Tijd van Monniken en ridders: Het Christendom

Monnikenwerk
Lees het verhaal

Dit is Jorik, hij is arm
Zijn vader werkt op het land
Dat land is van de monniken
Jorik wil een appel pakken uit de boom
Hij valt en breekt een been
Dit is een monnik, hij heet ook broeder
Een monnik woont in een klooster
Hij schrijft boeken, en zorgt voor zieken
En hij bid veel in de kerk
Alles wat hij heeft is van god
Kleur de woorden:
Jorik is arm = geel

god = blauw

klooster = oranje

vader werkt = paars

bid = rood

monnik = groen

Vraag 1: Het klooster is rijk, maar de monniken zijn arm, hoe kan dat?
Alles in het klooster is van de boeren.
Het klooster en alles in het klooster is van god.
Vraag 2. Wat doet een monnik elke dag?
Een monnik gaat vaak op reis
Een monnik bid elke dag, hij schrijft ook boeken.
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Monnikenwerk
Lees het verhaal

Jorik is de zoon van een boer

De broeder is lief voor Jorik

en hij brak zijn been

Hij legt uit wat broeders doen

Nu ligt hij in het klooster

Hij zegt dat hij leeft voor god

De broeder zorgt voor hem

Hij heeft geen vrouw, ook geen kind

Schrijf: arm / boer / rijk / klooster
De vader van Jorik is een _______________
Een monnik woont in een ________________
Een monnik is arm, maar het klooster is ______________
Jorik en zijn familie zijn ______________________
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Groei van het Christendom
Lees het verhaal

Zie je het roze gebied?

Dit zijn de Hunnen

Dat is het Romeinse rijk

Ze kwamen op snelle paarden

Zie je de rode pijl  ?

Ze maakten veel kerken kapot

Zo vielen de Hunnen het

Dat was rond het jaar 400

Romeinse rijk binnen

Schrijf: paarden / groot / Hunnen / kerken

In het jaar 400 was het Romeinse rijk heel______________
Toen kwamen de _______________ in het Romeinse rijk
Ze kwamen op snelle ______________
De Hunnen maakten veel __________________kapot
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Groei van het Christendom
Lees het verhaal

Dit is koning Clovis
Op dit plaatje wordt hij gedoopt
Hij wordt gedoopt met water
Daarna is hij een Christen
Hij hielp de monniken
En de monniken hielpen hem

Welke tekst hoort bij het plaatje?

monniken

Koning Clovis

kroon

priesters
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Koning Karel wordt keizer
Lees het verhaal

Dit is koning Karel de Grote

Dit is het gebied van koning Karel

De mensen vonden hem super

Karel maakte veel mensen dood:

Dus noemden ze hem de Grote

als je een dief was, maar……

Maar hij was ook gemeen

ook als je geen Christen was.

Schrijf: dood / Karel de Grote / christen / groot
In het jaar 700 was koning ___________________ de baas
Hij wilde dat iedereen __________________ was
Als je geen Christen was maakte hij maakte hij je _________
Het gebied van Koning Karel de Grote was heel _________
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Koning Karel wordt keizer
Lees het verhaal

Dit is koning Karel de Grote
Naast hem staat de Paus
De paus is de baas van de kerk
De paus zegt:
Karel jij bent nu Keizer,
want jij bent goed voor de kerk
Kleur het plaatje
Het haar van koning Karel = bruin

de mijter van de paus = paars

de mantel van koning Karel = rood

de mantel van de paus = groen

Vraag 1. Wie is de hoogste baas, een koning of een keizer?
Een koning
Een keizer
Vraag 2. Wie was in het jaar 700 de baas van de kerk?
De koning
De paus
Vraag 3. Wat draagt een paus op zijn hoofd?
Een mijter
Een pet
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Geloven in Nederland
Lees het verhaal
Katholiek
Dit is een katholieke kerk
De pastoor staat achter een altaar
Hij leest uit de bijbel
Protestant
Dit is een protestantse kerk
De dominee staat op een preekstoel
Ze leest voor uit de bijbel
Joods
Dit is een joodse kerk,
dat heet synagoge.
De rabbijn draagt een keppel
Hij leest voor uit de Thora - rol
Wie ben ik? Zet een X onder rabbijn, pastoor of dominee.
rabbijn

pastoor

dominee

Ik werk in een synagoge
Ik sta achter een altaar
Ik draag een keppel op mijn hoofd
Ik ben protestants
Ik lees voor uit de Thora-rol
Ik lees voor uit de bijbel
Ik sta op een preekstoel
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