BEGINSITUATIE
Judas is van plan om Jezus te verraden voor geld. Judas voelt aan zijn geldbuidel. Het geld rammelt
en rinkelt. Hij is weer wat rijker geworden. Maar hij heeft Jezus, die ook zíjn Zaligmaker wilde zijn,
verkocht. Judas is onnoemelijk arm en diep ongelukkig.
KNUTSELIDEE
Tegenstelling: Jezus – geld
MATERIAAL
• Werkblad 5: Afbeelding pijl met ‘Jezus’ erop
• Afbeelding 1: geld
• Werkblad 6: A4 met 12 gelijke stroken
• 1 A4 papier
• Gekleurde potloden of krijt
• Scharen
• Lijm
WERKWIJZE
• Kleur de pijl in van beneden naar boven, van donker naar licht.
• Knip de pijl uit en plak deze op de linkerhelft van werkblad 6. Werkblad 6 leg je horizontaal voor je.
Dus de stroken staan rechtop. Het blad heb je dus liggend voor je. (zie foto 1)
• Knip de afbeelding van het geld uit (of teken zelf geld) en plak dat op de rechterhelft van werkblad
6 (zie foto 1)
• Knip nu werkblad 6 waar je de pijl en het geld op geplakt hebt in stroken. Knip dus over de lijnen.
(zie foto 2 en 3)
• Pak het lege A4-tje. Vouw deze in 12 gelijke stroken om en om al een harmonica. (zie foto 4 en 5)
Plak op de linkse strook de linkse strook van de afbeelding van de pijl. Daarnaast plak je de linkse
strook van de afbeelding van het geld. Daarnaast plak je de 2e strook van links van de afbeelding
van de pijl en ga zo door. (foto 6)
• Als je dit hebt gedaan zie je vanaf de ene kant het geld en vanaf de andere kant de tekst ‘Jezus’.
• Wat vind jij het belangrijkst in je leven?
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WERKBLAD 5
Pijl met ‘Jezus’, om in te kleuren

WERKBLAD 6
Op volgende pagina.
Tip: Je kunt dit werkblad ook zelf maken met een blanco A4-tje, door 11 lijnen te tekenen op 2,4cm1)
afstand van elkaar.

Een A4 is 29,7cm in de lengte; voor 12 gelijke stroken deel je 29,7cm door 12, dat is 2,475cm →
afgerond naar beneden is dat 2,4cm.
1)

