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‘Geroepen om te dienen’ woordzoeker 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
We zijn allemaal geroepen om God te dienen op een unieke manier! Gebruik 
dit rooster om een woordzoeker te maken van ongeveer tien mensen die jij 
kent, die door God geroepen zijn! Houd op de achterkant een lijst bij van hun 
namen. Als alle namen in het rooster staan, voeg dan willekeurige letters toe in 
de nog open blokjes. Ruil met een vriend en doe een wedstrijd om de puzzel af 
te maken! 
 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
 
 
Discussie:  
Hoe kun jij God vandaag dienen? En hoe in de toekomst? Kun je vandaag al 
beginnen om je voor te bereiden om God in de toekomst te dienen? 



www.defakkeldragers.nl 4 

Graaf in het verhaal 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vragen om je aan het denken en praten te zetten over William Booth 
 

1. Wat leidde William en Catherine er toe om hun positie in de kerk te 
verlaten en om hun eigen kerk op te richten? 
 
 
 

2. Met welke moeilijke dingen kregen ze te maken toen ze in Londen 
kwamen? Wat zorgde ervoor dat ze doorgingen, ondanks moeilijkheden? 
 
 
 

3. Hoe was het leven voor de mensen aan de oostkant? Waarom zeiden zij 
dat God nooit naar de oostkant komt? Waar zijn er vandaag de dag 
mensen die zich misschien hetzelfde voelen? 
 
 
 

4. De mensen van de oostkant vonden Jezus op verschillende tijden en 
manieren. Kun je voorbeelden geven van wat ze naar Jezus leidde? 
 
 
 

5. Waarom waren de café-eigenaren aan de oostkant zo boos op William 
en Catherine? 
 
 
 

6. William en Catherine realiseerden zich dat ze mensen moesten helpen 
om uit armoede te komen. Welke specifieke stappen ondernamen zij om 
dit te doen? 
 
 
 

7. Welke bedieningen ken jij die mensen helpen? Kun jij hen ondersteunen? 
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Graaf dieper 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Denk door over een aantal moeilijke zaken 
 

1. Ons thema is ‘Geen compromis’. Zijn er momenten dat het goed is om 
compromissen te sluiten? 
 
 
 

2. Hoe denk je dat Williams familie beïnvloed werd door zijn keuze om 
naar Londen te gaan? Wat was hun reactie? Wat zou jouw houding zijn 
als jouw familie zo’n zelfde keuze zou maken? 
 
 
 

3. Kunnen christenen ‘in de wereld, maar niet van de wereld’ zijn? Is dit 
ook van toepassing op plaatsen zoals de cafés aan de oostkant?  
 
 
 

4. Het Leger des Heils omschreef hun werk als een “gevecht tegen zonde”, 
met posters waarop “Oorlog!” stond. Wat denk je dat hiervan de 
inspiratie was? Denk je dat dit een goed thema is om mensen over Jezus 
te vertellen? Welke creatieve manieren gebruikt jouw kerk om Jezus te 
delen met anderen? 
 
 
 

5. Wat is belangrijker: Mensen vertellen over de vergeving van Jezus, OF 
tegemoet komen aan hun fysieke en emotionele behoeften? Discussieer.  
 
 
 

6. Waar zijn er vandaag de dag plaatsen als de oostkant? Is God in die 
plaatsen? Hoe? 
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‘Gods weg’ doolhof 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De mensen van de oostkant vochten met een ander soort wapens dan de 
mensen in het Leger des Heils van William Booth. Help Henry om zijn weg te 
vinden, door Gods plan te volgen om de strijd te winnen! 

 
Discussieer:  
In de film zagen we dat het Henry veel tijd koste om William en Catherine, en 
de boodschap die zij deelden, te accepteren. Waarom? 
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‘Nieuw leven’ interview 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nodig iemand uit om naar je klas of huis te komen om iets te vertellen over 
zijn/haar geloofsreis. Vraag om voorbereid te komen en gebruik de 
onderstaande vragen als hulp om de discussie gaande te houden. 
 
