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Here are some suggested handles to help students recall the verses. You may adjust as desired or invent your
own.

Bemoediging
2

A100c.jpg

Psalm 91 : 11

Want hij
Kijk naar het licht. verbeeld nu dat het licht voor God staat.

stuurt je zijn engelen,
Kijk naar de lichtstralen die leiden naar de engel. Zie dit als God die zijn engelen stuurt.

ze zullen over je waken,
Kijk naar de hand van de engel die op Daniël’s schouder rust. Denk aan de engel als hij de

situatie waarin Daniël zich bevindt onder controle heeft.

waar je
Kijk nu naar de andere hand van de engel welke naar de grond voor Daniël’s voeten wijst..

Denk aan God die Daniël die door middel van de engel beschermt.

ook gaat.
Kijk naar het verlichte gedeelte op de vloer. Zie dit als het door Daniël te volgen pad. Godzorgt
ervoor dat Daniël veilig is.
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Filippeanzen 4 : 19
Kijk naar de hand van Elia en beeld je in dat deze is gevuld met eten. De raven hebben eten
gegeven aan Elia en dit geplaatst op zijn 4 vingers. Elia heeft één duim opgeheven en hij heeft
nog 9 vingers en 10 tenen over.

Mijn God
Denk aan de raaf die eten krijgt van God.

zal vanuit
Kijk naar het eten, eten is iets dat we allemaal nodig hebben. Denk nu aan de raaf die
terugvliegt naar het eten dat bij God is.

zijn rijkdom aan heerlijkheid volop
Kijk naar de raaf die Elia het eten geeft. Kijk naar het eten, eten is iets dat we allemaal

nodig hebben. Denk nu aan de raaf die terugvliegt naar het eten dat bij God is. Verleg nu je
aandacht naar de schaal waar het eten in ligt. Het is een gouden schaal, die ontzettend mooi
glimt en is vormgegeven. Dit vertegenwoordigt God’s glorie.

in al uw noden voorzien in Christus Jezus.
Terwijl de raaf terugvliegt naar Elia, ziet hij dat Elia water drinkt. Het water komt uit een
rots. Jezus is onze rots.
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Spreuken 20 : 22
David heeft veel van de Spreuken geschreven.

Zeg nooit bij jezelf:
David houd zijn mond, hij zegt niets.

‘Ik zal het hem betaald zetten!’
Kijk naar David’s voeten. Hij wil vluchten en in ruil daarvoor is hij niet van plan om Saul te

verwonden.

Vertrouw op de Heer,
David houdt één van de kwastjes aan zijn kleed vast. Dit laat zien dat hij vertrouwt op God,
dit omdat God de Israëlieten opdroeg op kwastjes aan hun kleding te dragen, opdat dit hen
eraan hielp te herinneren om God te gehoorzamen (Numeri 15:37-41).

hij komt voor je op.
Saul’s speer is in de muur. David werd gespaard en uiteindelijk maakte God David koning.
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Jesaja 43 : 25

Ik ben je niets verplicht, maar dan ook niets. Het is pure goedheid dat ik je opstandigheid
vergeef, niet terugkom op je zonden.
Kijk naar de juwelen op de rechterschouder van de priester. Kijk naar de juwelen op de
linkerschouder van de priester. Het is moeilijk om door de rook heen te kijken. Het ontneemt
het zicht op de dingen die erachter liggen. Kijk naar de omhoogtrekkende rook. Merk op hoe
de rook om Jezus hand kringelt. Kijk nu naar de rook en focus op Jezus gezicht, waar hij beslist
om jouw zonden niet te herinneren.
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Romeinen 10 : 9
De Romeinse officier Pilot gaf toestemming om wachters/soldaten te plaatsen bij het graf, maar
zij werden verjaagd toen Jezus opstond. De Bijbel geeft niet aan hoeveel wachters/soldaten er
waren, maar het waren er waarschijnlijk 9 of 10. Voor details, zie Mattheüs 27:62 & 28:15

Als u met uw mond belijdt:
Kijk naar de mond van Maria Magdalena.

Jezus is de Heer,
Ze kijkt naar Jezus.

en met uw hart gelooft
Kijk naar het hart van Maria.

dat God hem uit de dood heeft opgewekt,
Kijk naar het lege graf.

wordt u gered.
Kijk naar Jezus voet met de wond van het kruis. We zijn gered omdat Jezus de prijs heeft
betaald voor onze zonden.
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De Sabbat
7

A150c.jpg

Genesis 2 : 3
Genesis betekent begin. Er worden 2 vogels getoond voor dag 5 en 3 verschillende dieren voor
dag 6. Genesis betekent begin. Er worden 2 vogels getoond voor dag 5 en 3 verschillende dieren
voor dag 6.

God gaf de zevende dag zijn zegen
Kijk naar Jezus linker hand terwijl hij de 7de dag zegent.

en maakte er een bijzondere dag van.
Kijk naar Jezus rechterhand. Jezus rechterhand doet hetzelfde.

