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Strip – Zet de plaatjes in de goede volorde.
Welk beroemde verhaal van Jezus is dit: ‘de barmhartige Samaritaan’, ‘de 
verloren zoon’, of ‘de goede herder’?
Kijk voor het juiste antwoord op www.tienerbijbel.nl

Nog meer doedingen op de achterkant van deze poster



Kaart met gebeur-
tenissen – zet ze op 
de goede plaats

Hoofdstad van Israël.

Woonplaats van Jezus.

Geboorteplaats vanBenjamin, 
David en Jezus.

Hier stond de tabernakel 
lange tijd.

Waar Petrus een visioen kreeg 
van onreine dieren.

In deze rivier wordt Jezus 
gedoopt.

Op deze berg wordt Jezus 
gekruisigd.

Laat mijn 
volk gaan!

Mijn redder heeft 
op mij gelet, al 
ben ik nog zo 

gering.

Recept linzensoep

Mozes – Laat mijn volk gaan!
Jezus – Vraag en je zult ontvangen, zoek en je zult 
vinden, klop en Hij zal opendoen.
Maria – Mijn redder heeft op mij gelet, al ben ik 
nog zo gering.
Elia – De God die antwoordt met vuur is onze 
God!
David – De Heer is mijn herder.
Paulus – Ben je in Jezus, dan word je nooit meer 
veroordeeld.
Abraham – God zal zelf in een offerlam voorzien, 
mijn jongen.

Wapenrusting – Welke betekenis heeft elk onderdeel?

a. Helm
b. Gebed
c. Borstpantser
d. Riem
e. Zwaard
f. Schild
g. Schoeisel

... Gods woord, bewogen door Gods Geest

...  De redding van Jezus die je gedachten 
beschermt

... De waarheid van Jezus

... De zekerheid van Gods goedkeuring

... De vrede van het goede nieuws

...  Onzichtbare taal verbindt je met alle 
gelovigen

...  Het geloof in Gods woord dat de pijlen 
van Satan opvangt

Beroemde uitspraken – wie zei wat?

Hoe heten de twaalf 
discipelen van Jezus?
Petrus, Andreas, Jakobus, Johan-
nes, Filippus, Natanaël, Tomas, 
Matteüs, Jakobus (de tweede), 
Taddeüs, Simon de Zeloot, Judas 
Iskariot.

(of: Wie horen niet bij de twaalf 
discipelen van Jezus?)
Pilatus, Daniël, Ruben, Timoteüs, 
Abel, Gideon, Set, Nebukadne-
zar.

Wie is getrouwd met wie?
Adam Eva
Abraham Sarah
Isaak Rebekka
Boaz Ruth
David Batseba
Hosea Gomer
Jozef Maria

Zinzoeker – Welke zin moest Habakuk op 
grote borden schrijven?
Zoek de woorden en zet ze in de goede volgorde.
De rechtvaardige zal leven door geloof

Kijk voor de antwoorden op www.tienerbijbel.nl

Spelletjes

1. Beroemde uitspraken
2. Kaart met gebeurtenissen
3. Weetjes
4. Recept linzensoep
5. Wie is getrouwd met wie
6. Wie is wie (discipelen achter Jezus)
7. Wapenrusting beeld/betekenis
8. Woordzoeker (uitkomst: geloof hoop liefde)
9. Zinzoeker (uitkomst: de rechtvaardige zal leven door geloof)
10.  Strip

Weetjes
Genesis – De naam van het eerste bijbelboek Genesis betekent ‘het begin’.
De Bijbel – Telt 66 boeken. De eerste vijf bijbelboeken schreef Mozes. De meeste bijbelboeken 
werden geschreven door Paulus.
Satan – Betekent ‘tegenstander’. Heet ook wel duivel, ‘verleider’. Hij is met zijn demonen door 
Jezus uit de hemel verjaagd.
Benjamin – De jongste van de twaalf zonen van Jakob. Hij is een gelukskind, want hij krijgt van 
onderkoning Jozef vijf keer zo veel geschenken als zijn andere broers.
Moria – Berg waar Abraham van God een lam krijgt om te offeren in plaats van zijn zoon Isaak. 
Hier wordt Jeruzalem gebouwd en sterft Jezus.
Jezus – Zijn naam betekent ‘God redt’.
Het kruis – Romeins martelwerktuig waar misdadigers aan worden gehangen die de doodstraf krij-
gen. Jezus werd onschuldig verklaard, maar stierf toch aan een kruis.
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Israël

Jeruzalem

Joppe

Betanië

Betsaïda

Woordzoeker – Wat wil God je graag geven?
Streep alle woorden weg. Welke letters blijven over? Maak er drie 
woorden van.
geloof hoop liefde


