
Themamap Wie is God? 

kinderevangelisatieweek
2009



 

Wie is God? 
Lessenserie 2009 

 
 
Voorwoord 
 
Als thema van de lessen voor de evangelisatiedagen in de zomer van 2009 is 
gekozen: Wie is God? 
 
Onze tijd kenmerkt zich door veel aandacht voor het occultisme. Onze jongeren 
worden er op verschillende manier mee geconfronteerd. In veel kinderboeken speelt 
het occulte een belangrijke rol en daarnaast zijn er ook nog heel wat 
computerspelen, waarin de werkelijkheid zoek is en de waarheid door het occulte 
wordt verdrongen.  
 
Ons thema leidt ons naar de Bijbel. Voor een buitenkerkelijk kind dat luistert naar de 
vertellingen is de verbinding met de fantasie snel gemaakt. De verhalen uit de Bijbel 
worden door zulke kinderen heel gemakkelijk gelijkgesteld met verhalen rond occulte 
zaken. In meerdere of mindere mate is hun denken daardoor gevormd en zijn hun 
gedachten ervan doortrokken.  
 
Wij stellen in deze lessenserie de vraag “Wie is God?” Op eenvoudige wijze willen wij 
werken aan het antwoord op de vraag welk Godsbeeld wij op onze 
evangelisatieclubs aan de jeugd overdragen. God is immers een Geest. In de Bijbel 
lezen we over Gods eigenschappen. Enkele daarvan willen we via de vertellingen, de 
gesprekken, de verwerkingen en het zingen aan de kinderen bekend maken.  
 
Het zal duidelijk zijn, dat het gebed onmisbaar is. Overal is de Geest nodig om harten 
brandende te maken. Dat geldt ook op onze kinderbijbelclubs. 
 
Moge de Heere dit evangelisatiewerk onder de jeugd zegenen. Onder Zijn Zegen 
zullen kinderen, jongeren God gaan zoeken. Dat is ook het doel van het 
evangelisatiewerk. Daarvan krijgt God de eer en buitenkerkelijke kinderen de ware 
kennis van: “Wie is God”.  
 
Gods zegen wensen wij ook toe aan allen die bij de vakantiebijbelweek betrokken 
zijn. 
 
 
Namens de commissie, 
 
N.J. Teerds 
 
 
 
 
 
 



Gebruikte bronnen 
 
Bijbel met kanttekening 
‘Leer en Leven’       - drs. P.Cammeraat 
De Bijbelse Geschiedenis aan onze kinderen verteld  - J. Vreugdenhil 
 
 



LES 1: GOD IS ONZE SCHEPPER 
 
Thema 

God schiep de mens:  
-naar Zijn beeld 
-man en vrouw 
-lichaam en ziel 

 
Vindplaats  
Genesis 1:26-31 en 2 
 
Kerntekst  
Genesis 1:27: En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God 
schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. 
Genesis 2:7: En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en 
in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende 
ziel. 
 
Aantekeningen bij de tekst 
Genesis 1 
vs. 26 naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis: de betekenis van 'beeld' en 'gelijkenis' 

is hetzelfde. De mens lijkt op God. Zie geloofsleer bij Gen.2. en dat zij 
heerschappij hebben: uit dat beeld van God zijn, vloeit voort dat God, als de 
Oppermajesteit, aan de mens heerschappij verleent over al het geschapene. 

vs. 27 naar Zijn beeld: eerst was het 'Ons beeld': naar de gelijkenis van de drie 
Personen; nu is het 'Zijn beeld': naar de gelijkenis van het ene Wezen van 
God. 
man en vrouw: mannelijk en vrouwelijk. 

vs. 29 het zij u tot spijze: het voedsel is plantaardig. 
vs. 30 en het was alzo: zoals God het wil, zo gebeurt het. 
vs. 31 het was zeer goed: de ganse schepping beantwoordt in alle opzichten aan  
 Zijn Goddelijke wil. 
 
Genesis 2  
vs. 1  Alzo zijn volbracht: de HEERE heeft alles in zes dagen in volwassen staat 

voltooid. 
al hun heir: het hele leger schepselen dat hier genoemd wordt, omdat ze 
onderhouden worden door de HEERE der heirscharen en Hem volledig ten 
dienste staan. 

vs. 7  geformeerd uit het stof der aarde: God heeft het lichaam van de mens 
geschapen uit de aardse grondstof. 
de adem des levens: de ziel. 
een levende ziel: een schepsel dat zielenleven heeft. 

vs. 8 een hof geplant: een tuin. Het woord 'paradijs' wordt voor het eerst in de 
Septuaginta gebruikt. 

vs.15  de hof te bouwen: te bewerken. De volmaaktheid van de schepping sluit 
arbeid niet uit. Mensen, dieren en planten hebben verzorging nodig. 
de hof bewaren: tegen schadelijke invloeden. Hier wordt de macht van de 
boze al verondersteld. 

vs.18  een hulpe: een levensgezellin die hem terzijde staat. 



die als tegenover hem zij: die zijns gelijke is. 
vs. 19 God bracht de dieren en vogels tot hem: als bewijs van Zijn heerschappij over 

hen en van hun onderworpenheid. 
Adam: betekent collectief, als aanduiding van de soort, 'mens'. Het wordt later 
de eigennaam van de eerste mens. Adam wordt de zoon van God genoemd. 
Christus, de Zoon van God, is, als de nieuwe mens, de tweede of laatste 
Adam. 

vs. 20 voor de mens vond hij geen hulpe: Adam vindt niemand die op hem lijkt en 
hem kan helpen. 

vs.23 Manninne: het Hebreeuwse woord voor 'vrouw' is van dat voor 'man' gevormd 
door toevoeging van de vrouwelijke uitgang -isch en -ischa, zoals 'boerin' van 
'boer' is afgeleid. 

vs. 24 zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleven: het ouderlijk huis 
verlaten en met zijn vrouw samenleven. 
tot één vlees zijn: dit ziet op de huwelijksgemeenschap, die de onverbrekelijke 
huwelijkseenheid bevestigt. 

vs. 25 naakt: ongekleed. 
schaamden zich niet: een bewijs van hun zondeloze staat, waarvoor 
onreinheid en schaamte geen enkele plaats is. 

 
Verband met de belijdenisgeschriften 
 
God (NGB artikel 1) 
Voor de schepping bestond er niets dan alleen God. Wie is God? God is een enig en 
eenvoudig geestelijk Wezen: eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, 
oneindig, almachtig; volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige 
fontein van alle goeden. 
 
Schepping (NGB artikel 12) 
De schepping is het werk van de drie-enige God.  
De Vader heeft door Zijn Woord, dat is door Zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle 
schepselen uit niet geschapen, wanneer het Hem heeft goedgedacht. Hij heeft aan 
een iegelijk schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante en onderscheiden ambten 
gegeven om zijn Schepper te dienen. 
Hij onderhoudt ze ook nu alle en regeert hen naar Zijn eeuwige voorzienigheid en 
door Zijn oneindige kracht, om de mens te dienen, ten einde dat de mens zijn God 
diene.  
Het Hebreeuwse woord voor scheppen wordt uitsluitend voor God gebruikt. 
Scheppen is iets uit niets in aanzijn roepen door de alvermogende wil van God. Deze 
wil van God uit zich, naar de taal van de Schrift, in een spreken of bevelen. 
De schepping is niet noodzakelijk geweest, maar louter een gevolg van de wil van 
God. Want God heeft aan niets en niemand behoefte. De HEERE heeft alles 
gewrocht om Zijns Zelfs wil; ja, ook de goddeloze tot de dag des kwaads. 
Onbegrijpelijkheid van de schepping We kunnen de schepping niet bewijzen of 
begrijpen, alleen geloven. Hebr.11:3 Door het geloof verstaan we dat de wereld door 
het Woord van God is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet, niet geworden zijn 
uit dingen die gezien worden. 
 
Kennis van God (NGB artikel 2)  



Rom. l:20 Wij kennen God door twee middelen. Ten eerste door de schepping, 
onderhouding en regering van de gehele wereld: overmits deze voor onze ogen is als 
een schoon boek, in hetwelk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, 
die ons de onzienlijke dingen van God geven te aanschouwen, namelijk Zijn eeuwige 
kracht en Goddelijkheid; welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te 
overtuigen en hun alle onschuld te benemen. 
Ten tweede geeft Hij Zichzelf nog klaarder en volkomener te kennen door Zijn heilig 
en Goddelijk Woord, te weten, zoveel als ons van node is in dit leven, tot Zijn eer en 
de zaligheid van de Zijnen. 
 
Beeld van God (NBG artikel14)  
God heeft de mens geschapen naar Zijn gelijkenis. De mens was de goddelijke 
natuur deelachtig. Deze gelijkenis ligt in zijn zielenleven en bestaat in alle geestelijke 
gaven en vermogens. In het paradijs kent hij God volmaakt en is hij volmaakt 
rechtvaardig en heilig. 
Ze blijkt ook uit de redelijke en zedelijke vermogens, die de mens boven het dier 
heeft. Het komt in de gehele mens, ook in zijn lichamelijke verschijning (gesteld tot 
koning over de schepping loopt hij, anders dan de dieren, rechtop), tot uiting. 
HC vr. 6 God heeft de mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen, dat is in ware 
gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God Zijn Schepper recht kennen, Hem van 
harte liefhebben, en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou om Hem te loven en 
te prijzen. 
Door de zondeval heeft de mens de geestelijke gaven geheel verloren; wel is hij een 
redelijk en zedelijk schepsel gebleven, zodat hij een verantwoordelijk mens is. 
Ziel en lichaam  
De mens bestaat uit ziel en lichaam. De ziel is een op zichzelf bestaand wezen. Een 
geschapen, onsterfelijke geest, die met verstand, wil en gevoel begaafd is. De ziel is 
het edelste deel van de mens. 
Door zijn ziel of geest is hij een zelfbewuste persoonlijkheid. De ziel heeft ook te 
maken met ons innerlijk, onze wil, onze gedachten en onze gevoelens enz. Het 
begrip heeft een nauw verband met het woord hart, in de zin van: we moeten een 
nieuw hart krijgen van de Heere. Het lichaam bestaat uit aardse grondstof. Het is de 
woning en het werktuig van de geest. De ziel wordt niet - zoals wèl het lichaam - 
voortgeplant. God formeert bij elk mens onmiddellijk zijn ondeelbare geest in het 
binnenste van hem, op een onbepaald tijdstip. Daarom wordt de HEERE de God der 
geesten van alle vlees genoemd. 
Ook onderhoudt de HEERE de mens naar ziel en lichaam. HC vr.26 
HC vr.34 Al Gods kinderen zijn door de Heere Jezus met ziel en lichaam gekocht. 
Man en vrouw  
1 Kor. 11:7-9 De vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is uit de vrouw 
niet, maar de vrouw is uit de man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, 
maar de vrouw om de man.  
Huwelijk  
De HEERE stelt het monogame huwelijk in om de mensheid in stand te houden. Mal. 
2: 14·16  
 
Oudheidkundige aantekeningen 
 
De tijd  



De tijd is geschapen. Voor de schepping was er geen tijd. Ook aan de tijd komt een 
eind. 
God heeft alles geschapen in zes dagen van 24 uur. Tenzij de Schrift zèlf aangeeft, 
dat het woord 'dag' in figuurlijke zin wordt gebruikt, wordt met 'dag' altijd een dag van 
24 uur bedoeld. Er is geen enkele reden te bedenken om hier 'dag' niet letterlijk op te 
vatten dan het ongeloof in de onmogelijkheid van het scheppen van alles in zes 
dagen. Integendeel, het gebruik van het woord 'dag' in 'de zevende dag' sluit een 
figuurlijk gebruik uit. 
 
Voorouders  
Adam en Eva zijn onze eerste voorouders. God heeft uit één bloede het ganse 
geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen. Daarin ligt de 
grond van de gelijkheid van alle mensen. 
Hand.17:26,Jes.64:8 
 
Naaktheid 
Adam en Eva hebben geen behoefte aan kleding als beschutting tegen hitte of 
koude. Niets kan hen schaden. Ze hoeven zich niet te versieren. Hun lichaam is zeer 
mooi. Na de zondeval verandert dit, ze worden zich ervan bewust dat ze naakt zijn. 
 
Paradijs 
Het woord 'paradijs' wordt voor het eerst in de Septuaginta gebruikt. 
Het paradijs wordt doorstroomd door vier rivierarmen, die hun oorsprong vinden in 
één hoofdrivier. De exacte ligging van de rivieren, landstreken en hof is onbekend. 
De Frath is de Eufraat. 
 
Vertelsuggesties 
 
Algemeen 
De Heere is de Bron van alle leven. Hij heeft de mens geschapen om tot Zijn eer te 
leven. 
 
Thema 
Spits in deze les is, dat ieder mens een relatie heeft met God zijn Schepper, 
ongeacht of hij dat gelooft of niet. Daarom zal ieder mens eens voor God in het 
gericht komen. Daarin ligt de ernst van ons leven. De schepping van hemel en aarde 
zal heel kort aangegeven moeten worden, omdat de mens daarin als ‘pronkjuweel’ 
van de schepping zijn plaats krijgt van de Heere. 
Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor het feit dat de Heere de mens schiep met 
ziel en lichaam. Bij veel mensen die niet met het Woord van God op de hoogte zijn, 
is dit onbekend. Daarom is het van belang, dit onder de aandacht van de kinderen te 
brengen 
De ziel leeft altijd voort. Het lichaam sterft. Bij Christus wederkomst zullen beide weer 
herenigd worden en zo in hun eeuwige bestemming zijn: eeuwig wel of eeuwig wee. 
Hoewel het begrip ziel bij de kleine kinderen heel moeilijk is over te brengen, kunnen 
we het proberen te noemen. 
De Heere zorgde ook dat Adam een vrouw kreeg. Hoewel veel kinderen uit gebroken 
gezinnen komen, kunnen we dit toch noemen. 
Laat duidelijk uitkomen dat God niet alleen onze Schepper is, maar dat Hij ook de 
hele schepping en ook ons leven onderhoudt, bestuurt en regeert. Kort kan de 



zondeval genoemd worden door te wijzen op het feit dat wij niet meer in het paradijs 
leven, maar in een wereld die gebroken is door de zonde. We kunnen dan eindigen 
door te wijzen op de mogelijkheid van herstel tot een eeuwig, heerlijk leven met God 
zoals Hij dit gewild heeft. Voor de mogelijkheid tot herstel heeft God Zelf gezorgd. Hij 
gaf Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus.Joh.3:16. Hij wil dit uit genade schenken door 
Zijn Woord en Geest. Hij roept ons op Hem daarom te vragen en Hem te zoeken in 
Zijn Woord en in gebed. 
 
Vertelschets 

1. God schept de mens, Adam 
2. Daarvóór had God de aarde en de hemel geschapen 
3. Geeft hem een plaats in de hof van Eden 
4. Adam krijgt de opdracht deze te bewaren en te onderhouden 
5. Adam mag de dieren en vogels namen geven 
6. Adam krijgt van God zijn vrouw Eva 
7. Zij leven in liefde en harmonie, samen en met God hun schepper 
8. Maar zo bleef het niet, de zonde verderft alles 
9. God moet de zonde straffen met de dood 
10. Hij belooft herstel door wedergeboorte en het geloof in de Heere Jezus. 

Christus. 
 
