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Tabithasvlog

Wie waren d
e ooggetuigen
bij:

Ooggetuige zijn

De Bijbel is waar, want:

Ooggetuige

Ooggetuige

Ooggetuigen van het leven van Jezus:

Wasknijpers met
bijbelboeken

Mattheüs en Johannes
waren erbij en schreven het op

luisterde naar ooggetuigen
en schreef dit op

Belangrijkste
gebeurtenissen
waar ze ooggetuigen
van waren:

Kruisiging van Jezus

(een ooggetuige) gezien had

Opstanding van Jezus

Nodig:
Houten wasknijpers
Verschillende kleuren (bal)pennen
kledinghanger

Ooggetuige

Bijbelboeken oefenen

Tip:

Schrijf de bijbelboeken op de wasknijpers. Je kan verschillende groepen bijbelboeken verschillende kleuren geven. (Bijvoorbeeld voor het Nieuwe Testament:
de evangeliën, geschiedenis, de brieven van Paulus, algemene brieven, profetie).

en gebruik hem in jouw

Hang de wasknijpers zo snel mogelijk in de juiste volgorde! Of... laat er een paar
weg, welke missen er? Of hang één groep op en leer deze extra goed.

Print deze pagina
vanaf logos.nl/bijbelvast

Markus
schreef op wat Petrus

De spijziging van de 5000:
(kijk maar in Johannes 6:14 en ervoor)

God hielp Mozes met het opschrijven van Genesis.
Jezus spreekt over de gebeurtenissen uit
Genesis. En Jezus liegt nooit.
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Ze waren erbij en schreven het op = ooggetuigen

Lukas

De storm op het meer:
(kijk maar in Mattheüs 8:23)

bleimages.org

de schrijvers van deze
boeken schreven op wat
ooggetuigen vertelden.

De genezing van Bartimeüs:
(kijk maar in Lukas 18:43 en ervoor)

Bron: Sweet Publishing/ freebi

In de Bijbel staan allemaal gebeurtenissen die echt gebeurd zijn! Hoe
weten we dat? Eén van de redenen is omdat er mensen bij waren en
zij hebben het opgeschreven. Deze mensen noem je ook wel ooggetuigen.
Ze waren getuige (met hun ogen en oren) van de gebeurtenissen in
de Bijbel. Er zijn een paar Bijbelboeken waar de schrijvers op een
iets andere manier te werk zijn gegaan, zoals Genesis en
Koningen en Kronieken.

Pak een pen en papier. Ga
ergens zitten waar kinderen
zijn. Schrijf op wat je ziet en
hoort. Zo ben je een ooggetuige
die het opschrijft.
Net zoals
Johannes en
Mattheüs, die
opschreven
wat Jezus zei
en deed!

De verlamde man door het dak:
(kijk maar in Lukas 5:26 en vers 19)

klas of zondagschool.

Ooggetuige

Ooggetuige =
iemand die erb
ij was
en het heeft g
ezien
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