
Lees daarna het Bijbelse stripverhaal (online of van een geprinte pdf)
en bespreek de vragen aan het eind.

SUGGESTIE: Bekijk de film Heb respect voor Jehovah’s autoriteit
(beschikbaar op dvd en op www.jw.org/nl onder PUBLICATIES ˛

VIDEO’S). Bespreek daarna als gezin de volgende vragen:
(1) Op welke manieren lieten Korach en zijn volgelingen zien dat
ze niet trouw waren aan Jehovah? (2) Hoe kunnen we Jehovah
laten zien dat we respect hebben voor zijn autoriteit?

PROJECTEN VOOR GEZINSAANBIDDING � HANDLEIDING VOOR OUDERS

Korach komt in opstand
NUMERI HOOFDSTUK 16,17

Kies projecten die passen bij de behoeften en interesses van je kind. Doe de projecten als gezin.

LEES NUMERI HOOFDSTUK 16,17

MEER PROJECTEN OM TE PRINTEN
TEKENEN EN KLEUREN
KLEURPLAAT Lees Exodus 28:15-21. Help je kinderen met het
inkleuren van de edelstenen van het borststuk. Help ze daarna het
borststuk uit te knippen en het om te doen.

STUDIEPROJECT
PUZZEL Laat een klein kind het kamp van Israël uitknippen en de
puzzel maken. Laat hem de Bijbelse poppetjes uitknippen. Vraag hem
zichzelf te tekenen op een leeg poppetje en zijn naam erop te zetten.
Laat je kinderen daarna de poppetjes en de puzzel gebruiken om het
verhaal van Korach na te spelen. Vraag je kind bij elke scène: „Als jij
erbij was geweest, waar zou je dan hebben gestaan?”

VERZAMEL EN LEER
BIJBELKAART Lees het profiel. Stel de vragen op de kaart. Gebruik
deze kaart en de andere Bijbelkaarten van jw.org om samen met je kind
vijf andere Bijbelse personen te vinden die van de stam Levi waren:
(1) een profeet die als kleine jongen bij de tabernakel ging werken,
(2) drie kinderen van Amram en (3) een schrijver van vier Bijbelboeken
die de zoon van een priester was. — HINTS: Lees 1 Samuël 3:1;
1 Kronieken 6:1-3, 33, 34; Jeremia 1:1.

Antwoorden:1.Samuël.2.Aäron,Mozes,Mirjam.3.Jeremia.
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