
 

Verwerking 17.1: De bekering van Saulus 

Spelletjes en een knutselidee waarbij je niet mag kijken! 

 

In het bijbelgedeelte gaat het over een blinde Saulus. Iemand die blind is, maakt meer gebruik van 

zijn andere zintuigen. Door onderstaande activiteiten ervaren kinderen hoe dat is. 

 

1. De voeldoos 

 

Nodig: 

� Een kartonnen doos met 2 ronde gaten in de zijkant 

� Een blinddoek 

 

Werkwijze: 

Stop een voorwerp in de voeldoos. Het kind ziet niet wat het voorwerp is. Hij steekt zijn handen 

door de openingen en voelt wat het is. Als het voorworp wordt geraden, verdient het kind een 

punt.  

Maak deze opdracht moeilijker voor oudere kinderen. Je kunt ook houten letters nemen om te 

laten voelen.  

2. Spelletjes met een blinddoek  

� Eén kind krijgt een blinddoek voor. De andere kinderen roepen hem. Ga op het geluid van 

de stemmen af. Probeer iemand te zoeken en voel wie het is.  

� Eén kind zit met een blinddoek in de kring. Een ander kind loopt op zijn tenen naar dit kind. 

Waar hoor je de voetstappen?  

� Meerdere kinderen sluipen naar het midden en gaan achter het kind zitten. Hoeveel 

kinderen zitten er achter je?  

� Elk kind maakt om de beurt een dierengeluid. Welke stem herken je? 

� Het geblinddoekte kind staat in spreidstand. Hoeveel kinderen kruipen er onder je benen 

door? 

� Twee kinderen zijn geblinddoekt. De één roept: ‘Waar ben je?’ De ander antwoordt: ‘Hier!’ 

Luister goed naar de stem van de ander en loop in de richting van het geluid. Probeer 

elkaar zo te vinden.  

 

3. Naambordje maken met naam in reliëf 

 

Laat de kinderen een naambordje maken met hun naam in reliëf. Hiervoor kan bijvoorbeeld klei, 

touw of ijzerdraad gebruikt worden. Doe aan het eind van de avond bij een van de kinderen een 

blinddoek voor en laat hem voelen welke naam er op welk bordje staat. 

 

Hieronder staan een aantal voorbeelden van Pinterest. De benodigdheden worden erbij vermeld:  

 



 

Nodig: 

� Houten plankjes met 2 voorgeboorde gaatjes 

(voor het lint) 

� Acrylverf en penselen 

� Zelfhardende klei 

� Lint of touw 

� Lijm 

 

Variatietip 1:  Maak een vogelhuisje van hout. Laat de 

kinderen hierop hun naam maken met klei. 

 

Variatietip 2:  Van beschilderde ijslollystokjes kan een 

schildersezel gemaakt worden. Vervolgens komt de 

naam op een kaartje van karton. 
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Variatietip 3: Vorm een naam van ijzerdraad en omwikkel dit met 

touw. Plak het op een geverfd plankje of maak de naam (zoals 

hiernaast) vast in een hart of ovaal van ijzerdraad. 

 

Nodig: 

� IJzerdraad 

� IJzerdraadtang 

� Eén of twee kleuren touw 

 

 

 

 