Voor 4-8 jarigen 
Jullie hebben vast wel eens een baby gezien? Schattig hè? Jij bent ook zo’n schattig 
baby’tje geweest.(Eventueel met foto’s van baby’s). Lang geleden was jij nog niet op 
de wereld.  
Je vader en je moeder gingen met elkaar trouwen. Ze hadden een huis, waarin ze 
samen gingen wonen. Toen, op een dag, werd jij geboren. Eerst was je nog een 
baby, maar nu ben je al groot geworden. Maar ook je vader en je moeder zijn eerst 
baby geweest. Iedereen is eerst baby geweest, behalve twee mensen. Die eerste 
mensen heetten Adam en Eva. Zij waren nooit baby. Hè, zeg je, hoe kan dat dan? 
 
Heel, heel lang geleden was er niet één mens op de wereld. De wereld was er zelfs 
niet. Toen was God er alleen. Maar God wilde iets heel moois maken. Hij maakte de 
wereld, met alle planten en dieren. Hoe? Door alleen maar te zeggen dat er iets 
kwam en het kwam er. Scheppen noemen we dat. God zei: Er moet licht komen. 
Toen was er licht. Er moet een lucht komen met wolken. Toen was er een lucht met 
wolken. Er moet een zon komen en een maan en sterren. Er was een zon en een 
maan en sterren. Er moeten planten komen. Toen waren er planten. Er moeten 
dieren komen. Toen waren er dieren. Zo heeft God alles geschapen. De hele mooie 
wereld, als een huis, waarin het allermooiste wat de Heere wilde maken, kon komen 
wonen. Toen nam de Heere aarde en maakte daarvan een mens. Dus niet door 
spreken:er moet een mens komen, maar door hem te maken van aarde, net als jullie 
wel eens iets van klei maken. Maar een mensfiguur van aarde leeft niet. Toen blies 
God in de neus en de mens kreeg een ziel. Hij werd levend en ging adem halen. Hij 
deed zijn ogen open, hij kon horen, hij kon denken en praten. Hij ging staan en kon 
lopen door die prachtige tuin op die aarde waar hij mocht leven met God. Adam had 
dus geen vader en moeder zoals wij allemaal. God was zijn Vader, Die ook heel 
goed voor hem zorgde. Adam vond dat heel fijn. Hij was heel blij en had God lief. 
Ook hoefde hij nergens bang voor te zijn en hij was nooit angstig. Er was dus liefde, 
vrede en blijdschap. 



 
Daarna vervolgen: zie vertelschets. 
  
Voor 8-12 jarigen 
Bovenstaand begin is ook bij deze leeftijdsgroep te gebruiken. Een andere 
mogelijkheid is deze: (Neem een spiegel)  
Kijk eens in de spiegel. Wat zie je? Doe je ogen eens dicht? Wat zie je? Niets! Doe je 
ogen dicht en ook je oren. Je hoort en ziet niets. Wel kun je nog denken. Denk eens 
mee. Eens was er helemaal niets. Onbegrijpelijk, je kunt het een beetje bedenken. 
Alleen God was er. 
 
Ga nu boven verder met: Heel, heel lang geleden … 
 
+12 jarigen 
Elementen uit bovenstaande kunnen we gebruiken voor een introductiegesprek. 
Onze ziel wat is dat? Ons innerlijk, maar dit is heel moeilijk aan te wijzen. Je zou 
kunnen zeggen dat wat je voelt en ervaart, wat je wil en niet wilt. Als je blij bent of 
verdrietig komt dat vanuit je innerlijk. Maar ook wat je denkt over jezelf en anderen 
en over God. Ook wat je onthoudt en wat je dus weet. Dus daar komt ook vandaan 
wat je wel en niet doet of zegt. Je ziel is wie je bent van binnen. Soms noemen we 
het ook wel je hart. Het blijft een zoeken naar woorden. Een mens heeft dus lichaam 
en ziel.  
Probeer wat meer te zeggen over onze ziel; ook met betrekking tot onze eeuwige 
bestemming. zie boven bij: ziel en lichaam. Dan kom je ook bij de ernst van het leven 
zoals aangegeven in het thema hierboven. 
Bij deze groep zou materiaal van de VBOK gebruikt kunnen worden of nodig iemand 
uit hierover voorlichting te geven. Misschien kunnen de ouders hierbij uitgenodigd 
worden. Naar aanleiding hiervan kan in een gesprek dan de Bijbelse waarden over 
het leven aan de orde komen 
Bespreek met de kinderen op eenvoudige manier de evolutietheorie. Geef hen de 
brochure ‘Schepping of evolutie’ mee. (uitg. dep.voor Evangelisatie) 
 
Om met de kinderen te lezen 
Een gedeelte uit het scheppingsverhaal uit Genesis 1 
Genesis 2:18-25 
Genesis 3:1-13 
Voor de ouderen: Job 38, Psalm 139 
 
Liederen 
Psalm 19:1 
Psalm 33:7 
Psalm 93:1 
Psalm 136:5, 26 
Psalm 139:1 
uit: Bundel wat er in de Bijbel staat: 
Hoe is alles om ons heen ontstaan 
Bijbeltekst op melodie: Gen.1:31a 
 
Suggesties voor de voorbereiding  met de medewerkers 
 



- In deze les komen de meest essentiële vragen over het leven van ieder 
mens aan de orde: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat is het doel 
van mijn leven? Wat is mijn uiteindelijke bestemming? Overdenk hoe 
deze vragen, maar juist ook de antwoorden hierop, terugkomen in de 
boodschap die we doorgeven aan de kinderen. 

- Vanuit het heerlijke begin bij de schepping kunnen we via de val, de 
verlossing door de Heere Jezus, de mogelijkheid van zalig worden, 
weer eindigen bij de heerlijkheid die de Heere heeft bereid voor al de 
Zijnen. Heb daarbij wel aandacht voor de twee wegen, maar ook dat we 
zalig kunnen worden uit genade. Niet om onze beste daden, ook niet 
om ons bidden enz. Denk in de voorbereiding na over hoe dit 
evenwichtig naar de kinderen te verwoorden. 

- Denk na over de stelling: Gods werk begint in de eeuwigheid en eindigt 
in de eeuwigheid. 

 
Verwerking +12 
 
De Bijbel er bij 
 

1. Heeft God een grondstof gebruikt om de hemel, de aarde en alles wat leeft te 
scheppen? Genesis 1:1-4 v.v. Wat is dus scheppen? 

2. Wat zegt de evolutietheorie? Kan dit volgens de Bijbel? Psalm 33:6 
3. Zorgt God nog voor de wereld en voor ons? Handelingen 17: 25 en 28 
4. Adam en Eva waren het eerste echtpaar. Hoe kwamen ze bij elkaar? Genesis 

2:22 
 

Zeg het maar 
1. In de wereld is geweld, oorlog, ziekten, verdriet en dood. Heeft God dit zo 

geschapen? Genesis 1:31. Hoe komt het dat mensen dan toch zoveel moeite 
hebben en moeten sterven? Genesis 2:17 en Genesis 3:6. 

2. Om samen over te praten: De Heere Jezus zegt dat wij opnieuw geboren 
moeten worden. Waarom moet dat? Lees Johannes 3:3. Wie moet daarvoor 
zorgen (Johannes 3:8) en wat moet Hij ons geven Johannes 3:16?  

3. Lees Psalm 139:13-16. God zorgde ook al voor jou toen je nog niet geboren 
was. Als je dit leest, wat zeg je dan over abortus? 

 
Puzzelen maar 
 
Genesis 2 vers 27 
 
En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld Gods schiep Hij hem: man 
en vrouw schiep Hij hen. (Dit is de oplossing van de puzzel) 
 
5-14  7-15-4  19-3-8-9-5-16  4-5  13-5-14-19  14-1-1-18  26-9-10-14  2-5-5-12-4;  
14-1-1-18  8-5-20  2-5-5-12-4  7-15-4-19  19-3-8-9-5-16  8-9-10  8-5-13: 
13-1-14  5-14  22-18-15-21-23  19-3-8-9-5-16  8-9-10  8-5-14.  
 
1=a 
2=b 
3=c 



4=d 
5=e 
6=f 
7=g 
8=h 
9=i 
10=j 
11=k 
12=l 
13=m 
14=n 
15=o 
16=p 
17=q 
18=r 
19=s 
20=t 
21=u 
22=v 
23=w 
24=x 
25=y 
26=z 
 
 
 



Puzzel bij les 1: 
 
Genesis 2 vers 27 
 
En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld Gods schiep Hij hem: man 
en vrouw schiep Hij hen. 
 
5-14  7-15-4  19-3-8-9-5-16  4-5  13-5-14-19  14-1-1-18  26-9-10-14  2-5-5-12-4  
14-1-1-18  8-5-20  2-5-5-12-4  7-15-4-19  19-3-8-9-5-16  8-9-10  8-5-13 
13-1-14  5-14  22-18-15-21-23  19-3-8-9-5-16  8-9-10  8-5-14  
 
1=a 
2=b 
3=c 
4=d 
5=e 
6=f 
7=g 
8=h 
9=i 
10=j 
11=k 
12=l 
13=m 
14=n 
15=o 
16=p 
17=q 
18=r 
19=s 
20=t 
21=u 
22=v 
23=w 
24=x 
25=y 
26=z 



LES 2:  GOD IS BIJZONDER DE GOD VAN ISRAEL-VERBOND 
 
 
Thema 

Roeping en belofte aan Abram:  
- een groot volk 
- de belofte van het land Kanaän 
- de belofte van de Verlosser(de geboorte van de Heere Jezus uit het volk Israël) 

 
Vindplaats 
Genesis 12: 1-9 
  
Kerntekst 
Genesis 12: 2 en 3: En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen en uw naam groot 
maken; en wees een zegen. En Ik zal zegenen die u zegenen, en vloeken die u vloekt; en 
in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. 
 
Aantekeningen bij de tekst 
Genesis 12 
vs. 1 maagschap: verwanten, familie in ruimere zin. 
 vaders huis: familie in engere zin.  
vs. 3 Ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt: dat geldt in de eerste 

plaats Abram, maar ook al Gods getrouwen. Wat we Gods volk aandoen, doen we 
de Heere aan. 

 in u: uw zaad. Christus, Die in de lenden van Abram is. 
vs. 4 Abram toog heen: hij gehoorzaamt onmiddellijk. 
vs. 5 al hun have: alle bezittingen zowel stoffelijk als levend. 
 de zielen die zij verkregen hadden: slaven. 
vs. 7 Aan uw zaad zal Ik dit land geven: nu pas openbaart de Heere hem dat dit het 

beloofde land is. 
 hij bouwde aldaar de Heere een altaar: uit dankbaarheid. 
vs. 8 en riep de Naam des Heeren aan: manier van spreken voor het instellen van de 

openbare godsdienst. 
vs. 9 daarna vertrok Abram: door de omstandigheden gedwongen. 
  
Verband met de belijdenisgeschriften 
 
Roeping (D.L. Hoofdstuk 3 en 4 artikel 10) 
Maar dat anderen, door de bediening van het Evangelie geroepen zijnde, komen en 
bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelf door zijn vrije 
wil van anderen zou onderscheiden, die met even grote of genoegzame genade tot het 
geloof en de bekering voorzien zijn, maar men moet het Gode toeschrijven, Die, gelijk Hij 
de Zijnen van eeuwigheid heeft uitverkoren in Christus, alzo ook diezelfden in de tijd 
krachtig roept, met het geloof en de bekering begiftigt, en, uit de macht van de duisternis 
verlost zijnde, tot het rijk van Zijn Zoon overbrengt, opdat zij zouden verkondigen de 
deugden Desgenen Die hen uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaar licht en 
opdat zij niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen. 
 
Belofte (D.L. hoofdstuk 3 en 4, artikel 8 en N.G.B. Artikel 17) 
Doch zovelen als er door het Evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. 
Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in Zijn Woord, wat Hem aangenaam is; 
namelijk, dat de geroepenen tot Hem komen. Hij belooft ook met ernst allen, die tot Hem 



komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven.  
 
Wij geloven, dat onze goede God, door Zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende, dat 
zich de mens alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig 
gemaakt had, zichzelven begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor Hem 
vlood, en heeft hem getroost, belovende hem Zijn Zoon te geven, Die worden zou uit een 
vrouw om de kop der slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. 
 
Beloften 
De Heere sterkt Abram door drie beloften: Hij zal hem tot een groot volk maken, zegenen 
en zijn naam groot maken. Abram neemt Gods Woord onvoorwaardelijk voor waarheid 
aan en vertrouwt er vast op dat de Heere Zijn belofte gestand doet. Hebr. 11:8 
en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden, de belofte van Christus, Die 
uit Abrams nageslacht geboren zal worden. De vervulling van deze belofte krijgt gestalte in 
de lijn van het verbond met Abraham en het volk van Israël.  
 
Oudheidkundige aantekeningen 

 
Cultuur van Mesopotamië 
In Mesopotamië  kent men in deze tijd een geordend staatkundig leven met een beroemde 
wetgeving. Landbouw en veeteelt staan op een hoog peil, er wordt ook handel gedreven. 
Men woont in huizen, sommige huizen hebben een verdieping. 
 
Godsdienst van Mesopotamië 
In Ur heerst ten tijde van Abram het heidendom. Er worden vele goden, meestal 
natuurgoden vereerd. Vooral de maangod Sin wordt gediend. De mens is afhankelijk van 
de hem omringende natuur, men gaat de voornaamste natuurkrachten tot god verheffen. 
De hemellichamen, de aarde, de wind, het water, de regen, het onweer, dieren en bomen 
e.d. worden vereerd. 
 
Afstanden 
Uit zichzelf zou Abram er niet toe gekomen zijn om Ur te verlaten en de reis naar het 
noorden naar Haran te ondernemen, een reis van ong. 1000 km. In Haran moet hij 
afscheid nemen van zijn vaders huis en na een reis van ong. 700 km. in Sichem 
aankomen. 
Er moest een scheidsmuur komen tussen Abram en de overige volken, zodat de kennis en 
de dienst van God bij hem en zijn geslacht bewaard kan blijven. 
 

Vertelsuggesties 
Algemeen 
De vermelding van Abraham in het N.T. toont, welk een belangrijke plaats hij in de Joodse 
en Christelijke geschiedenis inneemt. In Matth. 1: 1,2 wordt hij beschouwd als het 
voorvaderlijk hoofd van het Joodse volk, en als stamvader van onze Heere Jezus Christus. 
In Christus Jezus is de zegening van Abraham tot de heidenen gekomen (Gal. 3: 14) en zo 
zijn in hem alle geslachten des aardrijks gezegend geworden. God openbaart Zich in deze 
vertelling als de God van het verbond. Op Gods tijd zou de Paradijsbelofte in Abrahams 
kinderen vervuld worden voor al de volken der wereld.  
 
Thema 
Deze les gaat in het bijzonder over God als de God van het verbond. Op de voorgrond 
wordt hier de vrijmachtige verkiezing van de Heere gesteld. Abraham kreeg deel aan het 
heil des Heeren en werd van grote betekenis voor de geschiedenis van het heil. Abrahams  



roeping en verkiezing brachten afzondering en afscheiding voor hem met zich mee, en zijn 
geloof werd voortdurend beproefd. 
Er zal heel kort iets verteld moeten worden over het leven in Ur en Haran, ook Abram 
diende naast God vreemde goden. De roepstem van God was een bepaald bevel, het was 
ook een zware eis. Het geloof in God deed hem gehoorzamen. Hij hoorde Gods stem en 
vertrouwde op Gods woord. Liefde tot God en Zijn dienst, in zijn hart uitgestort door de 
Heilige Geest deed hem gewillig afscheid nemen van land, maagschap en zijns vaders 
huis. Hij was een vreemdeling in een “vreemd” land, maar hij verwachtte de stad, die 
fundamenten heeft. (Hebr. 11: 9) 
Hij dacht op elke rustplaats aan God, want hij bouwde op elke plaats een altaar en riep de 
Naam des Heeren aan. Nog heerlijker was de gehoorzaamheid van de Heere Jezus, Hij 
verliet de hemel om voor Zijn volk de zaligheid te verdienen. 
 
