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G e e f  d e  g o e d e  b o o d s c h a p  d o o r !
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Werkblad Spel 5  

Geef de goede boodschap door!

De volgende zinnen moeten worden overgebracht:

Neutrale zinnen: (hiermee starten) 
1. Liefje, je bent de beste koning, veel beter dan je halfbroer Filippus.

2. Denk aan onze ontmoeting in Rome, hoe verliefd we waren.

3. Wat fijn dat de Romeinen zagen dat jij een capabele leider bent.

4. Herodes is een naam die traditie en gezag betekent.

5. Dat jij en jouw nageslacht eeuwig mogen heersen over Israël.
6. Vind je ook niet dat Salomé zo mooi kan dansen?

7. Ze is zo sensueel, zo jong en bevallig.

8. Geef haar een gunst, laat haar wat moois vragen.

9. Wees een echte kerel, zweer het voor iedereen hier aanwezig.

10. Zodat iedereen, maar ook God, weet dat je het meent.

Voor elk onderstreept woord dat bij Herodes binnenkomt, krijgt de groep punten,

Giftige zinnen 
1. Laat zien dat je niet bang bent, hang wat gevangenen op.

2. Zorg voor wat extra geld, knijp de armen extra uit.

3. Maak vrienden met Romeinen, betaal wat smeergeld.

4. Plezier je hovelingen, pak wat land van de weduwen af.

5. Wees vroom, offer een paar zwakke dieren.

6. Breid je landbouwgrond uit, brand de wildernis plat.

7. Vertel aan de boeren, dat ze hun land uit moeten putten.

8. Als mensen niet luisteren willen, sla ze in slavernij.

9. Doe net als de keizer, gedraag je als een tiran!

10. Salomé mijn liefste dochter, vraag om het hoofd van Johannes.

Voor elk onderstreept woord dat bij bij Herodes binnenkomt, krijgt de groep punten. Voor elke 

rode zin die positief wordt gemaakt, krijgt de groep ook punten.


