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Dit Kompas is van:

v e r b i n d t  j o n g e r e n

DE KOPEREN SLANG
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“Kijk eens, pap.” Voor de deur van de apotheek staat 
Lisa met haar vader. Ze hebben samen de bood-
schappen gedaan die mama nodig heeft. Alleen 
moeten ze nog even een drankje ophalen bij de 
apotheek. En ineens ziet Lisa het bord, wat boven 
de ingang hangt. ‘’Pap, daar staat een beest op! Wat 
is dat voor een dier? En waarom staat dat op dat 
bord?” ”Dat dier is een slang. En hij staat op een stok, 
dan kun je hem goed zien”, antwoordt vader. “Maar 
waarom hangt dat bord bij de apotheek?” 
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Lees de zin en zoek in het vak erachter het goede antwoord. 
Trek een lijn naar dat antwoord.  

Weet je 
het nog?

1. Het volk van Israël was bijna in … 

2. Ze moesten alleen nog door het land van de ….

3. Omdat dat niet mocht, moesten ze weer terug, de ….  in     

4. Toen gingen ze mopperen op het… 

5. Daarom stuurde de Heere ….

6. Die …. het volk.

7. Heel veel mensen ….

8. Daarom ging het volk naar …  

9. Ze vroegen of hij tot de Heere wilde ….

10. Mozes moest een  …. maken   

11.  Hij moest ervoor zorgen dat …                                                       

12. Wie  …                                                                                                        

13. Nicodemus kwam met heel veel …  naar de Heere Jezus.

14. De Heere ging vertellen over …

15. Hij noemde Zich …. 

16. Hij moest net als de koperen slang ook … 

17. Dat gebeurde op ….

18. Toen de Heere Jezus …  

19. Wie nu …. , zal zalig worden.

 

verhoogd worden

in Hem gelooft

de Zoon des mensen

gekruisigd werd

Zichzelf

Golgotha

vragen

bidden 

koperen slang

Mozes

naar die slang keek werd genezen   

iedereen hem goed kon zien  

woestijn

slangen

werden ziek en stierven

Kanaän

beten 

Edomieten

manna 

PUZZEL
Wat staat hier? Begin bij de eerste letter, en sla steeds één hokje over/ 
begin daarna weer opnieuw tot je aan het eind bent. Wat lees je? Of: 
zet eerst alle zwarte letters achter elkaar. ga daarna verder met de 
rode letters. Wat lees je?

w b l e a e s a f r p

e s a e k e l n

i e t w e a d o

r n n k b e e e

e e g e g n n l n e v k

Je leest:
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1.    De Heere zei tegen het volk: “Wie naar de koperen slang kijkt, wordt 

genezen.” 

 De Israëlieten moesten dus twee dingen doen: ze moesten geloven wat de  

 Heere zei en ze moesten doen, wat de Heere zei.

 a. Hoe is dat bij ons?  

 b. Wat moeten wij geloven?  

  c. En wat moeten wij doen? Probeer bij allebei de vragen eens een paar 

dingen te noemen.

2.  Zoek eens op Johannes 1 vers 35 - 40

 a. Over wie gaat het daar?

 b. Wat deed hij?

 c. Wat zei hij? Zie vers 36.

 d. Wie bedoelde hij daarmee?

 e. Waarom lijkt dit Bijbelgedeelte op het verhaal over de koperen slang?

 f. Wie geloofden er? Zie vers 29.

3.    Zoek eens op Heidelbergse Catechismus Zondag 7 (of hierbij afdrukken, 

eventueel een klein gedeelte). Welke twee belangrijke woorden staan er in 

antwoord 21?   

 a. De Heere …. en …..    

 b. Probeer eens te vertellen wat dat is?

Om over te praten

Welke plaatjes horen bij het verhaal? 
Zet daar een kruisje bij



KLEURPLAAT


