Party & Co
Uitbeelden

Uitbeelden

Uitbeelden

Schreeuwen

Afhakken

Ark in de tempel zetten

Uitbeelden

Uitbeelden

Verboden woord

Pijn hebben

Vergaderen

Priester
-

Verboden woord

Verboden woord

Dagon

Hemel

-

beeld
God

Liplezen

-

God
lucht

Liplezen

Asdod

dienaar van God
tempel

Verboden woord

Paniek zaaien
-

onrust
bang

Verboden woord

Ziek

Buit maken
-

ark
Filistijnen

De Filistijnen willen iets dat
eigenlijk niet kan. Een koe die net
een kalfje gekregen heeft wil naar
het kalfje toe en zal niet weglopen.
Eigenlijk vragen ze God om een
teken.
Mogen wij God ook om zo’n teken
vragen als we iets moeilijks moeten
beslissen?
Wat vind jij daarvan? Wat vindt
God daarvan?

De Filistijnen hebben ontzag
voor de God van Israël. Het lijkt
wel of ze meer ontzag hebben
dan de Israëlieten. Ken jij
kinderen die niet naar de kerk
gaan en toch ontzag hebben
voor God?

De Filistijnen worden ziek,
omdat ze denken de baas te zijn
over de God van Israël. Gebeurt
het vaker in de Bijbel dat
mensen straf krijgen omdat ze
denken de baas te zijn?
Zou God jou ook door narigheid
kunnen laten zien dat je fout
bezig bent?
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Wat hebben de Filistijnen
met de ark van God
gedaan?

Wat gebeurde er met het
beeld van Dagon, toen de
Ark daar was?

Ze brachten de ark naar de
tempel van de god Dagon

Het beeld is voorover
gevallen.
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Wat gebeurde er met de
inwoners van Asdod?

Wat gebeurde er met het
beeld, nadat men het weer
overeind had gezet?

De Filistijnen

Ze kregen last van aambeien (lichamelijke
klachten)

Het lag weer op de grond
en alleen zijn romp was
nog heel .
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De Filistijnen krijgen straf.
Doet God dat om hen te
vernietigen of wil hij daarmee
zeggen dat ze het anders
moeten doen?
Krijg jij straf van je ouders
omdat ze van je houden of juist
omdat ze niet van je houden?
Maakt dat verschil?

Kennisvraag

Welk volk heeft de ark
buitgemaakt?

Dagon

Paniek

Angst

