Zoektocht 5
Bijbelhuis Zevenkerken
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www.bijbelhuiszevenkerken.be
info@bijbelhuiszevenkerken.be

T 050 / 30 04 79

Beste ……………………, (eigen voornaam)
Je bent van harte welkom in
het Bijbelhuis Zevenkerken.
FOTO

Zo meteen kan je op ontdekking gaan
in de ruimte van de tentoonstelling.
Dan is het nu tijd om je ogen en oren
de kost te geven. Succes!
1. Voordat je de tentoonstelling
binnenwandelt, zie je 2 grote banieren
hangen. Die spandoeken verwijzen naar
de 2 delen van de Bijbel:
het Oude en het Nieuwe Testament.
Weet je in welke taal
die teksten geschreven zijn?
Het Oude Testament (links)
is in het ……..…………. geschreven,
het Nieuwe Testament (rechts) in
het …………………….
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2. Als je de tentoonstelling binnengaat, zie je
op de wand een Joodse jongen.
Hij mag op 12-jarige leeftijd voor het eerst
deelnemen aan het officiële gebed.
Het is ongeveer de leeftijd waarop jij
gevormd zal worden. Ook jij wordt voortaan
uitgenodigd om samen met de andere
mensen te komen bidden. Wat valt je op aan
zijn
gebedskledij?
FOTO

Wat heeft hij omgeslagen?
Een……………………...........
Wat draagt hij op zijn hoofd en rond zijn
armen?
…………………………………….
In het doosje zit de ‘geloofsbelijdenis’.
Ook jij zal je geloof belijden
nog voor je gevormd wordt.
FOTO

Voor wie of voor wat zou jij willen bidden?
……………………………….
……………………………….
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3. Links in de hoek zie je een zuil met
bovenop een open e-boek met Bijbelillustraties.
Bedien het Touch screen (icoon huis)
en scroll naar rechts (icoon hand) tot
bij Psalm 8 pg 5/65
Deze psalm looft God omdat Hij de mens
zo mooi gemaakt heeft, samen met
de bomen, de bloemen en de dieren.
Links zie je hoe mensen iemand
toejuichen die op een veulen
van een ezel zit. Wie is dat? ………………
Welke gebeurtenis speelt zich daar af?
................................................……………
4. Zie je wat verder een telefoon hangen?
FOTO

Neem op. Je wordt meteen doorverbonden
met een stem uit de hemel.
Toets nummer 1 in.
Hoor je wat God tegen Jakob zegt?
Vul aan: “Ik zal je overal
…………………………………………………..,
waar je ook ………………..................”
Hij zegt dit nu ook tegen jou!
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5. Nu kom je bij de grote landkaart. Kijk naar
het scherm dat erbij hangt. Eerst zie je daar
allerlei
afbeeldingen
van
‘goden’
voorbijkomen.
FOTO

Daarna gaat het over onze God, de God van
Jezus.
Er verschijnen 4 Hebreeuwse letters:
In onze taal: JHWH.

Niemand kan de naam van God uitspreken.
God is veel te groot.
Hij heeft vele namen. Aan
Mozes vertelt God wat
JHWH precies betekent:
Ik-zal-…………………………………
Als je naar God een brief zou schrijven,
hoe zou je Hem dan aanspreken?
………………………………………………….
Een naam is heel belangrijk. Onze ouders
gaven ons een eigen naam. Ook de vormheer
zal jou met je naam “…………….” aanspreken.
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6. Een beetje verder zie je aan je linkerhand
een ladekast over de Joodse feesten.

Trek de lade open waarop PESACH staat. Alle
Joden vieren Pesach of Pasen,
ook Jezus in zijn tijd.
Er worden allerlei gerechten gegeten, wijn
gedronken en liederen gezongen. Je kan de
sfeer aanvoelen
door te luisteren naar nummer 804.
Speciaal is wel het platte, ongerezen of
ongedesemde BROOD (matses). Het staat
symbool voor het volk Israël dat in Egypte
onderdrukt werd en op de vlucht sloeg.
FOTO

Toen Jezus tijdens zijn laatste Paasmaaltijd
met zijn leerlingen het ongedesemde
brood in zijn handen nam, zei Hij:
Dit is mijn ………………………………………………....

6

Is het je verder opgevallen dat er 4 bekers
voor de WIJN zijn en dat er bij elke beker een
wens uitgesproken wordt?
Waarop klinkt men? Men heft de
FOTO

1° beker: op het ………………
2° beker: op de ………………..
3° beker: op de ………………..
4° beker: op ……………………..

Ook Jezus nam de beker, en hij zei:
‘Deze beker is mijn ……………………..,
dat voor jullie ………………………………
FOTO

Christenen vieren elke week
Jezus’ laatste paasmaal.
Hoe noemen we dit? …………………..

