
 

 

Werkvormen voor werkblad bij de preek 
 
Door de coronacrisis kunnen gezinnen niet twee keer per zondag naar de kerk. Het is voor 
kinderen thuis moeilijker om bij de kerkdienst betrokken te zijn, dan in de kerk. Om hen bij 
de kerkdienst en de preek te betrekken, kunnen er passende werkbladen worden gemaakt. 
Sommige gemeenten doen dit al. Het werkblad kan tijdens of na de dienst door kinderen 
ingevuld worden. Eerder maakte de HHJO al een algemeen aantekeningenblad voor kinderen 
tijdens de dienst. 
Echter, voor elke preek een apart werkblad samenstellen is best wat werk. Naast een aantal 
luistervragen is het voor de afwisseling ook goed om andere vormen te gebruiken. Daarom 
heeft de HHJO een lijst met generieke verwerkingsvormen gemaakt. Deze is eenvoudig te 
gebruiken bij het opstellen van een werkblad.  
 
Het is onze wens dat in deze periode, waarin kerken minder vol zijn, kinderen toch bij de 
kerkdiensten betrokken zijn. 
 

 
 

• Doorstreepwoorden/preekbingo 
Maak een lijstje woorden die in de preek voorkomen. 
Kinderen mogen deze doorstrepen als ze die horen. 
 
 

• Kernwoord tellen  
Kies een kernwoord wat vaak terug 
komt in de preek. Het kind mag 
turven hoe vaak het genoemd wordt. 
 

• Woordzoeker  
Belangrijke woorden uit de preek kunnen in puzzelvorm herhaald worden. Een 
woordzoeker is eenvoudig te maken via internet. Bijvoorbeeld via 
https://woordzoekerfabriek.nl/woordzoeker-maken. Geef hier de zoekwoorden in, en 
een oplossing die moet overblijven. Door het formaat aan te passen, kun je de 
moeilijkheidsgraad aanpassen. De site genereert een woordzoeker, die gedownload 
kan worden als afbeelding of PDF.   
 

• Kleurplaten 
Kinderen vinden het vaak heerlijk om te kleuren. Een goede manier om een preek te 
verwerken is door een passende Bijbelse kleurplaat.  
Optie: ‘Goed in vorm’ (zoek op kleurplaat) 
 

• Verbindingspuzzel 
Kinderen leren in hun ontwikkeling 
om relaties te leggen. Door een 
verbindingspuzzel zijn de nieuw 
geleerde relaties  goed te herhalen. 
Schrijf links een kolom met vragen en 
rechts een kolom met antwoorden in 
willekeurige volgorde.  

 

https://www.hhjo.nl/uploads/downloads/20200320_Preekaantekeningen.pdf
https://woordzoekerfabriek.nl/woordzoeker-maken


 

 

• Rebus 
Met een rebus daag je 
kinderen uit om al 
spelend met taal een 
oplossing te vinden. Het 
vraagt creativiteit om er 
zelf één te vinden. 
Begin met een 
(vraag)zin in gedachten 
en ga woord voor woord langs. Je hoeft geen tekentalent te hebben. Op internet zijn 
er websites te vinden waar je gratis iconen kunt downloaden. Bijvoorbeeld 
www.flaticon.com 
 

• Tekening 
Gebruik bestaand materiaal. Bekijk bijvoorbeeld de website van 
www.bijbelsopvoeden.nl Hier zijn onder meer tekeningen van HC zondagen te 
vinden.  

http://www.flaticon.com/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/

