
Maar één van de engelen pakte met een tang een 
gloeiend kooltje van het altaar. Hij vloog met dat 

kooltje naar me toe, en raakte daarmee mijn lippen 
aan. Toen zei hij: ‘Nu ben je niet meer schuldig. Alles 

wat je verkeerd gedaan hebt, is je vergeven.’

JESAJA 6:6-7
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Eén iemand drukt zijn rechterwijsvinger
op een wit bord. Twee anderen zien dit,

één iemand ziet het niet.

1
De drie die weten wie zijn rechterwijsvinger
op het bord heeft gedrukt schrijven elk op

een papiertje hun naam.

Ze zetten met inkt een vingerafdruk van
hun rechterwijsvinger op het papiertje bij

hun naam.

Raad ook de laatste persoon van wie
de vingerafdruk op het bord is?

Maak het zakje open en doop de kwast in de
houtskoolpoeder. Degene die niet weet wie zijn
rechterwijsvinger op het bord heeft gedrukt
smeert met de kwast houtskoolpoeder op het

bord en blaast voorzichtig het losse
houtskoolpoeder weg.

2
Een van jullie doet een houtskoolstukje in

een boterhamzakje en slaat met een hamer de
houtskool in het zakje fijn. Hoe fijner de

houtskool, hoe beter.

3

Vergelijk de vingerafdruk op het bord
met de afdrukken op de papiertjes.

4

Wat heb je nodig?
* vier kinderen  * een wit bord  * drie papiertjes  * een pen  * een stempelkussen * een boterhamzakje

* een stukje houtskool (voor de barbecue)  * een hamer  * een poederkwast

Als je het bord vasthoudt, laten je vingers een afdruk van zweet en vet achter.
Met het blote oog is die afdruk moeilijk te zien. Met het houtskoolpoeder maak je

de vingerafdruk zichtbaar. Dit proefje met houtskoolpoeder werkt goed op
bepaalde, gladde oppervlakken, maar niet op papier.

HET ONZICHTBARE  

WORDT ZICHTBAAR

In het visioen raakt een engel 

Jesaja’s lippen aan met een 

gloeiend kooltje. Hiermee maakt 

God zichtbaar dat Jesaja’s zonden 

vergeven zijn. In het proefje maakt 

houtskool ook iets zichtbaar.

VUUR

In Jesaja 6:1-8 speelt vuur een opvallende 

rol. De tempel is vol met rook. De engelen 

die om Gods troon staan, zien er vurig uit. 

Een van hen raakt Jesaja’s lippen aan met 

een kooltje dat uit het vuur van het altaar 

komt. In de Bijbel is vuur een teken van 

Gods heiligheid. Vuur kan angstaanjagend 

zijn. Maar met vuur kun je ook dingen zuiver 

maken, zoals goud en zilver. En je kunt 

je eraan warmen. Zo is het ook met God: 

aan de ene kant is God heilig en roept Hij 

eerbied op. Maar aan de andere kant wil Hij 

mensen rein maken, ze vergeven en goed 

voor ze zijn.

Maar één van de engelen 
pakte met een tang een 
gloeiend kooltje van het 
altaar. Hij vloog met dat 
kooltje naar me toe, en 

raakte daarmee mijn lippen 
aan. Toen zei hij: ‘Nu ben 

je niet meer schuldig. Alles 
wat je verkeerd gedaan 

hebt, is je vergeven.’

Jesaja 6:6-7

SERAFS

In de verzen 2 en 3 kun je lezen dat er engelen rondom de troon 

van God staan. In de Hebreeuwse tekst is het woord voor deze 

engelen ‘serafs’. Dat betekent: vurige wezens. Misschien hadden 

de serafs vuur om zich heen. Er wordt gezegd dat ze twee 

vleugels voor hun gezicht hielden. Dat was waarschijnlijk omdat 

het kijken naar God te veel en te overweldigend voor hen zou zijn. 

Het was dus extra bijzonder dat Jesaja God wél kon zien.

Eén iemand drukt zijn rechterwijsvinger
op een wit bord. Twee anderen zien dit,

één iemand ziet het niet.

1
De drie die weten wie zijn rechterwijsvinger
op het bord heeft gedrukt schrijven elk op

een papiertje hun naam.

Ze zetten met inkt een vingerafdruk van
hun rechterwijsvinger op het papiertje bij

hun naam.

Raad ook de laatste persoon van wie
de vingerafdruk op het bord is?

Maak het zakje open en doop de kwast in de
houtskoolpoeder. Degene die niet weet wie zijn
rechterwijsvinger op het bord heeft gedrukt
smeert met de kwast houtskoolpoeder op het

bord en blaast voorzichtig het losse
houtskoolpoeder weg.

2
Een van jullie doet een houtskoolstukje in

een boterhamzakje en slaat met een hamer de
houtskool in het zakje fijn. Hoe fijner de

houtskool, hoe beter.

3

Vergelijk de vingerafdruk op het bord
met de afdrukken op de papiertjes.

4

Wat heb je nodig?
* vier kinderen  * een wit bord  * drie papiertjes  * een pen  * een stempelkussen * een boterhamzakje

* een stukje houtskool (voor de barbecue)  * een hamer  * een poederkwast

Als je het bord vasthoudt, laten je vingers een afdruk van zweet en vet achter.
Met het blote oog is die afdruk moeilijk te zien. Met het houtskoolpoeder maak je

de vingerafdruk zichtbaar. Dit proefje met houtskoolpoeder werkt goed op
bepaalde, gladde oppervlakken, maar niet op papier.



WerkbladVoorbereiding Bouwstenen

debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad (8-12 jaar) - Schoon genoeg
De roeping van Jesaja

Jesaja 6:1-8 | De roeping van Jesaja

SCHOON GENOEG

Weet jij welke woorden Jesaja 

spreekt? Je ziet dat er in elk woord 

een letter te veel staat. Schrijf het juiste 

woord eronder. Als je die woorden na 

elkaar leest, lees je wat Jesaja zegt.

Als je ook in elk kooltje de letter kleurt 

die er teveel staat, lees je na het 

inkleuren van alle kooltjes wat de  

engel tegen Jesaja zegt.

veerkeerde

Ika

dingnen

prosfeet

schulgdig

malg

eik

nielt

bern

iek

alis

dove

meere

wavntsprekens


