Werkblad Willibrord
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Willibrord

Wanneer leefde Willibrord? Van …………… tot ……………
Teken in de tijdsbalk hierboven het juiste tijdvak in.

2

De heilige Willibrord

A) Beelden van heiligen lijken vaak op elkaar.
Maar als je goed kijkt zie je verschillen.
Je kunt Willibrord herkennen aan een paar
speciale attributen.
(Attributen zijn speciale voorwerpen, dieren,
bloemen en/ of kleding. Deze attributen
hebben meestal iets te maken met de
wonderen die heiligen hebben verricht of de
manier waarop ze zijn gestorven.)
Vergelijk de twee hiernaast staande
afbeeldingen van Willibrord.
Teken drie voorwerpen waaraan je Willibrord kunt herkennen.

B) Bonusvraag: Schrijf in steekwoorden erbij waar deze voorwerpen naar verwijzen.
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Wodan, Donar en Freya

Voor het christendom geloofden de Friezen in de Germaanse goden. Sommige dingen herinneren
ons nog steeds aan het oude geloof. Drie van onze weekdagen zijn namelijk genoemd naar de goden
Wodan, Donar en Freya. Weet jij welke dagen dat zijn?
Schrijf de namen van de drie goden bij de juiste dag
van de week.
●

Wodan is de oppergod. Hij is de god van de
wijsheid, strijd en leider van het dodenleger.

●

Donar is de god van de donder en schepper van
orde.

●

Freya is de godin van de vruchtbaarheid en liefde.

4

Verspreiding van het geloof

A) Een missionaris is iemand die op missie is om anderen te overtuigen (bekeren) van zijn eigen geloof
(religie of idee). Willibrord was zo’n missionaris en bracht het christendom naar de ‘ongelovige’ Friezen.
Maar de Friezen waren geen ongelovigen, ze hadden een eigen geloof. Waarom werden de Friezen dan
toch ‘ongelovigen’ genoemd?

..................................................................................................................................
B) Lees hieronder het verhaal over Jonathan, een moderne missionaris.
Ruim 100 jaar geleden gaat Jonathan naar Tanzania in Afrika om het verhaal van Jezus Christus te vertellen.
Hij heeft lang gestudeerd en zich heel goed voorbereid. Jonathan mag een paar keer oefenen in de kerk van de
hoofdstad, maar dat is natuurlijk niet echt. Hij wil naar de volkeren in de binnenlanden. Eindelijk is het grote moment
aangebroken. Jonathan verhuist naar een stam waar hij vroeger al stoere heldenverhalen over las: de Masaï.
Eindelijk mag hij hier gaan preken. En dat is bijzonder, omdat de Masaï
graag vasthouden aan de eigen tradities. Jonathan grijpt zijn kans en
begint te preken als nooit tevoren. Het zweet loopt over zijn voorhoofd.
Nadat Jonathan het goede nieuws over Jezus Christus heeft verteld,
staat één van de stamoudsten op. “U hebt goed gesproken, maar ik wil
nog drie dingen weten over deze bijzondere man Jezus.”
“Heeft Jezus ooit een leeuw gedood?”, “Hoeveel koeien bezat Hij?”
“En tenslotte, hoeveel vrouwen en kinderen had Jezus?”

Waarom wil deze man dit graag weten, denk je? Bespreek je antwoord in een groepje.
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