Vertelschets 

1. Het leven van Abram en Saraï in Ur. 
2. De Heere verschijnt Abram en gebiedt hem Ur te verlaten. 
3. De Heere geeft hem Zijn beloften. 
4. Abram, Saraï, vader Terah en neef Lot trekken weg. 
5. Vader Terah sterft in Haran. 
6. Abram trekt naar Kanaän, neef Lot gaat mee. Abram was toen 75 jaar oud. 
7. De Heere verschijnt hem en zegt dat dit het beloofde land is. 
8. Abram dient de Heere in het openbaar. 

 
Voor 4-8 jarigen 
Ben je wel eens verhuisd? Wat is dat eigenlijk verhuizen en waarom ga je verhuizen? Nu 
wil ik vanmorgen eens vertellen over een man, die ging verhuizen naar een ander land en 
hij wist helemaal niet waar dat land was. Hij had het eigenlijk best naar zijn zin in zijn oude 
huis, maar toch trok hij weg. Waarom ging hij weg? De Heere had tegen hem gezegd: Ga 
uit je land naar het land dat Ik je wijzen zal. En Abram luisterde naar de Heere en 
gehoorzaamde en ging. Het is goed om die zaken in de vertelling duidelijk naar voren te 
laten komen, het luisteren naar en het gehoorzamen aan de Heere. 
De Heere had hem ook iets moois beloofd, hij zou tot een groot volk worden. Dat 
betekende, dat hij een kind, een zoon zou krijgen en hij was al 75 jaar oud. De Heere  
beloofde nog meer, het land Kanaän zou het beloofde land van dit volk zijn (vs. 7) en dan 
het heerlijkste kwam nog, de Heere Jezus zou uit dat volk geboren worden (vs. 3). De 
Heere zal Zijn belofte waar maken, dat geloofde Abram vast al zag hij er nog niets van. Hij 
woonde in Kanaän in tenten en had geen eigen stukje grond.  
Hij diende de Heere, iedereen kon dat zien. Hij bouwde een altaar en riep daar de naam 
van de Heere aan. Zijn liefde tot God deed hem dit doen uit dankbaarheid. Zijn wij altijd 
gehoorzaam? Doen wij wat de Heere zegt? 
 
Voor 8-12 jarigen 
De lijn in de vertelling is dezelfde als voor de 4-8 jarigen. Bij deze kinderen kan wel wat 
dieper op het begrip roeping worden ingegaan. Dat alles van Gods kant moet komen, Hij is 
de Eerste in het leven van Abram. In gehoorzaamheid aan die oproep trekt hij weg niet 
wetende waar hij komen zou. (Hebr. 11:8 en 9) In het Paradijs had de Heere de belofte 
van de geboorte van de Heere Jezus gegeven, nu gaat de Heere die belofte uitbreiden. 
De stamvader van het volk, waaruit de Messias zal geboren worden, wordt hier 
aangewezen. Ook het land wordt aangewezen, Kanaän zal het beloofde land zijn (Gen. 
12:7). Het land is bewoond door de Kanaänieten, hij woonde als vreemdeling in zijn eigen 
land, in het geloofsvertrouwen dat de Heere Zijn Woord waar zou maken. De Heere zal 
Zijn verbond (eis en belofte) bevestigen van kind tot kind. Hoe rijk ben je als je bij het volk 



van God mag behoren! 
 
Voor +12 jarigen 
Als je een aparte groep hebt voor +12 jarigen dan zou je kunnen starten met wat korte 
cases, wat voorbeelden waarom mensen gaan verhuizen en de redenen van het 
verhuizen. Weloverwogen of in grote haast. 
Voorbeelden van verhaaltjes: 

- Verhuizen, omdat je er beter van wordt, bijv. groter en mooier huis. Meer status 
hebben. 

     -    Verhuizen als gevolg van een oorlog of dreiging van terroristische aanslagen. 
Probeer met elkaar eens ervaringen van verhuizen uit te wisselen als inleiding op de 
vraag: Waarom ging Abram verhuizen?  Wat was de reden dat hij wegtrok naar een ander 
land? Op die manier kan dan het verhaal verteld worden of met elkaar het gedeelte uit de 
Bijbel besproken worden. Daarbij moeten de aandachtspunten die hiervoor genoemd zijn 
aan de orde komen. 
Ook zou de vraag: 'Waarom heeft Israel zo'n belangrijke plaats?' aan de orde kunnen 
komen. Het is Gods verkiezing, Hij kan een verbond aangaan met wie Hij wil. Hij is 
Soeverein. God is in Christus genadig, dat is een wonder dat Hij met een mens een 
verbond wil aangaan.   
Afsluiten met bijvoorbeeld de vraag: Wat heeft deze geschiedenis ons te zeggen? 
  
Om met de kinderen te lezen  
Genesis 12: 1 t/m 7 
Hebr. 11: 8 
 
Liederen 
Ps. 81: 12 
Ps. 105: 5 
Abraham, Abraham, bundel: Alles wordt nieuw dl. 2 Hanna Lam en Wim ter Burg 
Avondzang: 1 O grote Christus, eeuwig licht! 
Eventueel Heere, U Die alles ziet, uit de bundel: Wat er in de Bijbel staat. Uitgave: Pro 
Musica, Veenendaal 

 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 
 

-  Hoe kun je het begrip ‘geloof’ uitleggen aan de kinderen?  
-  Kun je het doel van deze les duidelijk maken aan elkaar? Welk Godsbeeld staat 

in deze vertelling centraal? Wat betekent dit voor ons?  
-  De Heere sprak eerst tot Adam en de moederbelofte volgde. Noem 

bijbelgedeelten waarin je de uitwerking van deze belofte ziet. De uitwerking van 
deze belofte wordt steeds helderder, wat wordt daarmee bedoeld? 

- Hoe maak je de kinderen duidelijk, dat de eis en de belofte van de Heere niet 
veranderd is? Hoe moet je dat praktisch invullen?  
Wat hebben de kinderen in onze tijd broodnodig? 

 
Verwerking +12 
 
De Bijbel erbij 

1. Wie gingen er met Abram mee op reis (Gen. 12 vs. 5)?  
2. Hoe heetten de vader en de broers van Abram (Gen. 11 vs. 26)? 
3. Wat bouwde Abram in Sichem (Gen. 12 vs. 6-7)? 
4. En wat belooft de HEERE (Gen.12 vs. 7)? 



 
 
Zeg het maar 

1. Wat kun je uit deze geschiedenis leren? Heeft dit met onze toekomst te maken? 
Zou je ook op reis zijn gegaan?  

2. Wat betekent in Gen. 12  
- maagschap(vs. 1) 
- wees een zegen(vs. 2) 
- in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden(vs. 3) 
Lees ook eens Galaten 3: 16. Waar gaat het eigenlijk om? 

3. Probeer eens in je eigen woorden te zeggen wat er in Hebr. 11: 8 en 9 staat. 
 

Puzzelen maar 
 

g b . n a n u . k l v a n 

t e g i . a . l z a d e n 

o l m e t u e z i j n e . 

t o a t s w . e . . l n . 

n f a b t p a l s e . . d 

c t r e r e r d v z . r e 

h e h i e a n o v . e . n 

r n e . . l h e k r s g . 

i i z n z s z a z e . . t 

s s o . . i . d m a n . e 

t s s h t i j . e . a . v 

u e . i e . . n . i e d a 

s n n j n z a a d . s . n 

 
Zoek de volgende woorden. Ze komen uit een Bijbeltekst. 
De woorden staan recht of schuin van links naar rechts of ze staan recht van boven naar 
beneden. 
 
abraham 
als 
als 
beloftenissen 
Christus 
de 
den 

een 
en 
en 
en 
gesproken 
hetwelk 
hij 

is 
maar 
niet 
nu 
tot 
uw 
van 

van 
velen 
zaad 
zaad 
zaden 
zegt 
zijn 



zijn zo
 
Welke letters houd je over? Zet ze achter elkaar: 
 
          
 
Zoek deze tekst op in de Bijbel. Wat staat daar? 
 
          

 



Puzzel bij les 2: 
 

g b . n a n u . k l v a n 

t e g i . a . l z a d e n 

o l m e t u e z i j n e . 

t o a t s w . e . . l n . 

n f a b t p a l s e . . d 

c t r e r e r d v z . r e 

h e h i e a n o v . e . n 

r n e . . l h e k r s g . 

i i z n z s z a z e . . t 

s s o . . i . d m a n . e 

t s s h t i j . e . a . v 

u e . i e . . n . i e d a 

s n n j n z a a d . s . n 

 
Zoek de volgende woorden. Ze komen uit een Bijbeltekst. 
De woorden staan recht of schuin van links naar rechts of ze staan recht van boven 
naar beneden. 
 
abraham 
als 
als 
beloftenissen 
Christus 
de 
den 
een 

en 
en 
en 
gesproken 
hetwelk 
hij 
is 
maar 

niet 
nu 
tot 
uw 
van 
van 
velen 
zaad 

zaad 
zaden 
zegt 
zijn 
zijn 
zo 

 
Welke letters houd je over? Zet ze achter elkaar: 
 
          
 
Zoek deze tekst op in de Bijbel. Wat staat daar? 
 
          
 



LES 3  GOD IS RECHTVAARDIG, MAAR OOK BARMHARTIG EN GENADIG 
 
 
Thema 
God straft de zonde en redt uit genade 
 
Vindplaats 
Jeremia 38: 1-13 en Jeremia 39 
  
Kerntekst 
Gedeelte uit Jeremia 39: 17-18: Maar Ik zal u redden; Ik zal u zekerlijk bevrijden, 
omdat gij op Mij vertrouwd hebt, spreekt de HEERE. 
 
Aantekeningen bij de tekst 
Jeremia 38 : 1-13  
vs. 2 hij zal zijn ziel tot een buit hebben: alles verliezen, maar het leven behouden. 
vs. 4 aldus maakt hij de handen slap: hij ontmoedigt iedereen. 
 deze man zoekt de vrede niet: het goede niet voor het volk. 
vs. 5 hij is in uw hand: doe met hem wat u wilt. 
 de koning zou geen ding tegen u vermogen: de koning heeft al zijn 

raadslieden tegen zich en durft Jeremia niet langer in bescherming te nemen. 
De koning heeft in deze situatie weinig of niets meer te zeggen. 

vs. 6 de kuil: een zeer diepe kuil, waar Jeremia langzaam wegzinkt in de modder en 
spoedig zal sterven. 

vs. 7 de Moorman: de Ethiopiër. 
 een der kamerlingen: iemand van de hofhouding.  
 de koning nu zat in de poort: om recht te spreken. 
vs. 9 in zijn plaats: waar hij was, in de voorhof der bewaring. 
vs. 10 Neem van hier dertig mannen: om op eventuele tegenstand voorbereid te zijn. 
 onder uw hand: met u mee. 
vs. 12 Leg deze lompen onder de oksels: opdat het niet al te pijnlijk zal zijn als wij u 

uit de kuil omhoogtrekken. Jeremia is oud en verzwakt. 
 
Jeremia 39 
vs. 2 werd de stad doorgebroken: de uiterste muur van de stad Jeruzalem. 
vs. 3 hielden stand bij de middelste poort: bleven staan bij de poort die de bovenste 

stad van de onderste scheidde. 
vs. 4 de weg van des konings hof: de weg die aan of bij het hof van de koning was. 
 de poort tussen de twee muren: een geheime uitgang. 
 vlakken velds: door de Jordaanvlakte. 
vs. 5 die sprak oordelen tegen hem uit: omdat Zedekia zijn eed van onderwerping 

en trouw heeft gebroken. 
vs. 7 En hij verblindde de ogen van Zedekia: het uitsteken van de ogen is een 

gebruikelijke straf voor oproerige vorsten. Ezechiël voorzegt dat Zedekia Babel 
niet zal zien, maar daar wel zal sterven (Ez. 12: 13) 

vs. 9 de afvalligen, die tot hem gevallen waren: die tot de koning van Babel waren 
overgegaan, overgelopen. 

vs. 10 gaf hun te dien dage wijngaarden en akkers: om te bebouwen. 
vs. 12 stel uw ogen op hem: draag zorg voor hem. 
 gelijk als hij tot u spreken zal: wat hij u zal vragen. 



vs. 14 uit het voorhof der bewaring: maar naderhand werd hij gehaald uit het midden 
van de gevangenen die op weg waren om naar Babel gevoerd te worden. 

vs. 16 zullen te dien dage voor uw aangezicht zijn: Mijn woorden zullen vervuld 
worden voor uw ogen. 

vs. 18 gij zult uw ziel tot een buit hebben: het leven behouden. 
 omdat gij op Mij vertrouwd hebt: Ik zal u beschermen tegen al de vijanden van 

mijn knecht Jeremia, die u om Mijnentwil hebt bijgestaan en verlost hebt uit 
zijn nood. 

  
Verband met de belijdenisgeschriften 
 
God straft de zonde (H.C. vraag en antwoord 10 en 11) 
Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? 
Neen Hij, geenszins; maar Hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeboren 
en werkelijke zonden, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk 
straffen; gelijk Hij gesproken heeft: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen 
geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. 
Is dan God ook niet barmhartig? 
God is wel barmhartig, maar Hij is ook rechtvaardig; daarom zo eist zijn 
gerechtigheid, dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, 
ook met de hoogste, dat is, met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worde. 
 
God is rechtvaardig en barmhartig (N.G.B. Artikel 20) 
God heeft Zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus. 
Wij geloven, dat God, Die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, Zijn Zoon 
gezonden heeft om aan te nemen de natuur, in dewelke de ongehoorzaamheid 
begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door Zijn zeer 
bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God Zijn rechtvaardigheid bewezen tegen Zijn 
Zoon, als Hij onze zonden op Hem gelegd heeft; en heeft uitgestort Zijn goedheid en 
barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons 
gevende Zijn Zoon in den dood door een zeer volkomen liefde, en Hem opwekkende 
tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door Hem zouden hebben de onsterfelijkheid 
en het eeuwige leven. 
 
Rechtvaardig zijn voor God (H.C. vraag en antwoord 60 en 61 en N.G.B. Artikel 22) 
Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? 
Alleen door een waar geloof in Jezus Christus (…) nochtans God, zonder enige 
verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, 
gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit 
zonde gehad noch gedaan (…) 
Waarom zegt gij, dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? 
Niet, dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs Gode aangenaam ben; maar 
daarom, dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn 
gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof 
aannemen en mij toe-eigenen kan. 
  
Van onze rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus 
(…) Maar Jezus Christus, ons toerekende al Zijn verdiensten en zo veel heilige 
werken, die Hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid; en 
het geloof is een instrument, dat ons met Hem in de gemeenschap van al Zijn 



goederen houdt; dewelke, de onze geworden zijnde, ons meer dan genoegzaam zijn 
tot onze vrijspreking van onze zonden. 
 
Oudheidkundige aantekeningen 
 
Jeremia 
De profeet Jeremia, zoon van Hilkia, werd ongeveer 650 v Chr te Anathoth geboren, 
tijdens de regering van Manasse. De naam Jeremia betekent: de Heere grondvest. 
Hij werd tot profeet geroepen in het 13e jaar van de regering van Josia (627 v Chr). 
Toen was hij nog jong, waarschijnlijk niet ouder dan ongeveer 25 jaar. De Heere had 
hem reeds vóór zijn geboorte geheiligd, al voor Hij hem in de moederschoot vormde, 
gekend. 
Jeremia is in de eerste plaats oordeelsprofeet. Hij stelt het volk hun zware zonden 
voor de ogen en beweegt hen tot oprechte bekering om het komende oordeel te 
ontgaan. 
 
