
JEZUS WAS HIER
Marcus 16:1-8

 

 

Zet de letters die achter het goede antwoord staan, achter elkaar in de vakjes. 
 
 Welke dag is er net voorbij? (vs. 1)
   Vrijdag (we)
   Sabbat (Je)
   Zondag (ze)
 Wie zijn er naar de winkel geweest?
   Maria, Maria en Salome (zus)
   Maria, Jakobus en Salome. (man)
   Maria, Maria en Jakobus. (vriend)
 Wat hebben ze daar gekocht?
   Doeken (gaan)
   Zalf (was)
   Specerijen (is)
 Ze zijn in vers 2 op weg naar het graf. Hoe laat is het?
   Heel vroeg in de morgen (op)
   De zon is al een tijdje op (neer)
   De zon gaat bijna onder (onder)
 Ze hebben een probleem. Wat vragen ze zich af?
   Of ze wel genoeg zalf meegenomen hebben. (ve)
   Wie moet de zware steen wegrollen? (ge)
   Zullen de soldaten hen er wel bijlaten? (sta)
 Wat weet je van de steen?
   Hij was niet helemaal rond (lo)
   Hij is groot (sta)
   ’t is een kleine steen. (zit)
 Wie zien ze in het graf zitten?
   Een soldaat (vo)
   Een vrouw (bij)
   Een jonge man (an)
 Hij zit 
   aan de rechterkant van het graf (uit)
   midden in het graf (in)
   aan de linkerkant van het graf (gen)
 Welke kleur zijn zijn kleren?
   Rood, de kleur van bloed (het)
   Blauw, de kleur van de lucht (een)
   Wit, de kleur van sneeuw (de)
 Hij vertelt waar Jezus is.
   Jezus is bij zijn Vader in de hemel (vr)
   Jezus is opgestaan (do)
   Hij wijst de plaats aan waar Jezus ligt (di)
 De vrouwen krijgen een opdracht mee. Wat moeten ze gaan doen?
   Jullie moeten zo snel mogelijk naar Galilea gaan (en)
   Ga de discipelen vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze  
   Jezus zien (od)
   Jullie kunnen Jezus gaan zalven (ag)


