
De Heilige Geest          

Er worden 70 Israëlieten 
gedood omdat ze naar de ark 
keken. Weet je waarom?
En wat vind je ervan?
Kun jij iets van deze geschiede-
nis leren hoe jij tegenover God 
moet staan?

De Heilige Geest         

De Filistijnse stadsvorsten 
gaven een geschenk mee.
Hoe maak  jij het goed  als je 
iemand verdriet gedaan hebt?

De Heilige Geest          

 
Je moet voor de meester een 
kopje koffie halen en je loopt 
door de klapdeur. Iemand laat 
die deur tegen je aan vallen en 
jij krijgt koffie over je heen. Hoe 
reageer je?

De Heilige Geest          

De Filistijnse stadsvorsten 
gaven een geschenk  voor de 
God van Israël mee.
Wat doe jij om het weer goed te 
maken tussen jou en God? Of 
doe jij nooit iets fout?

Kennisvraag          

Van welk dier moesten er 
beeldjes worden gemaakt?

muis

Kennisvraag          

Wat herinneren de      
Filistijnen zich over de 
Farao van Egypte?

Hij bleef zich verzetten 
tegen de Heer, maar hij 
moest het volk tenslotte 
toch laten gaan.

Kennisvraag          

Wie bestuurt de kar met 
de Ark

Niemand, God zelf zorgt 
ervoor dat de koeien die 
voor  de wagen met de Ark 
lopen de goede kant op 
gaan.

Kennisvraag          

Welke dieren moesten de 
kar met de Ark trekken?

Twee (zogende) koeien, 
(die nog nooit een juk 
gevoeld hebben).

Kennisvraag          
De inwoners van Bet-t-
Semes kijken naar de Ark. 
Wat gebeurt er daardoor?

De bevolking van Bet-t-
Semes wordt gestraft. Er 
sterven zeventig  
inwoners.

Tekenen          

Muis

Tekenen          

Zadeltas

Tekenen          

Woede

Party & Co



Uitbeelden          

Werken op de akker/ het 
land/ in de tuin.

Uitbeelden          

Zich herinneren

Uitbeelden          

Kapot hakken

Uitbeelden          

Eer bewijzen

Verboden woord          

Offeren

- dier
- vuur

Liplezen          

voorwerpen

Verboden woord          

Plaag

- door God gezonden 
straf

- last

Verboden woord          

Goud

- sieraad
- metaal

Verboden woord          

Filistijnen

- volk
- vijanden

Liplezen          

Koeien

Liplezen          

Terugsturen

Liplezen          

Wagen