Periode 
Het boek Jeremia beschrijft de geschiedenis over een periode van 42 jaar, van 629-
586 v Chr. Jeremia 37-45 geven de geschiedenis van Jeremia tijdens en na de 
belegering van Jeruzalem. 
 
Profeet 
Een profeet is iemand die namens God spreekt. Hij ontvangt het Woord van God 
door middel van dromen/gezichten, door een verschijning of door onmiddellijke 
inspraak door de Geest van God. De profeet is zich daarvan bewust en weet Gods 
Woord en zijn eigen woord gescheiden te houden. De profeten onderwijzen het volk 
in de Wet van God; zij bestraffen de zonden van het volk; zij kondigen het oordeel 
aan bij volharding in de zonde en roepen op tot bekering; ook voorzeggen zij wel de 
toekomst, in het bijzonder van de komende Messias en Zijn Koninkrijk. 
 
Vertelsuggesties 
 
Algemeen 
Bedenk tijdens de voorbereiding dat het de bedoeling is dat de kinderen een 
antwoord krijgen op de vraag: Wie is God? Door middel van het overbrengen van de 
eigenschappen van God hopen we dat de kinderen zich een juister beeld van God 
vormen. In deze les komen drie begrippen, drie eigenschappen van God, naar voren: 
rechtvaardig, barmhartig en genadig. 
 
God is rechtvaardig.  
God is waarheid. Dat betekent dat Hij niet alleen waarheid spreekt, maar dat Hij Zelf 
de waarheid is. Omdat Hij waarheid is, is er geen onrecht bij Hem. Dus geen 
onterechte of oneerlijke dingen bij Hem. Met andere woorden: Hij is rechtvaardig en 
recht (Deuteronomium 32: 4). 
In het woord rechtvaardig zitten twee woorden: recht en vaardig. 
Recht is een oud woord voor eerlijk. Zoals je wel eens zegt: “Dat is niet eerlijk”, zo 
zou je ook kunnen zeggen: "Dat is niet recht". 
Vaardig betekent dat je in staat bent om dat waar je mee bezig bent op de enig juiste 
manier te doen. Vaardigheden wil zeggen: je bent er klaar voor en bekwaam toe. 
 



Bijvoorbeeld, iemand krijgt zijn rijbewijs pas als hij vaardig is om de auto te besturen. 
Dat wil zeggen; hij weet dan in alle gevallen hoe hij met de auto in het verkeer moet 
omgaan. Rijbewijs komt van het woord rij-vaardigheids-bewijs. 
God is rechtvaardig. Dus Hij is volkomen bekwaam / in staat (vaardig), om zonder 
leugen, maar eerlijk en zuiver (recht) te zijn en te handelen. Hij kan niet anders. 
 
Wij zijn onrechtvaardig. 
En nu wij. Hoe zit dat met ons? De Bijbel zegt: er is niemand rechtvaardig, ook niet 
één, Romeinen 3: 10. Niemand dus. Hoe komt dat toch? Want zij hebben allen 
gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, Romeinen 3: 23. Dus door onze zonden 
zijn wij onrechtvaardig. Niet in staat om recht (eerlijk) te doen. Daarom kan niemand 
bij God komen in Zijn aanwezigheid. Hij kan namelijk geen onrechtvaardigheid 
verdragen, dat moet Hij veroordelen en straffen. Zo moet God ook, omdat Hij Zelf 
rechtvaardig is, de zondige, onrechtvaardige mens veroordelen met de eeuwige 
dood. Dat wil zeggen: zij kunnen geen omgang met God hebben. Maar God Zelf 
heeft een oplossing gegeven: 
 
Genadig 
God heeft Zijn Zoon, de Heere Jezus, in deze zondige wereld gezonden. 
De Heere Jezus wilde in de plaats van Zijn kinderen, van zondige mensen, komen en 
voor de zonde betalen. Gewillig neemt de Heere Jezus, Die onschuldig is, de straf op 
Zich. Aan het kruis is Hij gestorven. Romeinen 4: 25: Welke overgeleverd is om onze 
zonden en opgewekt om onze recht-vaardig-making. Hij maakt mensen die in Hem 
geloven voor God rechtvaardig en zij kunnen daardoor nu wel bij God in de hemel 
komen. Dat is een wonder. Onverdiend. Dat is genade. Dat wil zeggen: iets van God 
krijgen wat je totaal niet hebt verdiend. 
 
Barmhartigheid 
Barmhartigheid is de innerlijke liefde voor iemand die hulp nodig heeft. Medelijden 
hebben met de ander. Ontfermen over iemand, zonder dat je daar iets voor terug wilt 
krijgen. Uit liefde voor de ander. 
Barmhartigheid is één van Gods eigenschappen. Hij is liefdevol, mild, vriendelijk. Hij 
laat Zijn barmhartigheid voor mensen vooral zien in de gave van Zijn Zoon. Hijzelf 
heeft gezorgd voor betaling van de schuld. God gaf Zijn eniggeboren Zoon Die voor 
Zijn kinderen, in hun plaats, zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. 
Gods barmhartigheid aan ons, geeft ons de plicht dat wij voor onze naaste 
barmhartig zijn. 
 
Thema 
God straft de zonde en redt uit genade. 
Het volk heeft jarenlang de waarschuwingen van God gehoord door middel van de 
profeet Jeremia. Ze zijn geroepen om zich te bekeren. De mensen willen niet 
luisteren. Jeremia voorzegt de straf op de zonde. Jeremia wordt in een modderige 
kuil gegooid. Ebed-Melech die ontzag heeft voor God en Zijn Woord, redt Jeremia. 
De straf komt. De stad wordt verwoest. God is een rechtvaardig, eerlijk God.  
God is ook barmhartig en genadig. Hij ontfermt zich over Ebed-Melech, die mag 
blijven leven. Hij heeft op God vertrouwd. 
 
Vertelschets 

1. Jeremia blijft waarschuwen dat de stad verwoest zal worden. 



2. De vorsten krijgen toestemming van de koning om Jeremia te doden. 
3. Ze gooien hem in een modderige kuil, waar hij in wegzakt. 
4. Ebed-Melech houdt de koning voor dat hij toch wel omkomt. 
5. Hij krijgt toestemming om Jeremia er weer uit te halen. 
6. Maar Jeremia wordt wel gevangen gehouden. 
7. De stad wordt aangevallen, ingenomen en verwoest. 

*a. Koning Zedekia vlucht maar wordt gevangen genomen. 
*b. Jeremia wordt verlost en kiest ervoor om bij het arme volk in het land te 
blijven. 

8. God belooft aan Ebed-Melech dat hij zal gered worden. 
 
*Waarschijnlijk kost het te veel tijd om ook deze punten te vertellen. In dat geval 
kunnen ze worden overgeslagen.  
 
Voor 4-8 jarigen 
Jos is stout. Zijn moeder heeft hem al twee keer gewaarschuwd. “Jos niet doen, je 
weet dat dat niet mag. Ik geef je straf als je het nog een keer doet.” Maar Jos luistert 
niet en doet het toch weer. “Dit was de derde keer, nu krijg je straf.” Jos moet een 
tijdje op de gang staan. Daar kan hij nadenken. Moeder had hem al een paar keer 
gewaarschuwd. Het is wel eerlijk dat hij straf krijgt. Zal ze nog boos zijn? Jos heeft 
spijt en wil het graag goedmaken. Want zijn moeder is toch de liefste moeder van de 
hele wereld. 
Jos denkt aan het verhaal uit de Bijbel, dat zijn moeder hem gisteravond heeft 
voorgelezen. Het ging over een man die Jeremia heette. Die man heeft jarenlang 
waarschuwingen gegeven aan de mensen van het land Israël. Jeremia was een 
profeet, hij vertelde de woorden van God aan mensen door. Maar de mensen wilden 
niet naar hem luisteren. Toen gaf God straf. Dat was eerlijk.  
Luister maar hoe het verhaal over Jeremia gaat…. 
 
Voor 8-12 jarigen 
In de stad Jeruzalem staat een paleis. Daar woont en werkt koning Zedekia. Er staan 
mannen voor zijn troon. Dat zijn de oversten, raadgevers. Ze zeggen: "Koning 
Zedekia, luister naar ons. Die profeet Jeremia in onze stad zegt steeds hetzelfde, 
namelijk dat de stad zal worden overvallen, en wie in de stad zal blijven, zal sterven 
door het zwaard of door ziekte. Maar wie zich zal overgeven aan de vijanden, die zal 
blijven leven. Op die manier maakt Jeremia onze soldaten bang. Die profeet moet 
zijn mond eens houden, hij moet weg. Ja, laten we hem doden." 
De slappe koning Zedekia durft niet tegen de vorsten in te gaan en zegt: "Doen jullie 
maar met hem wat jullie willen." Zijn houding is slap en niet doortastend. 
Wie is eigenlijk die Jeremia? Hij is een profeet van God, hij vertelt door aan de 
mensen in Jeruzalem wat God zegt. Al jarenlang waarschuwt Jeremia het volk. Maar 
ze luisteren niet. Nu heeft Jeremia gezegd dat de stad straf zal krijgen. De vijanden 
zullen de stad Jeruzalem aanvallen en de stad zal verwoest worden. Maar de 
oversten willen hem niet geloven. Ze hebben het nu vaak genoeg gehoord. Die 
Jeremia moet weg. De koning vindt het goed. Daar gaan ze… 
(Ga verder met punt 3 van de vertelschets) 
 
Voor +12 jarigen 
Er zijn docenten die eindeloos waarschuwen en blijven zeggen: “als jullie nu niet 
ophouden, dan… “ En dan gebeurt er dus niets. De eerste paar waarschuwingen 



schrik je nog. Maar als de straf uitblijft trek je niet meer zoveel van die 
waarschuwingen aan. Hij dreigt wel, maar voert de straf toch niet uit.  
Herken je dat? 
Er zijn ook leraren die wel een aantal keer waarschuwen, maar dan toch echt straf 
uitdelen. En terecht. Die leraren zijn rechtvaardig. Ze waarschuwen totdat de maat 
vol is. 
Stel je het volgende eens voor: een hele klas heeft straf verdiend en krijgt als straf in 
plaats van het leuke uur volleybal, nu een minder leuk uur, nl. de conciërge helpen. 
Maar één leerling had niet meegedaan. Eigenlijk is hij ook de klos, want deelt hij ook 
in de straf, want in je eentje volleyballen gaat niet. Hij krijgt geen straf, mag een 
uurtje vrij en hoeft niet met de rest van de klas mee te helpen. Op die manier wordt 
hij beloond voor zijn goede gedrag. 
 
Lees met de tieners Jeremia 38: 2-13. Om beurten een vers. Leg na ieder vers uit 
wat er wordt bedoeld. Laat een van de tieners kort de geschiedenis herhalen. 
Lees daarna Jeremia 39: 1 en 2 en bespreek met elkaar dat de straf wordt 
uitgevoerd: Jeruzalem wordt verwoest. God is rechtvaardig. 
Lees tenslotte met elkaar Jeremia 39: 15-18. Ebed-Melech heeft op God vertrouwd 
en naar Gods Woord geluisterd, daarom mag hij blijven leven. God is barmhartig en 
genadig. 
 
Om met de kinderen te lezen  
Jeremia 38 : 2-13 en Jeremia 39: 15-18 
 
Liederen 
Ps. 40: 1 
Ps. 95: 4 
Daar kwam een man uit Anathoth  
 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 
 

-  Wat voor een Godsbeeld hebben de kinderen, denk je?  
-  Hoe kun je een lijn trekken vanuit de vertelling naar het kruisoffer van de 

Heere Jezus Christus? 
 

Verwerking +12 
 
De Bijbel er bij 

1. Hoe heet de profeet die tot het volk sprak? (Jeremia 38 vs. 1)  
2. Door wie wordt Jeremia in de kuil neergelaten? (Jeremia 38 vs. 4-6) 
3. Er is geen water in de kuil. Wat is er wel? (Jeremia 38 vs. 6) 
4. Hoe heet de man die Jeremia uit de kuil verlost? (Jeremia 38 vs. 12) 
5. Hoe wordt Jeremia uit de kuil gehaald? (Jeremia 38 vs. 12) 
6. Wat gebeurt er met de stad Jeruzalem? (Jeremia 39 vs. 1-2) 
7. Wat doet de koning van Babel met Zedekia? (Jeremia vs. 6-7) 
8. Waarom mag Ebed-Melech blijven leven? (Jeremia 39 vs. 18) 

 



Puzzelen maar 
Streep alle letters uit de oneven vakjes door. 
Wat staat er dan? 
 

Z M O A A T R D I T 
3 8 1 12 6 5 14 1 20 7 

B K A Z A E C L IJ U 
1 6 13 4 2 15 11 10 3 18 

D E Z R F E D O D U 
9 11 7 16 3 10 2 17 10 13 

T R O E M N O G C H 
5 15 19 14 7 12 8 1 9 17 

E M A D N T A T N G 
19 6 9 4 5 13 18 10 5 2 

J IJ O P K M P IJ E L 
1 20 16 6 3 8 15 6 19 5 

V M E R A T H R O F 
2 13 10 14 5 8 11 20 4 11 

N U W C D H O E B N 
7 18 2 5 16 8 3 10 18 13 

T S P R U W E O U E 
18 16 2 10 3 11 12 1 19 6 

K M A T G D Z E L H 
8 13 19 20 15 8 1 2 17 10 

E S E R U V W E A N 
10 3 14 6 11 15 7 8 15 19 

 
 
Zeg het maar 

1. In de Bijbel, Mattheüs 19 vers 19, staat geschreven: Gij zult uw naaste 
liefhebben als uzelf. Wat is naastenliefde? Op welke manier deed Ebed-
Melech aan naastenliefde? Noem voorbeelden hoe jij aan naastenliefde kunt 
doen.  

2. God waarschuwt het volk door middel van de woorden van Jeremia. Hoe 
waarschuwt God jou in deze tijd? 

3. God is rechtvaardig. Wij zijn schuldig en hebben straf verdiend. God ziet geen 
zonden door de vingers. Hoe kan het weer goed komen tussen God en ons? 

