Hannah en Nienke hebben een anonieme uitnodiging gehad. Met deze tekst:
“Duik erin! Kom morgen naar de Zandverhalen in Elburg.”
Een heel goed idee voor een vrije dag!

Film introductie
Bij de balie krijgen Hannah en Nienke deze kaart:

Film 1
Opdrachten:
In de film krijgen Hannah en Nienke drie raadsels. Kijk goed naar de film (je mag
terugspoelen!) en pak eventueel je bijbel erbij.
X3 op de plattegrond betekent drie woorden, zet ze in de juiste volgorde en je hebt het
antwoord!
Een beetje hulp nodig? De bijbelgedeeltes vind je in: Genesis 28, Exodus 31 en Exodus 12.
Maar het mag ook uit je hoofd.
Aanwijzing 1:
“Wie gaan op en af de ladder min e-n, plus s?
Dit is de vertaling voor de kleur van de stenen...
plus wat ik bij mijn koekje wil nemen.”

Antwoord: _____________________
Aanwijzing 2:
“Het is heel, heel klein en draagt twee grote stenen.
Hij staat in de woestijn en alle andere mensen zijn beneden.”
Antwoord: _____________________
Aanwijzing 3:
“Zie je de lange stoet, dat is goed.
Wat is hun naam? Zet die achteraan.”
Antwoord: _____________________
Goede volgorde: __________________________________________
→ Dit is het antwoord wat je in moet voeren om het volgende filmpje te kunnen zien.

Film 2 deel 1
Hannah en Nienke hebben het volgende raadsel gekregen. X10 betekent nu tien letters!
Ook voor deze opdracht mag je terugspoelen. Kijk goed naar de beelden en pak eventueel je
bijbel erbij.
Zoek tien letters van het alfabet, ik denk dat je het dan wel redt.
Raadsel
De eerste letter is de 22e uit het alfabet,
had je het ook zonder deze tip gered?

Antwoord

Gebruik deze alfabetcode voor alle vragen
dan zal je voor deze opdracht zeker slagen.
Tip: schrijf de code eerst even op
dan heb je dit veel sneller opgelost!
De discipelen zijn in nood, zie jij hoeveel er zijn in de boot?
Tel de kruiken, doe dat keer zichzelf.
Dan twee erbij en de letter volgt vanzelf.
Let op, deze letter zit twee keer in het woord.
Gebruik deze dus dubbel in je antwoord.
Er ging nog iemand kopje onder in de Jordaan.
Hoe vaak moest Naäman zich daar wassen?
Doe dat keer twee, dan komt de juiste letter eraan.
Nog plus een en je kunt niet meer om de juiste letter heen.
De vierde letter van de naam van de man
die in de Jordaan wordt gedoopt en die over het water loopt.
Hoeveel dagen zat Jona in de buik van de vis?
Zet er een 2 voor en je hebt het antwoord niet mis.
Alles is van zand, behalve waar de vissen in zijn gestrand.
Gebruik deze drie letters voor de rest van het woord,
dan ben je zo bij het antwoord.

Een beetje hulp nodig? De bijbelgedeeltes vind je in: Mattheus 3, Mattheus 14 en 2
Koningen 5.
Goede volgorde: __________________________________________
→ Dit is het antwoord wat je in moet voeren om het volgende filmpje te kunnen zien.

Film 2 deel 2
Hannah en Nienke krijgen de opdracht voor elkaar te bidden. Doe je mee? Pak pennen en
papier om op te schrijven.
Schrijf op de briefjes wat je moeilijk vindt.
Vertrouw je Jezus? En vertrouw je elkaar?
Geef je briefje aan elkaar en bid de
komende tijd voor wat er op het briefje staat.
Je kan ook nu beginnen om met elkaar te bidden. Vind je dat moeilijk? Begin met één zin, als
je bid vanuit je hart is het altijd goed.
Bewaar het briefje dat je hebt gekregen op een goede plek en vergeet niet om een paar keer
per week hiervoor te bidden. Vraag af en toe eens hoe het gaat met de ander.
Merk je zelf dat iemand voor je bidt?
Wil je verder praten over bidden? Zoek iemand op met wie het fijn is om te praten.
→ Als je deze opdracht hebt gedaan kun je het volgende filmpje bekijken.

Film 3 deel 1
Hannah en Nienke vinden een envelop met geheimschrift.
Help je mee dit raadsel op te lossen?
 = Kana
 = Bruiloft
 = Jezus
 = Feestje
 = Laten
 = Knippen
 = Jezelf
 = Je
 = Ik
 = De
 = Bijbel
 = Wijn
 = Voor
 = Onder
 = Gaan
 = Iemand
= Verandert
 = Water
 = Ook
 = Dat
 = Dan
 = Een
 = Zal
 = Word
 = Regel
 = Zien
 = Zalf
 = Ogen
 = Hoe
 = Slingers
 = Olie
 = Wij
 = Vlaggetjes
 = Anders




























Hier staat: __________________________________________
→ Dit is het antwoord wat je in moet voeren om het volgende filmpje te kunnen zien.



Film 3 deel 2
Hannah en Nienke organiseren een feestje voor de buurvrouw van Nienke. Met taart,
bloemen, een kaart en muziek. Voor wie wil jij een feestje organiseren?
Vul hieronder je plan in:
Feestdatum:
Feestlocatie:
Wie ga je uitnodigen:

Wat ga je doen:

Wat heb je nodig:

Wanneer doe je dit:

Wie doet dit:

Vergeet niet om uitnodigingen te versturen! Veel feestplezier!
→ Als je deze opdracht hebt gedaan, kun je het laatste filmpje bekijken.

Film afsluitende opdracht
Hannah en Nienke zijn klaar met alle opdrachten. Wat heeft hun oma hun een leuke dag
bezorgd!
Er is nog één laatste opdracht: Bouw je favoriete Bijbelverhaal na met zand of met klei.
Wil je kans maken op vier kaartjes voor de Zandverhalen in Elburg, maak dan een foto van je
bouwwerk.
Zet dit op Facebook of Instagram en tag Kindertheater Je bent een Parel in je bericht.

Of stuur een mailtje met je foto naar info@jebenteenparel.nl.
Wil je alvast online een kijkje nemen bij de Zandverhalen? Kijk dan op: www.zandverhalen.nl

