LES 9

“S” STAAT VOOR SOEVEREIN
HOOFDTHEMA:

God heeft het recht, de wijsheid en de kracht om alles te doen wat
Hem behaagt.

SLEUTELVERS:

Die zegt: “Wat Ik besluit, wordt van kracht, en alles wat Ik wil, breng
Ik ten uitvoer.” JESAJA 46:10b
Ik heb gesproken, en zo zal het gebeuren. Zoals Ik het bepaald heb,
zo zal het gaan. JESAJA 46:11b

INLEIDING

De soevereinheid van God betekent dat God het recht, de wijsheid en de
kracht heeft, om alles te doen wat Hem behaagt. (Piper, Desiring God, p. 34) Hij is volkomen vrij om te
doen wat Hem ook maar behaagt. Dit zou slecht nieuws kunnen zijn indien God zou handelen uit
onzekerheid of simpelweg uit een gebrek aan zelfcontrole. Maar dat is niet wie God is of hoe Zijn
karakter is. God gebruikt Zijn soevereinheid om te doen wat Hem behaagt en dat wil zeggen om Zijn
grootheid en waardigheid te tonen – Zijn glorie.
In een wereld die volledig in beslag genomen is door de zelfvastberadenheid van de mens (doen wat
we zelf willen) en opstandigheid tegen autoriteit, vooral in Amerika, is de waarheid van een totaal
soevereine God geen welgekomen gedachte. Maar voor diegenen die door geloof vertrouwen in deze
waarheid, is het de grondslag voor hun hoop op God geworden. Het brengt al onze levenservaringen,
zij het nu goed of slecht, en de gehele geschiedenis onder de grote en prachtige voornemens van God,
die glorie brengt aan Zijn naam in alle dingen.

IN DE ZEGEN DOOS
Voorwerpen uit vorige lessen:
1. Chocolade koekjes (of andere ingrediënten) [Les 5: DE SCHEPPER]
2. Juwelen doosje [Les 6: GLORIEUS]
3. Puzzel stuk [Les 7: WIJS]
4. Steen [Les 8: ALMACHTIG]

ANDERE VISUALS
1.
2.
3.
4.
5.

Vier stevige affiches. Gebruik karton of hard papier met volgende woorden erop.
“RECHT” op voorkant, “SOE” op achterkant (Resource packet)
“WIJSHEID” op voorkant, “VE” op achterkant (Resource packet)
“KRACHT” op voorkant, “REIN” op achterkant (Resource packet)
“GLORIE” (maak deze groter en mooier dan al de andere)

Optioneel: Visuals om het verhaal van het oversteken van de Rode Zee te vertellen (voorbeeld,
flanellen bord, clip art of afbeeldingen). Rol met Jesaja 46:10-11 erop geschreven.
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LES PRESENTATIE
Laat vier kinderen naar voor komen en de voorwerpen uit de Zegen Doos nemen en ze omhoog houden
vooraan de klas. Vraag hen of ze nog weten welk woord over God er gebruikt werd bij elk voorwerp. Plaats
de kinderen en de voorwerpen in deze volgorde: chocolade koekjes, puzzelstuk, steen en juwelen doosje.
MAAK OPMERKING: Wat hebben we geleerd over God van de chocolade koekjes en de bloem?

God heeft alle dingen gemaakt. Hij is de Schepper. Alle dingen behoren God toe en Hij heeft het
recht om er mee te doen wat Hij ook maar wil. GEEF DE “RECHT” AFFICHE AAN EEN KIND OM DIE
VAST TE HOUDEN.