 



LES 4 GOD IS TROUW AAN ZIJN WOORD 
 
 
Thema 
De belofte van de komst van de Verlosser wordt vervuld 
 
Vindplaats 
Matthéüs 1:18-25 
Lukas 1:26-38 
Lukas 2:1-7 
 
Kerntekst 
Matt.1:21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten Jezus; want Hij zal 
Zijn volk zalig maken van hun zonden 
 
Aantekeningen bij de tekst 
Matthéüs 1:18-25 
vs. 18 eer zij samengekomen waren: gehuwd zijn en als man en vrouw samenleven. 

werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest: Maria heeft ongetwijfeld 
verteld aan E lisabet, Zacharias, Jozef en andere Godvrezende mensen wat er 
is voorgevallen (Lukas 1:26-38). 
Maria zelf kende de oorsprong van deze ontvangenis, maar hoe zal zij dit 
kunnen bewijzen? Toch bemerken wij niet dat zij zichzelf ermee kwelde, maar 
zich bewust van haar onschuld, kalm bleef en haar zaak overgaf aan Hem die 
rechtvaardig oordeelt. 

vs. 19 alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken:  
Jozef heeft geen enkel bewijs van Maria’s eventuele ontrouw en wil haar 
daarom niet beschuldigen. Daar komt nog eens bij, dat het wel eens waar kan 
zijn wat Maria beweert. Mag hij haar dan tot zijn vrouw nemen, omdat het niet 
zijn kind is? De vrees bekruipt hem om de vader te worden van de heilige 
God. Onder deze omstandigheden durft hij het niet aan om met Maria te 
trouwen. 
Alzo hij rechtvaardig was: hij was een godsdienstig en vroom man en daarom 
geneigd om barmhartig te zijn, gelijk God barmhartig is, en te vergeven als 
iemand die zelf vergeving ontvangen heeft. Omdat hij rechtvaardig was, wilde 
hij haar niet te schande maken. 
Was van wil haar heimelijk te verlaten: hij is van plan haar in alle stilte een 
onderhandse scheidbrief te geven (dit gebeurde in bijzijn van twee getuigen). 
Dit lijkt hem de beste oplossing, ook al laadt hij dan alle verdenking en smaad 
op zichzelf, omdat in de scheidbrief staat dat het niet de schuld is van zijn 
verloofde dat hij de relatie verbreekt. De mensen die niet geloven dat Maria 
zwanger is van de Heilige Geest, zullen hem ervan beschuldigen dat hij zijn 
verloofde met een kind achterlaat. 

vs. 20 in de droom: de gewone wijze van openbaring van God. Als wij het kalmst en 
 bedaardst zijn, dan zijn wij in de beste gemoedstoestand om de aanduidingen  
 van de Goddelijke wil te ontvangen. 

Jozef, gij zone Davids: de engel wijst op zijn afkomst. Jozef is de wettige 
erfgenaam van de troon van zijn vader David, uit wie de Messias, de Zoon van 
David, geboren zou worden. 



Wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen: de engel neemt zijn 
schroom weg. 
Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest: dat is niet van 
een andere man, maar inderdaad van God. We lezen niet dat Maria zelf de 
eer die haar was aangedaan, bekend maakte, maar zij legde het weg in haar 
hart en daarom heeft God een engel gezonden om van het feit te getuigen. 
Hij wijst Jozef ook op Jesaja 7:14 Zie, een maagd zal zwanger worden. 

vs. 21 want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden: zij die door Christus zalig 
gemaakt worden, worden zalig gemaakt van hun zonden; van de schuld der 
zonde, door de verdienste van Zijn dood, van de heerschappij der zonden, 
door de Geest Zijner genade. 
Zijn volk: in de eerste plaats het Joodse volk, maar ook alle uitverkorenen uit 
andere volken. 

vs. 23 Emmanuël: de Griekse weergave van het Hebreeuwse Immanuël. 
In het licht van de natuur zien wij God als een God boven ons, in het licht van 
de wet zien wij Hem als een God tegen ons, maar in het licht van het 
Evangelie zien wij Hem als Emmanuël, God met ons. Hierin bestaat de 
zaligheid, die Hij gewrocht heeft, in het samenbrengen van God en mens. 

vs. 25 en bekende haar niet: Jozef heeft geen gemeenschap met Maria, uit eerbied 
voor de heilige Vrucht doet Jozef vrijwillig afstand van zijn huwelijksrecht. 

 Totdat zij deze haar eerstgeboren Zoon gebaard had: na dit eerste Kind 
hebben Jozef en Maria nog andere kinderen gekregen. De Bijbel spreekt van 
vier broers van Jezus, namelijk Jakobus, Joses, Simon en Judas, en van zijn 
niet met name genoemde zusters. 

 
Lukas 1:26-38 
vs. 26 in de zesde maand: na de verschijning van Gabriël aan Zacharias, als Elizabet 

zes maanden zwanger is. 
vs. 27 Maria: de Griekse weergave van het Hebreeuwse ‘Mirjam’. 
 Uit den huize Davids: zowel Maria als Jozef zijn uit het geslacht van David, 

Maria is een prinses. 
vs. 28 gij begenadigde: de Heere schenkt Maria de uitzonderlijke gunst dat zij de 

natuurlijke moeder van de Heere Jezus mag worden. 
 Gij zijt gezegend onder de vrouwen: elke kind is een zegen van God, maar het 

ontvangen van dit Kind is een onuitsprekelijk grote zegen. 
vs. 29 hoedanig deze groetenis mocht zijn: wat dit te betekenen heeft, was zij van de 

hemel of van de mensen? 
vs. 32 de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden: de Zoon van God de Vader. 
 Zijn vader David: Christus is uit het geslacht van David. Die geworden is uit 

het zaad van David, naar het vlees (Rom.1:3). 
vs. 33 het huis Jakobs: Israël, maar ook alle heidenen die Israël ingelijfd worden. De 

profeten voorzeggen dat Zijn Koninkrijk uitgebreid zal worden over de gehele 
wereld. 

 In der eeuwigheid: dit ziet vooral op de toekomstige, eeuwige heerlijkheid. 
vs. 34 Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man beken? Maria begrijpt uit de woorden 

van de engel dat zij zonder toedoen van een man bevrucht zal worden. Zij 
kent de profetie van Jesaja: ziet, een maagd zal zwanger worden. Zij vraagt 
gelovig en eerbiedig op welke wijze het dan zal gebeuren. 

vs. 35 de kracht van de Allerhoogste: de Geest van God. 
 Zal u overschaduwen: op verborgen wijze zal Maria zwanger worden. 



vs. 36 En zie, Elizabet, uw nicht, is ook zelve bevrucht: Maria krijgt ongevraagd dit 
teken. De engel zegt dit om Maria’s geloof te versterken en het is een stille 
wenk voor haar om naar Elizabet te gaan. Want wie anders dan Zacharias en 
Elizabet zullen haar begrijpen? Wie zal haar geloven in Nazareth als ze dit 
vertelt? 

vs. 37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn: geen woord van God moet voor 
ons ongelofelijk zijn zolang als geen werk van God bij Hem onmogelijk is. 

vs. 38 Zie, de dienstmaagd des Heeren: ik sta volledig tot Gods beschikking. 
 Mij geschiede naar uw woord: Maria begeert dat God Zijn belofte aan haar 

vervult. 
 
Lukas 2:1-7 
vs. 1 In diezelfde dagen: in de dagen van de keizer Augustus, toen het Romeinse 

rijk zich verder uitstrekte dan ooit tevoren, zodat het ‘het rijk van de gehele 
aarde’ genoemd werd. Deze beschrijving vindt plaats van 7-4 voor Christus. 
(zie verdere uitleg bij oudheidkundige aantekeningen) 

 De gehele wereld: het Romeinse wereldrijk. 
vs. 2 deze eerste beschrijving: de eerste beschrijving duurt enkele jaren. Daarna 

wordt er om de veertien jaar een beschrijving gehouden om het grondregister 
bij te werken. 

 Cyrénius over Syrië stadhouder: Israël maakt deel uit van de Romeinse 
provincie Syrië. Cyrénius is verantwoordelijk voor de beschrijving. 

 In deze periode heerste een algemene vrede. Nu was het de geschikte tijd 
voor de Vredevorst om geboren te worden. 

vs. 3 zij gingen allen om beschreven te worden: niet iedereen gaat op reis; alleen 
degenen die wettig eigenaar zijn van een grondgebied waar ze zelf niet 
wonen. Meestal woont men wel op of nabij zijn eigen land. 

 Een iegelijk naar zijn eigen stad: waar de registratie van het eigendom 
plaatsvindt. 

vs. 4 de stad Davids: zo genoemd, omdat koning David er geboren is en gewoond 
heeft. 

 Uit het huis en geslacht van David: Jozef is een nakomeling van koning David 
en heeft als zodanig recht op de troon. 

vs. 5 zijn ondertrouwde vrouw: hoewel Jozef en Maria al getrouwd zijn, omschrijft 
Lukas het zo, omdat zij nog niet als man en vrouw samenleven. 

vs. 6 als zij daar waren: ze komen er niet net aan, maar waren er al enige tijd. 
vs. 7 wond Hem in doeken: in lange linnen of katoenen stroken, naar het gewone 

gebruik van die tijd. Geen lappen gescheurde stof, maar gewoon goede 
doeken, die voor dit doel gebruikt worden en die Maria meegenomen heeft van 
huis. 

 De kribbe: een voerbak aan de wand van de lege stal van de herders, waar de 
kudde ’s winters vertoeft. De omstandigheden dwingen Maria van de kribbe 
een ‘wieg’ te maken. 
Dit alles was een bewijs van de vernedering van Christus. 

 
Verband met de belijdenisgeschriften 
 
Geboorte van Christus (N.G.B. artikel 18) 



Wij belijden dan dat God de belofte die Hij de oudvaderen gedaan had door de mond 
van Zijn heilige profeten, volbracht heeft, zendende  Zijn eigen, eniggeboren en 
eeuwige Zoon in de wereld, ten tijde door Hem bestemd. 
Dewelke eens diensknechts gestaltenis aangenomen heeft en de mens gelijk 
geworden is, waarachtig aannemende een ware menselijke natuur, met al haar 
zwakheden (uitgenomen de zonde), ontvangen zijnde in het lichaam van de 
gelukzalige maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest, zonder mans 
toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam 
aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want 
aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van node dat Hij ze 
beide aanname om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij (tegen de ketterij 
van de Wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van Zijn moeder 
aangenomen heeft), dat ‘Christus is deelachtig geworden des vleses en bloeds der 
kinderen; dat Hij een vrucht van de lendenen van David is, zoveel het vlees aangaat; 
geworden uit het zaad van David naar het vlees; een vrucht uit de buik van Maria; 
geworden uit een vrouw; een spruit van David; een scheut uit de wortelen van Isaϊ; 
gesproten uit het geslacht van Juda; afkomstig van de Joden; zoveel het vlees 
aangaat; uit het zaad van Abraham’; aangezien ‘Hij aangenomen heeft het zaad van 
Abraham en is Zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde’; alzo 
dat Hij in der waarheid ‘onze Immanuël is, dat is, God met ons’. 
 
Ontvangenis van de Heilige Geest (H.C. vraag 35 en 36) 
Wat is dat gezegd: Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd 
Maria? 
Dat de eeuwige Zoon van God, Die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware 
menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van 
de Heilige Geest, aangenomen heeft, opdat Hij ook het ware zaad van David zij, Zijn 
broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. 
 
Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? 
Dat Hij onze Middelaar is en met Zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, 
waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. 
 
De naam Jezus (H.C. vraag 29) 
Waarom wordt de Zone Gods ‘Jezus’, dat is Zaligmaker, genoemd? 
Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost; daarbenevens, dat bij 
niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. 
 
Oudheidkundige aantekeningen 
 
Vervulling van de profetie 
Wel 59 keer verwijst Matthéüs in zijn Evangelie naar het Oude Testament om te laten 
zien dat de profetie aangaande de Messias in Jezus in vervulling gaat. 45 keer citeert 
hij daarvan een bepaalde profetie uit het Oude Testament en past deze concreet toe 
op de Heere Jezus. Hij en niemand anders is de Christus der Schriften. Dit alles is 
geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de 
profeet, zeggende… Christus is het vleesgeworden Woord. 
 
 
 



Ondertrouw 
Voor de ondertrouw, de belofte van trouw aan elkaar, geldt hetzelfde als voor het 
huwelijk, namelijk dat men voor de wet aan elkaar verbonden is. Daarom wordt Jozef 
al de man van Maria en Maria de vrouw van Jozef genoemd. Alleen woont men bij 
ondertrouw nog niet samen en heeft men geen seksuele gemeenschap met elkaar. 
Ontrouw als ondertrouwde, voor het huwelijk, staat gelijk aan overspel en moet 
volgens de Wet van God met steniging bestraft worden: zo zult gij het boze uit het 
midden van u wegdoen. 
Alleen als Jozef eerst huwt met Maria, gemeenschap met haar heeft en dan vaststelt 
dat zij geen maagd meer is, kan hij haar rechtvaardig van ontrouw beschuldigen. In 
zijn geval, waarin hij er niet over denkt met Maria te huwen, kan hij haar niet van 
ontrouw beschuldigen, omdat hij dan minimaal twee getuigen nodig heeft. Hij kan 
haar wel zonder meer verstoten. Maar zowel voor het uiten van een ongegronde 
beschuldiging als voor het geven van een officiële, openbare scheidbrief zonder 
oorzaak is Jozef te rechtvaardig. 
 
Scheidbrief 
Ook de ondertrouw kan alleen door wettelijke echtscheiding verbroken worden. Jozef 
wil niet in het openbaar onder getuigen van Maria scheiden. Wanneer een man een 
vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden, indien zij geen 
genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, 
dat hij haar een scheidbrief zal schrijven en in haar hand geven en ze laten gaan uit 
zijn huis (Deut. 24:1). 
Hij besluit haar een onderhandse scheidbrief te geven, waarbij geen getuigen 
aanwezig zijn. Op deze wijze is Maria van alle blaam gezuiverd en vrij om te huwen. 
 
Romeinse rijk 
Israël maakt sinds 63 voor Christus deel uit van het Romeinse rijk. Dit immense rijk, 
met als hoofdstad Rome, omvat Europa (met als grenzen de Rijn en de Donau), 
Klein-Azië, het Midden-Oosten en de kust van Noord-Afrika. 
 
Augustus 
Augustus is de bijnaam van Octavianus, de geadopteerde zoon van de eerste 
Romeinse keizer, Julius Caesar. Hij krijgt deze erenaam in 27 voor Christus voor de 
beëindiging van een burgeroorlog en het herstel van de eenheid en orde in het 
Romeinse rijk. Augustus betekent ‘de verhevene’, de ‘aanbiddelijke’. De bijnaam 
moet zijn grootheid en macht uitdrukken. Octavianus laat zich als een god vereren. 
Augustus regeerde van 31 voor Christus tot 14 na Christus over het Romeinse rijk. 
Hij weet 45 jaar lang een gewapende vrede en eenheid in zijn rijk te handhaven. 
Tijdens zijn regering is er driemaal een beschrijving geweest. 
 
Beschrijving 
Alle grond in het Romeinse rijk moet officieel beschreven worden met het oog op te 
heffen grondbelasting voor Rome. Als iemand recht kan laten gelden op 
grondgebied, moet hij dit ter plaatse persoonlijk laten registreren. Zowel Jozef als 
Maria stammen uit het huis van David en hebben in Bethlehem erfgrond. Daarom 
moeten zij beiden op reis, willen ze het recht op hun grond voor de Romeinse wet 
niet verliezen. 
God is de enige Eigenaar van alle grond in Israël. De grond blijft het wettige 
eigendom van de stam en de familie aan wie God deze oorspronkelijk heeft 



toegewezen, ook al is de grond gekocht door derden. Het land zal niet voor altoos 
verkocht worden; want het land is het Mijne, dewijl gij vreemdelingen en bijwoners bij 
Mij zijt (…) In het jubeljaar zal het uitgaan en hij zal tot zijn bezitting wederkeren (Lev. 
25:23,28). 
In het jubeljaar moet de grond aan de oorspronkelijk eigenaar teruggegeven worden. 
Deze wet is, net als alle andere burgerlijke wetten in Israël, van kracht tot Christus 
komt. 
 
Geboortejaar van Christus 
Christus is geboren in ongeveer 6 voor Christus. De christelijke jaartelling laat Hem 
geboren worden in het jaar 1, maar deze tijdrekening stamt pas uit de zesde eeuw na 
Christus. De monnik Dominuus de Kleine, die verantwoordelijk is voor onze 
jaartelling, heeft zich enkele jaren vergist. 
In onze chronologie gaan we ervan uit dat Christus in het jaar 1 geboren is, omdat 
we anders de hele christelijke jaartelling 6 jaar moeten bijstellen. Als we rekenen 
vanaf Christus geboorte, is het nu anno Domini 2008, in werkelijkheid het jaar 2014. 
 
