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"JEZUS
NAAR EGYPTE"

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

Het is nacht. In Bethlehem is het stil, de mensen
slapen.
Heel zachtjes gaat er een deur open. Een paar
mensen komen naar buiten, een man en een
vrouw. De vrouw draagt een Kindje in haar armen.
Ze kijken om zich heen. Dan lopen ze de straten
door, de stad uit. Weg, hier vandaan, weg uit Bethlehem, weg uit Israël. Ze moeten vluchten.
Het is nacht. In Aleppo, een stad in Syrië, is het stil,
de mensen slapen.
Heel zachtjes gaat er een deur open. Een paar
mensen komen naar buiten, een man en een vrouw
en een paar kinderen. De man draagt een kind in
zijn armen. Ze kijken om zich heen. Dan lopen ze de
straten door, de stad uit. Weg, hier vandaan, weg uit
Aleppo, weg uit Syrië. Ze moeten vluchten.
Op de vlucht… de Heere Jezus, omdat Hij de
Christus is.
Op de vlucht… het gezin in Syrië, omdat ze christenen zijn. Op de vlucht… of mensen nu christen of
moslim zijn, ze hebben de Heere Jezus nodig.
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BEDENK EEN VRAAG

NADENKEN

Wie waren er ook in Egypte?
Kleur de goede namen:

Daniël

1. Herodes

David
Ismaël

2. Bethlehem
3. Nazareth

Simson

Jakob

De 12 stammen

Mozes

4. Hosea

5. In een droom
Hosea

6. Egypte
Petrus

Jozef, zoon van Jakob

In het kaartje van Egypte staan antwoorden die horen bij de vertelling.
Bedenk er een goede vraag bij die past bij de vertelling.

Abraham
Petrus
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ARABISCH SCHRIJVEN

WAT VIND JIJ?

Er komt een opvangcentrum voor vluchtelingen in jullie woonplaats.
Wat vind jij daarvan?

Het
geeft
kansen

Kun je de tekst hieronder lezen? In het Arabisch lees je van rechts naar links. Als je de
Arabische letters met onze letters schrijft, kun je het al iets beter zien. De vertaling in het
Nederlands staat er onder.
Probeer de Arabische letters na te schrijven. Misschien kun je een kaart schrijven voor
een kind in een asielzoekerscentrum met deze woorden erop.

Het maakt
me bang
marhabaan ! ma alssayiyat allati kunt aidtarru ‘iilaa alfirar . nahn nasli min ‘ajlik !
Hallo! Wat erg dat jullie moesten vluchten. Wij bidden voor jullie!

Het zijn
er teveel

Als
christen
moet je
helpen

REBUS
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ARABISCHE PUZZEL
Kun jij lezen wat er staat?
(Let op… van rechts naar links!)
Zoek de letters op het toetsenbord van
de computer met de Arabische letters.