Ga verder met de volgende drie, terwijl je de volgende punten herhaalt en de kinderen de gepaste affiche
geeft om vast te houden.
SAMEN MET HET PUZZELSTUK MAAK JE DE OPMERKING: God is wijs. God maakt een plan en

zorgt er voor dat alle dingen perfect samenwerken om dat plan ook te volbrengen.
SAMEN MET DE STEEN MAAK JE DE OPMERKING: God is almachtig. Omdat God almachtig is, is
er niets te moeilijk voor Hem. Niemand kan het tegen Hem opnemen.
SAMEN MET HET JUWELEN DOOSJE MAAK JE DE OPMERKING: God is glorieus. God toont Zijn
grootheid en waardigheid. God doet alles om Zijn glorie te tonen.
Zorg er voor dat de kinderen tot nu toe de affiches vasthouden van links naar rechts in deze volgorde:
RECHT, WIJSHEID, KRACHT, GLORIE.
MAAK HET VOLGENDE DUIDELIJK: God heeft het recht om met de schepping te doen wat Hij ook

maar wil. God heeft de wijsheid om gelijk wat dan ook te plannen. God heeft de kracht om uit te
voeren wat Hij ook maar wil.
Leg uit dat dit veel woorden zijn om te herinneren. Denk je dat we één woord zouden kunnen vinden die
hetzelfde betekent als al deze woorden samengevat? (Draai nu de affiches om in deze volgorde: RECHT
 SOE; WIJSHEID  VE; KRACHT  REIN.) God is SOEVEREIN. Dat betekent dat Hij het recht, de
wijsheid en de kracht heeft om alles te doen wat Hem behaagt. Laat de kinderen die de affiches
vasthouden, neerzitten en de affiches met zich meenemen. Zeg tegen de kinderen dat je vandaag een
zeer spannend bijbelverhaal wil vertellen over hoe God aan Zijn volk, Israël, Zijn soevereine kracht toonde.

VERHAAL – HET OVERSTEKEN VAN DE RODE ZEE Exodus 13:17 – Exodus 14
Vertel het bijbelverhaal voor vandaag en zeg tegen de kinderen dat ze aandachtig moeten luisteren zodat
ze kunnen zien hoe God Zijn recht, wijsheid en kracht gebruikt heeft om alles te doen wat Hem behaagt.
Vertel een samengevatte versie vanaf Exodus 13:17 – Exodus 14. Hou het zo simpel mogelijk.
LEG DE NADRUK OP VOLGENDE PUNTEN.

 God wilde dat Zijn volk Egypte verliet. God zorgde er voor dat Farao hen liet gaan,
nadat God Zijn grote kracht had getoond door de tien plagen te sturen.
 God had een plan om Zijn volk uit Egypte te leiden door een weg door de zee. (Exodus
13:17)
 God leidde Zijn volk door gebruik te maken van pilaren van wolken en vuur. (Exodus
13:21-22)
 God verhardde het hart van Farao. (Exodus 14:8)
 God zorgde er voor dat Farao de Israëlieten achtervolgde. (Exodus 14:4b-9)
 Sommigen onder Gods volk waren bang en wilden terug gaan om de Farao opnieuw te
dienen. (Exodus 14:10-12)
 God vocht voor Zijn volk. (Exodus 14:13)
 God scheidde de zee zodat Zijn volk er te voet doorheen zou kunnen gaan. (Exodus
14:21-22)
 God zorgde er voor dat de zee opnieuw dicht vloeide waardoor alle Egyptische soldaten
omkwamen. (Exodus 14:27-28)
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Hierna volgen voorbeelden van vragen die je kunt stellen over het verhaal. Laat de
kinderen de gepaste affiches naar boven steken om te antwoorden. (RECHT, WIJSHEID,
KRACHT)
VRAAG: God had Israël gekozen om Zijn speciaal volk te zijn en niet Egypte.