Afstand van Nazareth naar Bethlehem 
De afstand van Nazareth naar Bethlehem is ca 180 km of vijf dagen lopen. 
 
Vertelsuggesties 
 
Algemeen 
In deze lessen staat de vraag ‘wie is God?’ steeds centraal. In deze vertelling gaat 
het om Gods trouw aan Zijn eigen Woord. Alles wat God Zelf voorzegd heeft door de 
mond van Zijn knechten en profeten dat is ook uitgekomen. Zijn komst, die door heel 
het oude Testament heen voorzegd werd, is in vervulling gegaan. 
God is een waarmaker van Zijn eigen Woord; Zijn trouw daarin staat tegenover onze 
ontrouw. 
Het is zoals Asaf in Psalm 77 (berijmd) heeft verwoord: Zouden Zijn beloftenissen 
verder haar vervulling missen, vrucht’loos worden afgewacht van geslachte tot 
geslacht? 
Probeer deze trouw van God in je vertelling naar voren te laten komen.  
Zijn ‘nederige geboorte’ is de eerste trap van Zijn vernedering om te komen naar 
deze aarde. Omdat God dit heeft gedaan, kunnen er nog steeds mensen en kinderen 
bekeerd worden, ook kinderen van de vakantie-Bijbelclub. 
God gaat soms ook wonderlijke wegen om Zijn plan te volvoeren. Jozef die Maria 
eerst van plan is heimelijk te verlaten; de weg naar Bethlehem door de beschrijving 
van Augustus; en de geboorte in een stal, omdat er geen plaats was in de herberg. 
God blijft trouw aan Zijn Woord, zoals Hij wilde dat het zou gebeuren, zo is het ook 
gebeurd.  
 
Thema 
God is trouw aan Zijn Woord door geboren te worden uit de maagd Maria in een stal 
in Bethlehem.  
De engel Gabriël komt bij Maria en vertelt haar dat zij de moeder van de Heere Jezus 
zal worden. Jozef hoort dat Maria zwanger is en wil haar in het geheim verlaten, 
maar wordt door God vermaand in de droom om haar niet te verlaten. Hij neemt haar 
tot zijn vrouw en samen gaan ze op reis naar Bethlehem om beschreven te worden.  
In Bethlehem, in een stal, wordt de Zoon van God geboren, Jezus de Zaligmaker. 



Vertelschets 
1. God zendt de engel Gabriël naar de maagd Maria in Nazareth. 
2. De engel zegt dat God haar verkoren heeft de moeder van de Heiland te 

worden. 
3. Deze aan David beloofde Zoon is de lang verwachte, eeuwige Koning. 
4. Maria vraagt hoe zij zonder man zwanger kan worden. 
5. De engel zegt dat het Kind door de Heilige Geest verwekt zal worden. 
6. Maria gelooft de engel, en de engel gaat weer weg. 
7. Maria vertelt aan Jozef dat ze zwanger is van de Heilige Geest. 
8. Jozef weet niet wat hij geloven moet; zou ze niet ontrouw geweest zijn? 
9. Hij weet niet wat hij doen moet, maar hij wil Maria geen pijn doen. 
10. Hij besluit van Maria te scheiden en de schuld op zich te nemen. 
11. De engel des Heeren verschijnt hem in de droom en bevestigt wat Maria 

gezegd heeft. 
12. Zij zal de beloofde Zaligmaker baren. 
13. Hij laat Jozef zien dat de profetie van Jesaja in vervulling gaat. 
14. Jozef huwt met Maria, maar leeft niet met haar samen als man en vrouw. 
15. Voor de grondbeschrijving moeten ze beiden naar Bethlehem. 
16. Wegens plaatsgebrek in de herberg wordt hun Kind geboren in een stal. 

 
Voor 4 tot 8 jarigen 
In de klas van Peter is het bijna feest, de juf is morgen jarig. Ze heeft belooft dat ze 
op het feest allemaal leuke dingen gaan doen, de kinderen hoeven niet te werken, en 
aan het einde van de dag gaat ze nog een spannend verhaal vertellen. Eindelijk is 
het zover, de kinderen zingen voor de juf en mogen hun cadeautjes geven. De hele 
dag doen ze leuke spelletjes en krijgen ze iets lekkers. Peter geniet ook en verheugt 
zich vooral op het einde van de middag want dan heeft de juf het spannende verhaal 
beloofd.  
Maar als de dag bijna om is zegt de juf dat er nu echt geen tijd meer is om nog een 
verhaal te vertellen; ‘we doen het wel een andere keer’ zegt ze. Peter vindt het echt 
gemeen, want beloofd is beloofd, en wat je belooft moet je doen! 
Vinden jullie dat ook, dat wat je belooft, je ook moet doen? 
Mensen kunnen zich niet altijd aan een belofte houden, maar weet je wie wel altijd 
doet wat Hij belooft? De Heere Jezus, luister maar eens. 
In de Bijbel heeft God beloofd dat Hij eens Zijn Zoon naar de aarde zou sturen om 
voor de zonden van al Zijn kinderen te betalen en Hij heeft het ook gedaan! 
Vertel daarna kort hoe de engel aan Maria verschijnt om haar te vertellen dat zij de 
moeder van de Heere Jezus zal worden. Vertel in eenvoudige bewoordingen van de 
twijfel van Jozef en de droom die hij daarna krijgt. Daarna gaan Jozef en Maria naar 
Bethlehem, precies zoals God had beloofd in de Bijbel, want in Bethlehem moest de 
Heere Jezus geboren worden. Maar in Bethlehem is nergens plaats, daarom zoeken 
ze een plaatsje in een stal en daar gebeurt het allergrootste wonder, daar wordt de 
Zoon van God geboren, de Zaligmaker.  
Doordat God deed wat Hij beloofde, kunnen wij nog een nieuw hartje krijgen. Vraag 
er maar elke dag om!  
Het begrip ‘nieuw hartje’ vraagt wel enige uitleg, vooral aan de kinderen die voor de 
eerste keer komen! 
 
Voor 8 tot 12 jarigen 



Gesprekje met kinderen over beloften houden en verbreken. Misschien kun je eerst 
een voorbeeld geven zoals hierboven, waarschijnlijk zullen de kinderen dan al snel 
met hun eigen voorbeelden komen. 
We zijn het wel met elkaar eens, dat een belofte breken niet fijn is. Je voelt je dan 
teleurgesteld in de ander. God heeft ook beloftes gegeven in de Bijbel. Zou de Heere 
beloftes breken? 
Al aan Adam en Eva heeft de Heere beloofd dat Hij Zijn Zoon naar de aarde zou 
zenden om te gaan betalen voor de zonden van Zijn kinderen. Het heeft toen nog wel 
heel lang geduurd, maar toch heeft de Heere Zich wel aan de belofte gehouden, 
luister maar eens. 
Vertel de geschiedenis aan de hand van de vertelschets. 
De Heere heeft gedaan wat Hij beloofde en daardoor kunnen wij nog bekeerd 
worden. Zullen wij met elkaar beloven dat we elke dag zullen vragen: ‘Heere, wilt U 
ook mij bekeren, een nieuw hart geven en wilt U mij helpen om me aan deze belofte 
te houden?’ 
Wat je belooft, moet je doen! Niet vergeten dus… 
 
Voor +12 jarigen 
Ook met deze tieners kun je heel goed een gesprekje beginnen over beloftes die 
vervuld of juist verbroken worden.  
Neem daarna de volgende teksten uit het oude Testament eens samen door: 
Jesaja 7:14  Zie een maagd zal zwanger worden en een Zoon baren 
Micha 5:1  Gij Bethlehem Efratha! Zij gij klein om te wezen onder de duizenden 
  van Juda? Uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël en 
  wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. 
Wat belooft de Heere hier? Is het ook gebeurd? 
Doe de vertelling aan de hand van de vertelschets, of lees met elkaar de gedeeltes 
uit de Bijbel en praat na elk gedeelte erover door waaruit nu blijkt dat God trouw is 
aan Zijn Woord. Begin met het gedeelte uit Lukas 1, daarna Matthéüs 1 en als 
laatste het gedeelte uit Lukas 2. 
Ook hier kun je als afsluiting de tieners wijzen op Gods trouw aan Zijn Woord, 
waardoor zondaren nog tot bekering kunnen komen. Ook zij kunnen nog bekeerd 
worden. Wat God belooft, doet Hij altijd! 
 
Om met de kinderen te lezen 
Matthéüs 1:18-25; Lukas 1:26-38 en Lukas 2:1-7 
Je kunt er ook voor kiezen om één van deze gedeeltes samen te lezen en de andere 
alleen te vertellen. 
 
Liederen 

- Psalm 98:1 en 2 
- Psalm 132:7, 9 en 12 
- Lofzang van Maria 
- Ere zij God 
- In Bethlehems stal 

 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 

- God is trouw aan Zijn Woord. Zie je dit zelf ook als je de Bijbel leest? 
- Gods trouw tegenover onze ontrouw. Hoe gaan we dit aan de kinderen en 

tieners overbrengen? 



- Beloften houden en verbreken. Hebben we hier zelf voorbeelden van en hoe 
leggen we dit uit? 
 

 
Verwerking +12 
 
De Bijbel erbij 

1. Van wie waren Jozef en Maria nog familie? (Lukas 1:27) 
2. Hoe moest Maria het kind noemen? (Lukas 1:31) 
3. Wat vraagt Maria aan de engel en wat krijgt zij voor antwoord? (Lukas 1:34 en 

35) 
4. Wat is Jozef van plan als hij hoort dat Maria zwanger is? (Matt. 1:19) 
5. Wat betekent de naam: Jezus? (Matt. 1:21) 
6. En wat betekent: Emmanuël? (Matt. 1:23) 
7. Waarom moesten Jozef en Maria in Bethlehem beschreven worden? (Lukas 

2:4) 
8. Waarom wordt de Heere Jezus in een stal geboren? (Lukas 2:7) 

 
 
Puzzelen maar 
 
Wat hoort bij elkaar? 
 
Hieronder vind je verschillende uitspraken, maar ze staan door elkaar. Maak jij de 
zinnen compleet…! Als je alles in goede volgorde zet, komt er nog een gedeelte van 
een uitspraak van de engel uit. Maak de zin maar af! Wat betekent dit? 
 
Wees gegroet (w)     en zult Zijn naam heten Jezus (e) 
En een Zoon baren (e)    en zie, gij zult bevrucht worden (g) 
Gij begenadigde (a)     vrees niet Maria (n) 
Want gij hebt genade bij God gevonden  (t) mij geschiede naar uw woord (d) 
Wees niet bevreesd (i)    want hetgeen in haar ontvangen is (g) 
Zie, de dienstmaagd des Heeren (n)  opdat vervuld zou worden (l) 
Maria uw vrouw, tot u te nemen (n)  dat is uit den Heiligen Geest (z) 
En dit alles is geschied (a)    hetgeen van de Heere gesproken is(b) 
Emmanuël (G)     en een Zoon baren (i) 
God met ons (d)     hetwelk is overgezet zijnde (o) 
En gij zult Zijn naam heten (j) 
 
Zeg het maar 

1. Door de engel wordt tegen Maria gezegd: Gij hebt genade bij God 
gevonden… Wat zou dit betekenen? Kan dit ook van jou gezegd worden? 

2. Jozef wilde Maria verlaten, zonder haar te kwetsen, wat vind je van de reactie 
van Jozef?  

3. In de stal in Bethlehem werd ‘de Zaligmaker’ geboren. Wat is zalig maken? 
Bid je hier wel eens om? 

 



 
 
LES 5: GOD KUNNEN WE PERSOONLIJK LEREN KENNEN 
 
 
Thema 
Jezus vergeeft de zonden van de verlamde en geneest hem 
 
Vindplaats 
Matthéüs 9:1-8, Markus 2:1-12, Lukas 5:17-26 
 
Kernteksten 
Lukas 5: 20: En Hij ziende hun geloof, zeide tot hem: Mens, uw zonden zijn u 
vergeven. 
Lukas 5: 24: Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de 
aarde de zonden te vergeven (zeide Hij tot den geraakte): Ik zeg u, sta op en neem 
uw beddeken op en ga heen naar uw huis. 
 
Aantekeningen bij de tekst 
Matthéüs 9: 
vs. 1 In Zijn stad: waar Jezus is gaan wonen. 
 een geraakte: die door een beroerte ‘geraakt’ is, een verlamde 
vs. 2 wees welgemoed: de Heere Jezus ziet dat deze gelovige man tobt over zijn 

zonden en spreekt hem moed in: ze zijn vergeven. 
vs. 5 wat is lichter: gemakkelijker te zeggen. Het is gemakkelijker te zeggen dat 

iemands zonden vergeven zijn, want dat is niet te controleren. 
vs. 6 de Zoon des mensen: De Heere Jezus noemt Zichzelf "de Zoon des mensen". 

Daarmee wil Hij zeggen dat Hij die Mensenzoon is Die Daniël in een gezicht 
gezien heeft, de Heerser, de Rechter en de Vernieuwer van de hemel en de 
aarde (Daniël 7: 13 en 14) 

 macht heeft op de aarde de zonden te vergeven: Christus heeft volmacht 
daartoe ontvangen van God de Vader. 

vs. 8 Die zodanige macht de mensen gegeven had: ze begrijpen niet dat Jezus 
zegt dat Hij God is. Ze denken dat Hij een mens is die van God deze 
bijzondere gaven gekregen heeft.  

 
Markus 2: 
vs. 1 dat Hij in huis was: Zijn woonhuis. 
vs. 2 het Woord: van God, Wet en Evangelie. Jezus legt de Schriften uit.  
vs. 4 ontdekten zij het dak: ze nemen de bedekking van het platte dak weg. Het 

dak bestaat uit een laag boomstammen op de muren; daarover ligt een 
vlechtwerk van stevige twijgen, opgevuld met leem; het geheel wordt 
afgewerkt met lemen tegels. Een buitentrap geeft toegang tot het dak, dat 
gebruikt wordt om ’s avonds op te zitten.  

vs. 7 Wat spreekt Deze aldus Godslasteringen?: het is Godonterend wat Hij zegt. 
Godslastering wordt later de aanklacht die leidt tot de veroordeling van Jezus 
tot de dood.  

 Wie kan de zonde vergeven dan God alleen?: dat is als zodanig wel waar, 
maar ze hadden moeten onderzoeken Wie Jezus is: God is geopenbaard in 
het vlees (1 Tim. 3:16). 

 
Lukas 5: 



vs. 17 er zaten Farizeeën en leraars der Wet: van heinde en ver zijn ze op Jezus 
afgekomen om een onderzoek naar Hem in te stellen, om een aanklacht 
tegen Hem te vinden, zodat ze Hem kunnen beschuldigen.  

 De kracht des Heeren was er om hen te genezen: de Heere Jezus is bereid 
alle zieken onmiddellijk te genezen. 

vs. 19  tichelen: tegels van leem of klei, die in de zon gedroogd en gehard worden.  
 
