoals pionnen, tafel, bankje
 - Evt. 2x 8 strookjes met daarop stukjes tekst van Lucas 1: 30-33 (zie voorbereiding)

Voorbereiding: Plak aan de ene kant van de ruimte een lijn op de vloer en hang daarbij de 
aanduiding ‘hemel’. Plak aan de andere kant van de ruimte ook een lijn en hang 
daarbij de aanduiding ‘aarde’.

 Zet bij zowel de ‘hemel’ als de ‘aarde’ een mand of emmer klaar voor elke groep.
 Blaas de ballonnen op en doe in de manden bij de ‘hemel’ elk 8 ballonnen.

 Plaats op de route een aantal obstakels, zoals pionnen waar de kinderen omheen 
moeten zigzaggen, een tafel waar ze onderdoor moeten kruipen en een bankje 
waar ze overheen moeten stappen.

 Voor de variant voor oudere kinderen: zorg dat in elke hartjesballon een stukje 
boodschap zit die de engel Gabriël aan Maria bracht. Gebruik hiervoor Lucas 1: 
30 t/m 33. Schrijf de tekst uit dit gedeelte twee keer (dus voor beide groepen) op 
acht strookjes papier. Schrijf een half vers per strookje papier. 

Speelwijze: Vertel dat de kinderen een engel-estafette gaan doen.

 Verdeel de groep in tweeën. 
 Laat beide groepen in estafettevorm acht hartjesballonnen al ‘vliegend’ (armen 

wijd) van de ‘hemel’ naar de ‘aarde’ brengen. 
 Aan de ‘hemel’-kant staat voor elke groep een mand of emmer met de van 

tevoren opgeblazen ballonnen. Eén kind brengt steeds een ballon naar de over-
kant, de ‘aarde’-kant, waar ook voor elke groep een mand of emmer staat. 

 Als het kind de ballon naar de overkant heeft gebracht, rent hij terug. Dan mag 
een volgend kind een ballon naar de overkant brengen. Welk groepje heeft als 
eerste alle hartjesballonnen naar de overkant gebracht?

 Variant voor de oudere kinderen: In elke ballon zit een stukje Bijbeltekst. Als de 
kinderen alle ballonnen naar de overkant hebben gebracht, mogen zij de ballon-
nen kapot maken en leggen zij de boodschap van de engel Gabriël aan Maria 
op goede volgorde. Welk groepje is als eerste klaar?

Tijdsduur: 15 min.

Puzzelblad Een engel bij Maria

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 2
 - Teken- en kleurmaterialen
 
Oplossing:  na het verbinden van de cijfers zie je een engel met zijn hand op de schouder 

van Maria.

 De kinderen kunnen de plaat meer gedetailleerd intekenen en kleuren.

Tijdsduur:  10 min.
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Engel

Deze verwerking is nogal tijdrovend. Je kunt ervoor kiezen om er twee zondagen aan te werken. Daarom is 
deze verwerking hetzelfde als bij zondag 29 november, zodat hij deze zondag afgemaakt kan worden.

Je hebt nodig: - Voor elk kind meerdere vellen wit papier: 1x A3, 5x A4, 3x A5
 - Voor elk kind een rond bierviltje
 - Plakband, zorg voor ieder kind of duo voor een tapedispenser
 - Lijm
 - Scharen
 - Goudstiften

Voorbereiding: Snijd of knip de papieren in de lengterichting als volgt:
 - 1x A3 in 3 stroken van ca. 10 cm. breed (voldoende voor 3 kinderen)
 - 3x A4 in 3 stroken van ca. 7 cm. breed
 - 5x A5 in 2 stroken van ca. 7 cm. breed 
 Maak evt een sjabloon voor de vleugels

 Let op: Deze verwerking wordt verspreid over twee bijeenkomsten gemaakt. 
	 Het	is	flink	doorwerken	om	dit	project	af	te	krijgen.	
 Advies: Rol met een paar gemeenteleden de pijltjes alvast voor alle kinderen, zodat 

de kinderen gelijk aan het knutselen kunnen slaan. Reken per kind op ca 5-6 min.
 Instructie om pijlen te rollen vind je op
 https://www.youtube.com/watch?v=XB82YFrI5xc. 

Werkwijze: Rol van elke strook papier een blaaspijl op je vinger.
 - 1x lengte A3
 - 9x lengte A4
 - 10x lengte A5
 Plak rond het dunne uiteinde een plakbandje, zodat de pijl niet weer uitrolt.
 Vouw een A5-je dubbel en knip er een rondje uit van ca. 8 cm. Knip uit het mid-

den een kleine cirkel (bovenkant van de mantel). Knip uit hetzelfde papier een 
kleine ovaal (het hoofd).

 Vouw een A4 dubbel en knip de vleugels uit.
 Schrijf met de goudpen op de linkervleugel de tekst ‘De Heer is met je.’
 Schrijf met de goudpen op de rechtervleugel de tekst ‘De Heer wil ik dienen.’ 
 Lijm de dikke pijl staand op het bierviltje (foto 1).
 Plak de lange pijlen met plakband rondom de dikke pijl. Laat de punt van de 

dikke pijl er iets boven uitsteken (foto 2).
 Plak de korte pijlen met plakband in de naden van de lange pijlen (foto 3), maak 

de laatste twee een beetje plat en buig ze; dit worden de armen (foto 4).
 Steek het rondje over de middelste punt en lijm het vast over de punten van de pijlen.
 Lijm de vleugels op het lijf.
 Lijm het hoofd op de uitstekende pijl in het midden (foto 5).
         
Tijdsduur 2x 20 min.
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Puzzelblad God is goed, ook voor mij

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.

Oplossingen:  - Mixwoordzoeker: God is goed, ook voor Maria
 - Geheimschrift: Volg Gods spoor van licht. Vertrouw dat het goed komt.

Tijdsduur: 15 min.
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Mixwoordzoeker 
De woorden die je op moet zoeken zijn door elkaar gemixt.  

Zet de letters weer in de goede  
volgorde en ga dan op zoek. De 
woorden kunnen in alle richtingen 
staan. De letters die overblijven  
vormen een zin. 
Alle woorden staan in Luc. 1:26-38. 
 
legbria  _____________ 
aanzetr  _____________ 
zoefj   _____________ 
raami   _____________ 
grazwen  _____________ 
sjeuz   _____________ 
nnoikg  _____________ 
hielieg  _____________ 
steeg   _____________ 
gleen   _____________ 
eouevrtrwn  _____________ 
steelbia  _____________ 
nam   _____________ 
ozon   _____________ 

 
 

G F E Z O J G T E O 

J M A N D A E G I Z 

E E S G B B I G W O 

Z N O R A L E A E O 

U G I S I E N D O N 

S E I E S G O K V O 

L L H T E R A Z A N 

E O R R M M A R I A 

V E R T R O U W E N 

A R G N I N O K I A 

Geheimschrift 
a = 1  b = 2  c = 3  enz 

 

22 - 15 - 12 - 7     7 - 15 - 4 - 19      19 - 16 - 15 - 15 - 18     22 - 1 - 14        12 - 9 - 3 - 8 - 20 

 

___________________________________________________________________________ 

 

22 - 5 - 18 - 20 - 18 - 15 - 21 - 23       4 - 1 - 20     8 - 5 - 20      7 - 15 - 5 - 4       11 - 15 - 13 - 20 

 

__________________________________________________________________________ 
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