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A) Willibrord leeft van 658 - 739. Dat is zo’n 1300 jaar geleden. Teken het juiste tijdvak in.

B) Willibrord is een engelse monnik. Hij is heel gelovig en wil anderen vertellen over Jezus Christus. 

Dus vertrekt hij per boot naar de Friezen in wat nu Nederland is. Zij worden heidenen (niet-gelovigen) 

genoemd, omdat ze niet christelijk zijn.Teken hoe Willibrord in zijn boot aankomt bij de kust van Neder-

land. Gebruik hiervoor een apart vel papier.

 ● Hoe ziet de boot eruit ?

 ● Wie zijn met Willibrord meegekomen ?

 ● Wat hebben ze meegenomen ?

 ● Staan de Friezen op hem te wachten of is het strand leeg?

Willibrord wil de Friezen laten geloven in Christus. 

Maar de Friezen hebben hun eigen geloof, met hun eigen 

goden. Dat is volgens Willibrord niet het juiste geloof, dus 

dat telt niet. 

Niet alle Friezen laten zich zomaar ompraten. Met een 

strijd tussen de christenen en de Friezen als gevolg.

Stel dat jij één van de Friezen zou zijn en Willibrord komt 

naar jouw dorp. Wat zou jij doen? (kruis aan)

 F Ik zou naar Willibrord luisteren en erover nadenken

 F Ik zou met Willibrord gaan praten over mijn en zijn geloof

 F Ik zou niet naar hem luisteren en iets anders gaan doen

 F Ik zou boos worden en hem wegsturen

Leg uit waarom je zo zou reageren. En bespreek je antwoord met iemand anders.

……………………….....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................…

Willibrord komt aan in Nederland1

Willibrord op missie2
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De Friezen geloven in de Germaanse goden. Dan komt Willibrord. Het duurt daarna nog een paar hon-
derd jaar voordat heel Nederland in Jezus Christus gelooft. Maar sommige dingen herinneren ons nog 
steeds aan de oude goden. Drie van onze weekdagen zijn 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 vruchtbaar-
heid en liefde. 

Hieronder staan begrippen die bij of het christendom of bij het het Germaanse geloof horen. 
Wat hoort waar bij? Zet de begrippen in het juiste vak. 

Willibrord  /  Friezen  /  kerken  /  Wodans-eik  /  Donar, God van de donder  /  kerstenen  /  
dopen  /  bijbel  /  Freya  /  Kerstmis  /  Jezus Christus, zoon van God  /  natuurgeesten  /  

meer-godendom  /  Zonnewende-feest  /  verering in de natuur  /  kruis

Germaans geloofChristendom

Germaanse goden3

Twee geloven tegenover elkaar4