 
Verband met de belijdenisgeschriften / geloofsleer 
 
Vergeving van zonden 
In deze geschiedenis leert de Heere Jezus dat de vergeving van onze zonden het 
allerbelangrijkste is, omdat de zonde de hoofdoorzaak is van alle ziekte en lijden. Hij 
doet dat wonder van genezing, en dat geldt van al Zijn wonderen, met het doel dat 
men gelooft dat Hij de Zoon van God is, Die gekomen is om ons van zonden te 
verlossen. Want wat baat het ons als we beter worden, met behoud van onze 
zonden? Dan zullen we weer ziek worden en uiteindelijk eeuwig pijn lijden naar ziel 
en lichaam. Er is maar één geneesmiddel tegen al onze kwalen: vergeving van onze 
zonden. Als de ziel gezond wordt, volgt de gezondmaking van het lichaam vanzelf op 
de dag van de opstanding der doden. Op de nieuwe aarde zal geen inwoner meer 
zeggen: Ik ben ziek, want het volk dat daarin woont, zal vergeving van 
ongerechtigheid hebben (Jes. 33:24). 
 
Geloof 
Alleen God kan zien of we oprecht geloven. Wij mensen kunnen alleen aan de 
vruchten van het geloof of op de goede werken van een gelovige zien of hij echt 
gelooft. En zelfs dan kunnen we ons nog vergissen. De Heere Jezus ziet dit ware 
geloof bij die vijf mannen.  
In de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 21 staat: Wat is een waar 
geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles 
voor waarachtig houd dat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een 
vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat 
niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en 
zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van 
Christus’ wil.  
 
Geloof in de vergeving der zonden 
Vergeving van zonden is het deel van allen die geloven dat de Heere Jezus ook voor 
hun zonden gestorven is. Het wordt toegezegd aan allen die berouw hebben over 
hun zonden en zich daarvan bekeren, maar we ontvangen het alleen door het geloof. 
Berouw op zich is niet voldoende. Het geloof dat zich de vergeving toe-eigent, is 
onmisbaar. Daarom lezen we in Matthéüs 9: 2: Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de 
geraakte: Zoon, wees welgemoed; uw zonden zijn u vergeven.  
Het Evangelie leert dat Christus gestorven is voor de zonden van Zijn volk. Elke 
christen belijdt persoonlijk met de gehele christenheid: Ik geloof (…) de vergeving der 
zonden. 
In de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 56 staat: Wat gelooft gij van de 
vergeving der zonden? Dat God, om des genoegdoens van Christus’ wil, al mijn 
zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, 
nimmermeer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus 
schenken, opdat ik nimmermeer in het gericht Gods kome. 
 



Verzekering van vergeving 
De Heere Jezus verzekert de verlamde man dat zijn zonden vergeven zijn. Dat 
verzekert de Heilige Geest in het Evangelie elke gelovige. Dat moeten ook de 
dienaren van het Woord doen. Door de prediking van het Evangelie wordt het 
hemelrijk ontsloten. In de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 84 lezen 
we:  Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en een iegelijk, 
verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls zij de beloftenis van het 
Evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om 
der verdiensten van Christus’ wil vergeven zijn.  
 
Alwetendheid van Christus 
De Heere Jezus weet wat er in het hart van de Wetgeleerde omgaat. Niemand kan 
de gedachten van een ander mens lezen dan God. Want wie van de mensen weet 
hetgeen des mensen is dan de geest van de mens, die in hem is? (1 Korinthe 2: 11). 
Jezus bewijst ook hierdoor dat Hij God is: Hijzelf wist wat in de mens was (Joh. 2: 
25). Dat had de Wetgeleerden aan het denken moeten zetten met Wie zij te doen 
hadden.  
 
Oudheidkundige aantekeningen: 
Huis - dak 
Het dak dat gewoonlijk plat was, kon men bereiken via een trap vanaf de 
binnenplaats of dadelijk vanaf de straat langs de buitentrap. Volgens de bepaling van 
de wetten van Mozes moest het dak omgeven zijn met een hekwerk, om eraf vallen 
te voorkomen. 
Het dak zelf was van steen, van balken of van rijshout samengesteld. De 
tussenruimtes werden aangevuld met een vlechtwerk van takken en leem of tegels 
(tichelen).  
Veelal stond op het dak een klein kamertje: de opperzaal: een slaap- of woonkamer, 
zieken of dodenkamer, spreek- of bidvertrek. Er waren ook veel activiteiten op het 
dak: bloementuin, werkplaats voor vrouwen, drogen van vruchten, enzovoorts. 
 
Vertelsuggesties 
 
Algemeen 
Het thema van de lessen is: Wie is God? Wie is God in deze genezing? Hij 
openbaart zich als Degene, Die de zonden kan vergeving en Die grote wonderen 
doet: Hij geneest. Hij openbaart Zich ook als Degene, Die alles weet en ziet. 
Dus: God laat zien, dat Hij de zonden kan vergeven… God laat zien dat Hij de 
gedachten kent… God laat zien dat Hij de Almachtige is: Hij geneest en redt. 
 
Vertelschets 
1. Jezus keert weer uit het land van de Gadarenen terug in Kapernaüm. 
2. Het bericht dat Hij weer thuis is, verspreidt zich snel. 
3. Spoedig verdringen de mensen zich bij de deur om Hem te horen. 
4. Vier mannen met een verlamde kunnen niet door de menigte heen komen. 
5. Ze breken het dak open en laten de verlamde voor Jezus neerzakken. 
6. Jezus verzekert de verlamde dat zijn zonden vergeven zijn. 
7. De aanwezige Wetgeleerden vinden dit Godslastering. 
8. Jezus weet wat ze denken en laat hun zien dat Hij God is. 
9. Hij geneest de man ook nog van zijn verlamming. 
10. Allen staan versteld van wat Jezus doet en prijzen God. 
11. Jezus gaat naar het meer en leert de schare die Hem volgt. 



 
Voor 4-8 jarigen 
Inleiding: 
Zijn jullie wel eens ziek geweest? Ja? Was je lang ziek? 
Sommige mensen liggen bijna altijd op bed.  
Wie kent iemand die altijd ziek is? 
Er zijn mensen die heel erg ziek zijn. Soms zó erg, dat ze niet meer beter kunnen 
worden. Dat is erg. Die mensen moeten sterven. 
Er zijn ook mensen die gelukkig wel weer beter worden.  
Het verhaal van vandaag gaat ook over iemand die ziek was. 
 
Het huis met de vele mensen. 
Er wordt een verlamde gebracht door vier vrienden. 
Zij willen naar Jezus met de verlamde man 
Ze kunnen er echter niet door en niemand gaat op zij. 
Ze bedenken een ander plan. 
Het huis heeft een plat dak en via de buitentrap gaan ze naar dat dak. 
Ze maken de tegels los van het dak en dan is er een groot gat. 
Door de grote opening laten ze het bed met de verlamde man zakken. 
Die komt voor de voeten van Jezus. 
Jezus ziet het geloof van de vrienden en zegt tot de man dat zijn zonden vergeven 
zijn. 
Kijk dan eens naar die mensen. Die Wetgeleerden staan heel vreemd te kijken.  
Hoe kan dat nu gezegd worden door Jezus! 
Jezus weet wat ze denken. Dan zegt Hij tegen de man, dat hij mag opstaan en 
wandelen. 
Dat gebeurt echt. Wat is die man verwonderd.  
Jezus heeft alle macht. Hij vergeeft en geneest. 
 
Voor 8-12 jarigen 
Inleiding: 
Jullie weten wel wat ziek zijn is. Je kunt een paar dagen ziek zijn. Er zijn ook mensen 
die heel lang ziek zijn. Kennen jullie iemand altijd ziek is? 
Er zijn ook mensen met een handicap. Misschien zie je ze wel eens? Weten jullie 
ook wat hun handicap is? Kunnen die mensen wel in een huis wonen? Hoe worden 
ze geholpen? 
 
Zie voor de korte inhoud van de vertelling bij de 4-8 jarigen.  
Verdieping:  
Het geloof in Christus doet de vier vrienden de geraakte aan de voeten van Jezus 
brengen. 
Dan gebeurt het eerste en het grootste wonder: de vergeving der zonden.  
Jezus is de Alwetende. Hij is immers God. En als de Alwetende leest Hij de 
gedachten van de hoorders, de Farizeeën en de Schriftgeleerden. Hun onbegrip 
doorziet Hij. Als tweede wonder mag de man opstaan en wandelen. Het bewijs is 
geleverd: Jezus redt en geneest. Dan is er verwondering, zowel bij de geraakte als 
bij de omstanders. 
 
Voor +12 jarigen 
Inleiding: 
Ook voor de twaalf jarigen zou je een gesprek kunnen beginnen over ziek zijn. Er zijn 
ziekten die heel erg zijn. Sommige mensen worden beter, maar dat is niet 



vanzelfsprekend. Kennen ze mensen zo erg ziek waren, dat ze moesten sterven? Er 
zijn ook mensen die een handicap hebben. Zo iemand is bijvoorbeeld verlamd. Er 
nog veel meer handicaps. Welke? De jongeren kennen misschien wel iemand in hun 
omgeving, die in een rolstoel zit. Mogelijk weten ze ook van kinderen die gehandicapt 
zijn en steeds erger ziek worden. Vader en moeder gaan met hun zieke kind naar 
allerlei dokters. Ze proberen allerlei medicijnen. Ze willen wel alles voor hun kind 
doen. Als het jouw vriend of vriendin zou zijn, zou jij vast en zeker ook graag willen 
helpen.  
 
De geschiedenis gaat ook over een verlamde. In de Bijbel staat niet het woord 
verlamde, maar geraakte. 
En dan volgt de lijn van het verhaal: Van Jezus gehoord, naar Jezus gezocht, de 
zonden vergeven, de kwade gedachten, de terechtwijzing, het machtsbewijs en de 
Godsverheerlijking.  
 
Om met de (oudere) kinderen te lezen 
Lukas 5: 17-26 
Psalm 33: 12 - 15 
 
Liederen 
Ps. 32:1 Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven 
Ps. 65:3 Daar zal ons ’t goede van Uw woning 
Ps. 86:5 Al de heid’nen door Uw handen 
Ps. 99:7 Gij, met hen begaan 
Ps.103:2 Looft Hem, Die u, al wat gij hebt misdreven 
Ps.130:2 Zo Gij in ’t recht wilt treden 
 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 
- Hoe kun je het begrip ‘geraakt’ zo duidelijk mogelijk maken? Denk ook aan 

mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap; 
- Geraakt zijn en ziek zijn vinden we overal ter wereld. Kun je op eenvoudige wijze 

voor onkerkelijk kinderen duidelijk maken waardoor dit komt? 
- Hoe maak je duidelijk dat we Gods verlossende kracht zien in deze dubbele 

genezing?  
- Kun je aan elkaar kort duidelijk maken welk Godsbeeld in deze genezing naar 

voren komt? 
- Hoe kun je duidelijk maken, waarom de handelwijze van de vrienden geoorloofd 

was en niet als opdringerig beschouwd mag worden? 
- Hoe kun je duidelijk maken wat de waarde is van “Mens, uw zonden zijn u 

vergeven” boven het “Sta op, neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis”? 
- Ter voorbereiding kun je lezen: 
 Lukas 7:36-50 Uw zonden zijn u vergeven 
 1 Joh. 2:1-12  De zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil 
 
Verwerking +12  
 
De Bijbel erbij (Lukas 5: 17 - 26)  
1. Wie zaten er bij toen de Heere Jezus leerde? (vers 17) 
2. Waar wilden ze de geraakte man brengen? (vers 18) 
3. Welke oplossing vinden ze met elkaar als het niet lukt wat ze willen? (vers 19) 
4. Waarom zegt Jezus: “Mens, uw zonden zijn u vergeven?” (vers 20) 
5. Wat is de reactie van de omstanders? (vers 21) 



6. Jezus is alwetend, waaruit blijkt dat? (vers 22) 
7. Waarom zegt Jezus: “Sta op, neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis?” 

(vers 24) 
8. Wat doet de geraakte dan? (vers 25)  
9. Waarom doet de geraakte dat? 
10. Wat zijn die ongelooflijke dingen? (vers 26) 
 
Gesprek:  
Weten jullie wat vergeven is? Geef daar eens een voorbeeld van? 
De Heere genas nog meer mensen. Weet je nog een geschiedenis uit de Bijbel?  
Op welke manier zijn in deze geschiedenis van de verlamde vergeving en genezing 
aan elkaar verbonden? 
Er zijn mensen met een lichamelijke handicap. Ken je iemand met zo’n handicap? Er 
zijn mensen die bijna niets kunnen doen. Hoe worden ze geholpen? En als ze niet 
thuis kunnen blijven?  
Denk je dat ze ook op vakantie kunnen? Hoe kan dat, denk je?  
Er zijn ook mensen met een verstandelijke handicap. Wat betekent dat? Ken je zo 
iemand? Wat kan hij of zij niet? En wat wel? Hoe kunnen deze mensen geholpen 
worden?  
 
Puzzelen maar 
 
Hieronder staan eigenschappen van God: 
 
Almachtig 
Alwetend 
Barmhartig 
Een Geest 
Eeuwig 
Genadig 

God van het verbond 
God van het volk Israël 
Heilig 
Liefde 
Majesteit 
Onveranderlijk 

Rechter 
Rechtvaardig 
Redder 
Schepper 
Trouw



 
Zet de juiste eigenschap achter de Bijbeltekst. 
 
 

Bijbeltekst 
 

 

God is …. 
 

Jeremia 31 vers 3 
Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige 
liefde 

 

Jesaja 41 vers 17 
Ik, de HEERE, zal hen verhoren, Ik, de 
God van Israël, zal hen niet verlaten 

 

Markus 1 vers 41 
En Jezus met barmhartigheid innerlijk 
bewogen zijnde, strekte de hand uit en 
raakte hem aan en zei tot hem: Ik wil, 
word gereinigd 

 

Genesis 9 vers 9 
Maar Ik, zie, Ik richt Mijn Verbond op met 
u, en met uw zaad na u. 

 

2 Korinthe 12 vers 9 
En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade 
is u genoeg 

 

1 Johannes 2 vers 1 
Wij hebben een Voorspraak bij de Vader, 
Jezus Christus, de Rechtvaardige 

 

Openbaring 5 vers 11 
Gij, HEERE, zijt waard te ontvangen de 
heerlijkheid en de eer en de kracht, want 
Gij hebt alle dingen geschapen 

 

Leviticus 19 vers 2 
Gij zult heilig zijn, want Ik, de HEERE Uw 
God, ben heilig 

 

Johannes 4 vers 24 
God is een Geest, en die Hem 
aanbidden, moeten Hem aanbidden in 
geest en waarheid 

 

Psalm 116 vers 8 
Want Gij, HEERE, hebt mijn ziel gered 
van de dood 

 

Psalm 50 vers 6 
En de hemelen verkondigen Zijn 
gerechtigdheid; want God Zelf is 
Rechter. 

 

Psalm 148 vers 13 
Dat zij de Naam van de HEERE loven; 
want Zijn Naam alleen is hoogverheven; 
Zijn majesteit is over de aarde en de 
hemel 

 

2 Timotheüs 2 vers 13 
Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; 

 



Hij kan Zichzelf niet verloochenen. 
Genesis 22 vers 33 
En Abraham riep aldaar de Naam van de 
HEERE, van de eeuwige God, aan. 

 

Mattheüs 28 vers 18 
En Jezus bij hen komend, sprak tot hen, 
zei: Mij is gegeven alle macht in hemel 
en op aarde. 

 

Maleachi 3 vers 6 
Want Ik, de HEERE, word niet 
veranderd; daarom zijt gij, o kinderen 
van Jakob, niet verteerd. 

 

Johannes 17 vers 30 
Nu weten wij, dat Gij alle dingen weet 

 

 
Zet de letters die dik en onderstreept zijn naast elkaar. Wat staat er dan? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je kunt het vinden in de Bijbel in Exodus 20 vers 2. 
 