Waarom is God bij machte dit te doen? Hij heeft iedereen gemaakt; allen van ons
behoren Hem toe. Hij heeft het RECHT om gelijk welk volk uit te kiezen die Hij wil
voor Zichzelf.
God doet Zijn volk naar een nieuw land gaan doorheen de zee. Waarom heeft Hij
hen niet doen gaan op een betere weg, door het land bijvoorbeeld? God is WIJS. Hij
maakt een plan en zorgt er voor dat alle dingen perfect uitwerken om Zijn plan te
verwezenlijken.
God maakt pilaren van wolken en vuur. Hoe kan God dit doen? God heeft de
KRACHT om alle dingen te doen. Niets is te moeilijk voor Hem.
God verhardde (verklaar dit) het hart van Farao. Hoe kan God dit doen? God heeft
de Farao gemaakt. God heeft het RECHT te doen met de Farao wat Hem ook maar
behaagt.
God scheidt de zee. Hoe kan God dat doen? Door Zijn KRACHT.
Gods volk wordt gered door de zee over te steken. Lijkt dat zinvol voor jou? God is
WIJS. Zijn plannen zullen altijd perfect uitgewerkt worden.
Benadruk nogmaals dat God soeverein is. Hij heeft het recht, de wijsheid en de kracht om alles te doen
wat Hij wil. Vraag de kinderen wat God hier in dit verhaal wilde doen. (Zijn volk Israël redden.) Vraag
de kinderen waarom God dit wilde doen (Exodus 14:17-18). Waarom doet God al de dingen die Hij
doet? (Verwijs naar de “GLORIE” affiche, die nog niet gebruikt werd in het verhaal. Als je het verhaal
hebt verteld door gebruik te maken van een soort van stripverhaal, dan plak je de GLORIE affiche er
bovenop.) Omdat God soeverein is kan Hij doen wat Hij ook maar wil. Wat Hij wil doen is Zijn grootheid
en waardigheid tonen (Zijn glorie). (HOUD DE JUWELEN DOOS OMHOOG EN OPEN HET DEKSEL.)
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TOEPASSING


Laat de kinderen zoeken naar de letter “S” voor Soeverein in hun werkboeken.



Een andere manier om Soeverein te omschrijven is zeggen dat God de hoogste
autoriteit van alles is. Alleen Hij heeft het voor het zeggen. Waarom heeft alleen
God het voor het zeggen? Wie heeft alle dingen gemaakt? (Jesaja 44:24) Hij
heeft het RECHT. Wie heeft alle dingen gemaakt met wijsheid? (Psalm 104:24)
Hij heeft de WIJSHEID. Wie alleen is almachtig? (Jeremia 32:18-19) Hij heeft de
KRACHT.



Schrijf de versjes van vandaag, Jesaja 46:10b & 11b, uit en lees ze samen met
elkaar.
VRAAG: Doet God wat de president wil? Doet God wat een bekende

sportman wil? Doet God wat jij of ik wil? God zal doen wat God wil doen. Is
dat iets goeds? Waarom?


Waarom is het goed dat alleen God soeverein is en dat alleen Hij doet wat Hem
behaagt? (Wat als jouw ouders jou de leiding zouden geven over het huis voor
één dag? Zou jij het beste en het meest gezonde voedsel kiezen om te eten?
Zou jij weten hoe je het middagmaal moet voorbereiden? Zou jij jouw broers en
zussen op de juiste manier behandelen? Zou jij de kleren kunnen wassen, de
auto herstellen en omgaan met een crisis? Weet jij alles? Heb jij de kracht om
met alles om te gaan?)



Het is goed dat alleen God soeverein is. Alleen Hij is volmaakt wijs, almachtig,
eeuwig, schepper en glorieus. Zijn plannen zijn altijd het beste en niemand kan
God iets laten doen dat Hij zich niet voorgenomen heeft te doen. Hij doet altijd de
dingen om Zijn glorie te tonen. Er is niets groter of meer waard dan dat.



Omdat God soeverein is, hoe moet ik mij dan gedragen tegenover Hem? Zou ik
Hem in vraag moeten stellen of rebelleren tegenover Hem? Zou ik mij de vraag
moeten stellen of Hij echt weet waarmee Hij wel bezig is? Zou ik Hem moeten
vertrouwen en geloven? Zou ik moeten leren wat Zijn plannen en voornemens
zijn? Zou ik al Zijn geboden met vreugde gehoorzamen en uitvoeren? Zou ik
moeten verlangen dat Zijn naam gekend wordt en Zijn glorie gezien wordt in mijn
familie, mijn buren en de gehele wereld?

NOTA: Bewaar juwelen doos en edelsteentjes voor de volgende lessen.
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