7. Open nu de lade van het Wekenfeest,
SJAVOEOT. De Joden herdenken dat Mozes
in de woestijn de Tora (de Wet met de 10
geboden) kreeg van God. Dit feest valt in de
eerste oogsttijd, 50 dagen na Pesach. Op
hetzelfde moment - 50 dagen na Pasenvieren wij PINKSTEREN.
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Op het Pinksterfeest werden de leerlingen
van Jezus vervuld van de heilige Geest. Die
Geest maakte de leerlingen sterk en blij.
Wat zegt de vormheer als hij jou zalft met
de heilige Geest? ………………………………………..
.………………………………………………………………

8. Ga nu verder naar de drie beelden die
je aan je linkerhand ziet staan.
*Het eerste beeld is dat van ……….., want
hij draagt in zijn rechterhand de twee
……………………… of de tien …………..………….
*Wie stelt het tweede beeld voor?
Het antwoord hoor je onder nummer 304
en lees je in de tekst achter het kunstwerk.
Het is de profeet………… Hij houdt in zijn
linkerhand een …………………………………….
omdat hij de rijken……………………………….
Hij draagt in zijn rechterhand een paar
……………….. want hij protesteert tegen
het feit dat arme mensen ……………………
…………………………………………………………….
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*Bekijk het derde beeld. Deze man draagt
een kroon en heeft een citer in de hand
om psalmen te begeleiden. Wie is dit?
Op de tijdsband staat zijn naam vermeld
rond het jaar 1000. Het is …………………….
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8. Kijk nu naar de grote groene wand. Voor
de Joden bestaat de Bijbel uit drie grote
delen, hier afgebeeld als stromen.
Vul nu het schema in:
Beeld:
Stroom:
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Alle namen van de boeken van het Oude
Testament vind je terug op de zijkant van
de tussenwand achter je. Er is een knop
naast elk boek. Als je drukt op de knop
naast PSALMEN gaan er lichtjes branden.
Psalmen zijn gebeden. Wat voor gebeden
zijn dat? Kijk naar de wand en noteer
hieronder twee soorten:
………………………….. en ……………………………
Druk op de knop GENESIS, het boek van de
schepping. Bij welke stroom hoort dit boek?
Bij …………………………………………………………
Waarover vertelt dit boek?
Luister naar nummer 311.
Dit boek vertelt over: ……………………………
………………………………………………………………
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10. Ga een paar passen naar rechts.
Op de muur voor je zie je Israël, het land
van Jezus, afgebeeld op twee grote foto’s.
Bovenaan zie je een meer afgebeeld.
Dit is het meer van ………………………….
Jezus voelde zich daar thuis.
Hij sprak er vaak over vrede, geluk, hoop
voor de armen. Hij genas er vele mensen.

Onderaan zie je een afbeelding van de
hoofdstad ……………………….. waar Jezus Pasen
ging vieren. Net voor Jezus Pasen ging vieren,
kwam hij op het tempelplein. Hij werd boos.
Waarom? Hij werd boos omdat
………………………………………………………………...
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
FOTO
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Tussenin loopt een lichtband met
allerlei uitspraken van Jezus.
Vul nu aan: “Je kunt niet God beminnen
én de ……………………………………”
Wat betekent dat volgens jou?
………………………………………………………………
………………………………………………………………
11. Ga nu verder naar de zeven zuiltjes,
zeven portretten van Jezus. Daarboven zie
je een grote afbeelding, met allerlei
mensen: oud en jong, zwart en blank, groot
en klein - We zijn één familie en God is de
Vader van álle mensen.
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In het midden zie je een portret van Jezus.
In Jezus kunnen we zien hoe God
er voor de mensen wil zijn.
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Wie is die Jezus nu voor jou?
Jezus is voor mij……………………………………….
…………………………………………………………………
12. Ga bij het derde zuiltje staan, dat van de
evangelist Matteüs. Toets nummer 503 in en
bekijk dit korte filmpje.
Heb je alles gehoord?
Vul dan de woorden van Jezus aan:
Jullie moeten het licht zijn voor ……………………
13. Ga naar de STILLE ruimte achter het
gordijn. Ga zitten op een krukje en kijk naar
de tekst die op de grote wand staat
gekleefd. Het is een lied om God te danken
omdat Hij alles gemaakt heeft:
licht en duisternis, dag en nacht,
zon en maan, water en land, de
dieren op het land
en de vogels in de lucht.
En natuurlijk omdat Hij
de mens heeft gemaakt.
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Als God op de 3 dag
de planten en de dieren maakt, zegt
Hij telkens dat elk apart geschapen is
NAAR ZIJN AARD - zie je dat staan?
e

Op de 6 dag maakt God de mens.
De mens wordt niet geschapen
‘naar zijn aard’ - maar naar zijn
………………………………………………

Ook jij bent een beeld van God!
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14. Keer je nu om naar de 4 grote
schermen die aan de wand hangen.
Tik nummer 603 in en luister naar het
scheppingslied van Herman van Veen.
Hoe eindigt het precies?
De laatste woorden zijn:
……………………………………
***
Dit ingevulde boekje gaan jullie
nu samen bespreken.
We hopen dat je veel plezier
hebt beleefd aan deze zoektocht.

Ook jij bent een kind van God! Dat
mag je vieren als je gevormd wordt.
Schrijf hieronder de datum op
waarop je gevormd zal worden:
………………………………………………
We wensen je nu al proficiat!
FOTO
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