Zeg het maar 
1. Wat betekent ‘de kracht des Heeren’ (Lukas 5: 17) 
2. Hoe moeten wij met gehandicapten omgaan? 
3. Wat zijn tichelen (vers 19) 
4. Wat zou het woord lichter betekenen (vers 23) 
5. Noem nog meer ongelofelijke dingen, die Jezus gedaan heeft (vers 26) 
6. Wat kunnen we uit deze geschiedenis leren?  
 
 



Puzzel bij les 5: 
 
Hieronder staan eigenschappen van God: 
 
Almachtig 
Alwetend 
Barmhartig 
Een Geest 
Eeuwig 
Genadig 

God van het verbond 
God van het volk Israël 
Heilig 
Liefde 
Majesteit 
Onveranderlijk 

Rechter 
Rechtvaardig 
Redder 
Schepper 
Trouw 

 
Zet de juiste eigenschap achter de Bijbeltekst. 
 
Bijbeltekst God is …. 
Jeremia 31 vers 3 
Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige 
liefde 

 

Jesaja 41 vers 17 
Ik, de HEERE, zal hen verhoren, Ik, de 
God van Israël, zal hen niet verlaten 

 

Markus 1 vers 41 
En Jezus met barmhartigheid innerlijk 
bewogen zijnde, strekte de hand uit en 
raakte hem aan en zei tot hem: Ik wil, 
word gereinigd 

 

Genesis 9 vers 9 
Maar Ik, zie, Ik richt Mijn Verbond op met 
u, en met uw zaad na u. 

 

2 Korinthe 12 vers 9 
En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade 
is u genoeg 

 

1 Johannes 2 vers 1 
Wij hebben een Voorspraak bij de Vader, 
Jezus Christus, de Rechtvaardige 

 

Openbaring 5 vers 11 
Gij, HEERE, zijt waard te ontvangen de 
heerlijkheid en de eer en de kracht, want 
Gij hebt alle dingen geschapen 

 

Leviticus 19 vers 2 
Gij zult heilig zijn, want Ik, de HEERE Uw 
God, ben heilig 

 

Johannes 4 vers 24 
God is een Geest, en die Hem 
aanbidden, moeten Hem aanbidden in 
geest en waarheid 

 

Psalm 116 vers 8 
Want Gij, HEERE, hebt mijn ziel gered 
van de dood 

 

Psalm 50 vers 6 
En de hemelen verkondigen Zijn 
gerechtigdheid; want God Zelf is 
Rechter. 

 



Psalm 148 vers 13 
Dat zij de Naam van de HEERE loven; 
want Zijn Naam alleen is hoogverheven; 
Zijn majesteit is over de aarde en de 
hemel 

 

2 Timotheüs 2 vers 13 
Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; 
Hij kan Zichzelf niet verloochenen. 

 

Genesis 22 vers 33 
En Abraham riep aldaar de Naam van de 
HEERE, van de eeuwige God, aan. 

 

Mattheüs 28 vers 18 
En Jezus bij hen komend, sprak tot hen, 
zei: Mij is gegeven alle macht in hemel 
en op aarde. 

 

Maleachi 3 vers 6 
Want Ik, de HEERE, word niet 
veranderd; daarom zijt gij, o kinderen 
van Jakob, niet verteerd. 

 

Johannes 17 vers 30 
Nu weten wij, dat Gij alle dingen weet 

 

 
Zet de letters die dik en onderstreept zijn naast elkaar. Wat staat er dan? 
 
           
Je kunt het vinden in de Bijbel in Exodus 20 vers 2. 
 
 



Werkje 1: Wereldbol 
Verband met de vertelling: God is de God van alle mensen, Gen. 1:26-31. 
 
Materiaal: 

• wit papier A4; 
• wit papier A3 ( 120 grams, 1 per kind, en 1 voor de mal); 
• donkerblauw karton (1 vel van 50x70 cm per 2 kinderen); 
• lichtblauw of lila karton (1 vel van 50x70 cm per 5 kinderen); 
• kleurpotloden,schaar, lijm; 
• splitpennen (1 per kind); 
• plak-sterretjes (vellen met gouden sterretjes om kerstkaarten mee te versieren, 

verkrijgbaar in een hobby-zaak); 
• kopieerapparaat dat kan vergroten van A4 naar A3. 

 
Voorbereiding: 

• Kopieer en vergroot werkblad 1a van A4 naar 
wit A3-papier; de cirkel is nu ruim 23 cm 
doorsnede. 

• Maak een mal voor de cirkel met het venster. 
Kopieer en vergroot daarvoor werkblad 1b 
van A4 naar wit A3-papier; de cirkel is nu 25 
cm doorsnede. Trek de mal over op het 
lichtblauwe vel, de cirkel kan er 5 keer uit. 

• Kopieer werkblad 1c op wit A4-papier. 
• Knip de donkerblauwe vellen doormidden.  

 
Uitvoering: 

• Kleur de plaatjes in de cirkel en de landen op 
het witte A3-vel, en de tekst op het witte A4-
vel, en knip deze allemaal uit. 

• Knip het venster uit de lichtblauwe cirkel. 
• Leg de lichtblauwe cirkel met het venster over 

de cirkel met de plaatjes, en prik ze met de 
splitpen vast, op het donkerblauwe papier. 

• Draai de cirkels zo dat de eerste 
scheppingsdag te zien is, en het venster links zit. 

• Plak het linker-kozijntje naast het venster een stukje vast op de donkerblauwe 
achtergrond, zodat de bovenste lichtblauwe cirkel niet meer kan meedraaien. Let wel 
op dat je de onderste witte cirkel niet mee vastplakt! 

• Nu kun je door de onderste cirkel te draaien, de scheppingsdagen één voor één 
bekijken. 

• Plak de tekst ook op het donkerblauwe papier. 
• Versier het heelal met de sterretjes, teken er eventueel nog planeten, zon of maan bij, 

maak er wat moois van. 



Werkblad 1a 
 



Werkblad 1b 
 



 



Werkje 2: Knikkerspel 
Verband met de vertelling: God is bijzonder de God van het Israël-verbond, Gen. 12:1-9. 
 
Materiaal:  

• wit stevig papier of karton, formaat A4; 
• karton (kleur naar keuze); 
• schaar; 
• lijm; 
• stiften, kleurpotloden of verf. 

 
Voorbereiding: 

• Kopieer werkblad 2 op wit papier. 
 
Uitvoering: 

• Kleur de tekening met verf, kleurpotlood of stift, en knip de tekening langs de lijn uit. 
• Maak een reep van het karton van 38 bij 10 cm. Het overgebleven stukje karton 

bewaren voor steuntjes. (Uit een karton van 70x50 haal je 7 stroken). 
• Plak de tekening precies in het midden van het karton. 
• Knip de knikkerpoortjes uit. 
• Vouw de randen op de stippellijn naar achteren, de tekening kan nu blijven staan. 
• Knip het restje karton door midden. Vouw elk stukje 1 cm van de rand om. Plak ze 

vast aan de achterkant van het spel, naast de poortjes.  
 
Je spel is nu klaar, knikkeren maar! 
 



Werkblad 2 
 



Werkje 3a: Papierhouder  
Verband met de vertelling: God is rechtvaardig, maar ook barmhartig en genadig, Jer. 
38:1-13 en 39. 
 
Materiaal: 

• wit karton; 
• bruin karton; 
• stevig wit A4-papier; 
• knijper; 
• lijm; 
• stiften of potloden. 

 
Voorbereiding: 

• Kopieer het envelopje en de briefjes (werkblad 3a) op stevig A4-papier. 
 
Uitvoering: 

• Laat een kind op een stuk wit 
karton zijn hand overtrekken. 
Knip deze uit. 

• Dit doen we ook op een stuk 
donkerbruin karton. Ook deze 
knippen we uit. 

• Plak deze handen elk aan 
een kant van de knijper. (De 
knijper aan de onderkant van 
de hand vastlijmen, zodat je 
iets tussen de handen vast 
kunt houden.) 

• Knip het envelopje en de 
briefjes uit, en maak een 
vouw op de stippellijnen van 
het envelopje. 

• Plak de zijkanten vast en je 
envelopje is klaar. Hier 
kunnen de briefjes met de 
teksten in. 

 
Doe nu het envelopje tussen de 
knijper, en je handen houden een 
Bijbel vast! 
 



Werkblad 3a 
 



Werkje 3b: Rietjes-vaas 
Verband met de vertelling: God is rechtvaardig, maar ook barmhartig en genadig, Jer. 
38:1-13 en 39. 
 
Materiaal: 

• wit A4-papier; 
• wegwerp-bekertje (1 per kind); 
• afplakband (3 cm breed); 
• gekleurde drinkrietjes (bijna 1 pakje per kind); 
• plakband; 
• smal lint; 
• kleurpotloden of stiften, schaar, lijm. 

 
Voorbereiding: 

• Kopieer werkblad 3b op wit papier. 
 
Uitvoering: 

• Knip het dikke drink-randje van het bekertje af, zodat je een glad bekertje krijgt. 
• Plak een rand afplakband in de lengte dubbelgevouwen (zodat het nu aan beide 

kanten plakt) om de boven- en onderrand van het bekertje. 
• Nu kun je de rietjes tegen het afplakband rondom vastplakken. 
• Fixeer de rietjes door er een strook plakband om te doen. 
• Kleur de tekening, knip hem uit, en plak hem op de vaas. 
• Strik een lintje om de vaas, voor de sier, eventueel vastplakken met lijm. 

 
Het werkje is klaar, je kunt er rietjes of iets anders in bewaren. 
 



Werkblad 3b 
 



Werkje 4: Raamhanger in de vorm van een ster met de namen 
van de Heere Jezus 
 
Verband met de vertelling: God is getrouw aan Zijn Woord, Matth. 1-18-25, Lukas 1:26-36, 
Lukas 2:1-7. 
 
Materiaal: 

• vel donkerblauw karton 
(50x70 cm., genoeg voor 4 
kinderen); 

• vel geel karton (50x70 cm., 
genoeg voor 4 kinderen); 

• geel papier A4; 
• wit papier A3; 
• schaar; 
• prikpen + priklap; 
• lijm; 
• glittertjes, glitterlijm, sterretjes 

o.i.d.; 
• touwtje; 
• kopieerapparaat dat kan 

vergroten van A4 naar A3. 
 
Voorbereiding: 

• Kopieer en vergroot werkblad 4a van A4 naar wit A3-papier, dit is de mal voor de ster. 
• Kopieer werkblad 4b op geel A4-papier. 
• Eventueel de mal vast overtrekken op het karton (vier per vel). 

 
Uitvoering: 

• Knip de witte ster (de mal) uit, plak die met zo min mogelijk lijm op de punten vast op 
het donkerblauwe karton, en trek hem om.  

• Prik de stippellijntjes van de hokjes open, zodat er luikjes ontstaan. 
• Knip de ster op het donkerblauwe karton uit. 
• Haal de mal voorzichtig van de ster af. 
• Knip de hokjes met de namen uit het gele papier en plak ze achter de luikjes. 
• Trek de ster over op geel karton, knip hem uit, en plak hem achter de blauwe ster. 
• Maak een gaatje in de bovenste punt, en doe er een touwtje door zodat je de ster kan 

ophangen. 
• Versier de ster met glittertjes, sterretjes, of wat je maar wilt. 

 



Werkblad 4a 
 



Werkblad 4b 
 



Werkje 5: Diorama 
 
Verband met de vertelling: God kunnen we persoonlijk leren kennen. Lukas 15:17-26. 
 
Materiaal: 

• wit papier A4 (stevig, 120 gram); 
• kleurpotloden of stiften; 
• schaar; 
• lijm; 
• eventueel priklap en prikpen; 
• gekleurd karton. 

 
Voorbereiding: 

• Kopieer werkblad 5a en 5b op stevig wit 
A4-papier. 

 
Uitvoering: 

• Kleur de plaatjes mooi in. 
• Knip de twee mannen en de strook met 

de verlamde uit werkblad 5b. 
• Knip de dikke lijnen op werkblad 5a in, 

knip de langwerpige vakken van het gat 
in het dak uit. (Misschien is het handiger 
om de dikke lijn langs de figuur te 
prikken in plaats van te knippen.) 

• Vouw de horizontale onderbroken lijnen 
om zodat er een plooi ontstaat, dit is het 
dak, lijm de plooi dicht. 

• Vouw het strookje onder aan de twee 
mannen om en plak ze op het dak. 

• Schuif de strook met de verlamde zo door de inknippingen dat de verlamde zichtbaar 
is en naar onder en boven kunt schuiven. 

• Plak het werkstuk op het midden van het karton, en je schilderij is klaar. 
 



Werkblad 5a 
 



Werkblad 5b 
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God leren kennen 
 
1.  God geeft aan ieder mens op aarde leven, 
maar wie kent Hem, Die onze Schepper is? 
God heeft uit liefde eens Zijn Zoon gegeven. 
Zijn Woord werd vlees, ons tot behoudenis. 

refrein 
Leer mij, o Schepper, Wie U voor mij bent 
en ook wilt zijn, tot mijn behoud. 
Geef dat mijn hart U toch steeds beter kent 
en zich geheel aan U vertrouwt. 
 
2. God heeft Zijn volk van eeuwigheid verkoren, 
Hij riep eens Abraham naar Kanaän. 
Naar Zijn verbond werd op Gods tijd geboren 
de Zoon van God naar Zijn verlossingsplan.  

refrein: 
Leer mij, o Godszoon, Wie U voor mij bent 
en ook wilt zijn, tot mijn behoud. 
Geef dat mijn hart U toch steeds beter kent 
en zich geheel aan U vertrouwt. 
 
3. God is rechtvaardig als Hij ons wil straffen, 
we hebben door de zonden dat verdiend. 
Maar uit genade wil Hij hulp verschaffen; 
Hij redt opdat men Hem uit liefde dient. 

refrein: 
Leer mij, o Redder, Wie u voor mij bent 
en ook wilt zijn, tot mijn behoud. 
Geef dat mijn hart U toch steeds beter kent 
en zich geheel aan U vertrouwt. 
 
4. God is getrouw, Zijn Woord uit het verleden 
gaat in vervulling bij wie Hem gelooft. 
Zo kwam Gods Zoon: ‘U is geboren heden 
de Zaligmaker, Die God heeft beloofd.’ 

refrein: 
Leer mij, o Jezus, Wie U voor mij bent 
en ook wilt zijn, tot mijn behoud. 
Geef dat mijn hart U toch steeds beter kent 
en zich geheel aan U vertrouwt. 
 
5. Wie tot God komt, met al zijn vuile zonden, 
die vindt vergeving in Zijn bitt’re smart. 
Zo moeten wij ook daar worden gevonden, 
waar deze kracht vernieuwt een onrein hart. 

refrein: 
Leer mij, o Heiland, Wie U voor mij bent 
en ook wilt zijn, tot mijn behoud. 
Geef dat mijn hart U toch steeds beter kent 
en zich geheel aan U vertrouwt. 
 
Te zingen op de wijs van: Hoe groot zijt Gij! 
 
 



Oplossingen puzzels themamap 2009. Wie is God? 
 
les 1: 
 
En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld Gods schiep Hij hem: man 
en vrouw schiep Hij hen. 
 
les 2: 
 
galaten drie vers zestien 
 
Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den 
zaden, als van velen; maar als van één: En uw Zaad, Hetwelk is Christus. 
 
les 3: 
 
Maar Ik zal u redden; omdat gij op Mij vertrouwd hebt, spreekt de HEERE. 
 
les 4: 
????????????? 
 
les 5: 
 
Ik ben de HEERE uw God 
 