 
 

1. Kun je ons je verhaal vertellen over hoe je leven was voordat je christen 
werd? 
 
 
 

2. Wat was je eerste ontmoeting met de Heer? 
 
 
 

3. Was er een bepaald persoon of programma die Jezus met je deelde? 
 
 
 

4. Hoe heeft het geloof je leven veranderd? 
 
 
 

5. Ervaar je dat God je een bepaalde roeping heeft gegeven? 
 
 
 

6. Welk advies heb je voor ons, wanneer we proberen de Heer te dienen? 
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Het Leger des Heils verspreid over de wereld 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
 
Gebruik de kaart om de volgende vragen te beantwoorden: 
 

1. Waar begon het Leger des Heils? 
 

2. In welk jaar begon hun werk in jouw land? 
 

3. Als jij bij het Leger des Heils zou gaan, in welk land zou je dan willen 
werken? 
 

4. Kun je de naam van een land vinden, waar het Leger des Heils werkt, dat 
met dezelfde letter begint als jouw naam? 
 

5. Hoeveel jaar was het Legers des Heils verboden in Rusland? In welk jaar 
begonnen ze daar eindelijk weer te werken? 
 

6. In welk land is het Leger des Heils, volgens de kaart, het meest recent 
beginnen te werken? 
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Voorwaarden voor de troepen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Het Leger des Heils gebruikte een hele andere manier van spreken wanneer ze 
het over hun bediening hadden. Probeer de Leger des Heils term aan de 
linkerzijde te koppelen aan de juiste betekenis aan de rechterzijde! 
 

1. Leider      ___ De Strijdkreet 
 

2. Bijbel       ___ Vuur een salvo 
 

3. Werkers      ___ Barakken  
 

4. Zendingshuis     ___ Troepen 
 

5. “Halleluja” roepen     ___ Generaal 
 

6. Gebed      ___ Zwaard 
 

7. Bijbel lezen      ___ Cadetten 
 

8. De Zendingskrant     ___ Rantsoenen nemen 
 

9. Studenten of nieuwe werkers   ___ Knieoefening  
 

10. Slaapzalen of trainingcentra   ___ Vesting 
 
Discussieer:  
Waarom denk je dat het Leger des Heils deze codewoorden gebruikte? Heeft 
jouw kerk of familie ook interessante uitspraken of woorden die alleen 
begrepen worden door mensen die bij die groep horen? Helpt het ook iets? 
Kunnen ze kwetsend zijn? 
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William zegt 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vind wat William schreef in het autobiografie-boek van 
Koning Edward VII, in 1904, door de woorden in de 
kolommen volgens de instructies af te strepen. Kopieer 
vervolgens alle woorden die overgebleven zijn, van links naar 
rechts, te beginnen aan de bovenkant, naar de stippellijntjes, 
om de boodschap te achterhalen.  
 

1. Streep alle kleurwoorden af in kolom A en D. 
2. Streep alle bloemen af in rij 2 en 6. 
3. Streep alle dieren af in kolom E. 
4. Streep alle voertuigen af in rij 3 en 5. 

 
 A B C D E 
1 GROEN SOMMIGE MENSEN ORANJE ZIJN 
2 GERICHT TULP OP ROEM ROOS 
3 SOMMIGE AUTO TREIN MENSEN PAARD 
4 BRUIN ZIJN GERICHT GRIJS OP 
5 ROOD GOUD VLIEGTUIG IK BEN 
6 GERICHT MADELIEFJE OP DE LELIE 
7 PAARS ZIELEN VAN WIT MENSEN 
 
 
…………....   …………..    ……..     …………….   ……    ………..    
 
………….   ………….    ……...    …………..    …....    ………… 
 
…..   ……    …………..    ……     ……..     ……………   ……..   ………… 
 
 
 
Discussieer:  
Hoe gebruikt William zijn ambitie voor de goede zaak? 
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Kleurplaat - 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
1 Korinthe 10:24 
Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. 
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Kleurplaat - 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Matteüs 25:40 
En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan 
hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat 
hebben jullie voor mij gedaan.” 
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Kleurplaat - 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mattheüs 5:44 
En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. 
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Kleurplaat - 4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
1 Timoteüs 4:12 
Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees 
voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, 
geloof en zuiverheid. 
 
 


