KERKBOEKJE
Welkom in de kerk ☺
Vandaag gaat het over een heel bijzonder verhaal;
Jezus loopt over het water.
Vragen
1. Wat vind je het mooiste wat je vanmorgen gehoord hebt?

	
  

Zoek de 7 verschillen

	
  

2. Wat heb je gehoord of geleerd wat je nog niet
wist?

3. Wat ben je van plan om te onthouden, bijvoorbeeld voor als je ergens bang voor bent?

PR: Prima! Anker uitgooien en in slaap vallen
terwijl je lekker heen en weer schommelt
door de golven

Quiz
Vul de letters voor het goede antwoord onder het
nummer van de vraag in. Wat lees je dan?
1.

Wat zei Jezus toen hij in de boot stapte:
WE: Jullie hoeven niet bang te zijn
KR: Doe niet zo raar, ik ben het maar
BE: Zo, ik ben blij dat het gestopt is met waaien

5.

Waar ging Jezus bidden?
T-: Op een berg
TR: Bij zijn leerlingen op de boot
FL: In een park, onder een boom

2.

Waar waren de leerlingen zo bang voor?
AL: Het waaide hard en ze waren bang dat de
boot omsloeg
IJ: Er zat een gat in de boot en ze begonnen te
zinken
ES: Ze zagen iets op hen afkomen en ze weten
niet wat

6.

Toen iedereen weg was ging Jezus
EE: lekker slapen
BA: bidden
AL: een hapje eten

7.

Jezus zei tegen de leerlingen dat ze
VE: naar huis moesten gaan
LK: de mensen eten moesten gaan geven
NG: naar de boot moesten gaan

3.

4.

Wat deden ze in elke stad waar Jezus
kwam?
G-: Mensen gingen spontaan naar de kerk
-N: Ze legden de zieke mensen op straat
UL: Ze juichden en wilden koning van hem
maken
De boot was midden op het meer en dat
was:
OE: Fijn, ze waren bijna bij de overkant
IE: Niet zo fijn, want er was tegenwind en ze
kwamen bijna niet vooruit
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