Want op die dag, toen hij zijn schepping voltooid had,
Jezus is deel van de 7de dag en God maakte niets op deze dag.

hield hij op met al zijn werk.
Kijk terug naar de vorige 6 dagen.
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Exodus 20 : 8
In Exodus 20 staan de 10 geboden.

Houd de sabbat in ere.
Kijk naar de deur van de kerk. Verbeeld je dat de deur weet dat het zich moet sluiten als
iedereen binnen is.

Het moet een bijzondere dag voor je zijn.
Kijk naar het kruis.
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Matteüs 24 : 20
Mattheüs hoofdstuk 24 verhaalt dat Jezus wist wat in de toekomst zou gaan gebeuren.

Bid
Eén van de discipelen, die onmiddellijk gehoorzaamde is begonnen met bidden.

dat je niet hoeft te vluchten
Merk op dat een man wegrent uit Jeruzalem. Net zo als elke Christen dat later zal doen.

in de winter of
Merk de bomen zonder bladeren op, net als in de winter.

op een sabbat.
Kijk naar de tempel. De plaats waar mensen zich verzamelen, in het bijzonder op de Sabbat.
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Marcus 16 : 1–2

Toen de sabbat voorbij was,
De Sabbat eindigt bij zonsondergang.Kijk naar een donker gedeelte van de achtergrond en stel
je voor dat het de Sabbat vertegenwoordigt.

kochten Maria van Magdala, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome
Kijk naar elk van de 3 vrouwen.

balsems om daarmee het lichaam
Merk op dat ze potten met kruiden dragen.

van Jezus te zalven.
Kijk naar de handdoek in de hand van de vrouw, die werd gebruikt bij het zalven.

Heel vroeg, op de eerste dag van de week,
Kijk naar het gedeelte van de achtergrond die helder is en de vroege morgenlicht voorstelt.

toen de zon opkwam,
Kijk naar dat gedeelte waarvan je denkt dat, dat het helderste is van de wolken die glinsteren
in de zon

gingen ze naar het graf.
De vrouwen naderen het graf.

Onrein voedsel
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Jessaja 66 : 17

In één keer worden uitgeroeid wie in optocht naar tuinen trekken om zich te reinigen, om zich
aan afgoden te wijden; wie varkensvlees eten en muizen of ander onrein gedierte. De Heer zelf
kondigt dat aan.
Kijk naar het water. Water wordt gebruikt voor te wassen en schoonmaken. Kijk naar de ene
boom. Kijk naar de varken. Kies één van de andere dieren als je deze woorden spreekt. Kijk
naar de muis. Kijk naar de zon, die vertegenwoordigt het vuur dat komen zal.

Doden
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Psalm 115 : 17

Niet de doden brengen hulde aan de Heer,
Kies één grafsteen waar je altijd naar kijkt als je dit vers zegt.

niet de doden in de stilte van hun graf.
Kies een andere grafsteen waar je altijd naar kijkt als je dit vers zegt.
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Johannes 5 : 28–29
De 5-jarige heet John. Hij kijkt om het uur naar shows van 28 of 29 minuten.

Verbaas u niet hierover;
Sind we dit vers kennen hoeven we niet verbaasd te zijn als de doden opstaan.

want er komt een tijd
Merk de horlage van de jongen op.

dat de doden in hun graven allemaal
Kijk langs alle graven.

zijn stem zullen horen
Eén van de mensen komt uit de grond en heeft een kop bij haar oor, om zijn stem better te
kunnen horen.

en uit hun graf zullen komen:
Kijk naar haar voeten, die nog uit het graf komen.

wie het goede deden, zullen opstaan om te leven;
Kijk naar één van de omvergeworpen grafstenen.

wie het kwade deden, zullen opstaan om geoordeeld te worden.
Kijk naar de ongeopende graven. Openbaring 20:4- geeft aan dat de opstanding 1000 jaar later
is.
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1 Thessalonicenzen 4 : 16–17
Dit is de eerste opstanding. Dit helpt je wellicht herinneren wat in 1 Tessalonicenzen staat. Er
zijn 4 mensen op de aarde en 16 of 17 zijn al in de lucht.

Want wanneer het teken wordt gegeven,
Kijk naar Jezus en stel voor dat hij neerdaalt.

de aartsengel zijn stem verheft
Kijk naar de engel die een aankondiging doet.

en Gods bazuin klinkt,
Kijk naar de shofar. Dt is een trompet gemaakt van de hoorn van een ram en wordt al eeuwen
gebruikt om God te aanbidden.

zal de Heer zelf afdalen uit de hemel.
Kijk naar Jezus.

Eerst staan dan de gestorven christenen op;
Kijk naar de 4 mensen die op de grond staan.

daarna worden wij die nog in leven zijn,
Stel je voor dat deze worden opgenomen en de anderen die al in de lucht zijn gaan vergezelen.

samen met de verrezenen weggevoerd op de wolken in de lucht om de Heer te ontmoeten.
erbeeld je dat alle mensen Jezus ontmoeten in de lucht.

Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn.
Iedereen die dan overblijft zal voor altijd bij Jezus zijn.
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