Verhalen uit het
Nieuwe Testament

Houd op met zondigen, want het
koninkrijk van God is vlakbij.

70

God bereidt de weg voor Jezus en bevestigd Zijn Zoon.

Bijbelgedeelte: Mattheus 3

Hoofdthema's


God communiceert met de mens
Johannes predikte Gods boodschap




de mens is een zondaar
God is trouw



de profetie van Jesaja werd vervult in Jezus

God doet altijd wat Hij gezegd heeft
de mens moet geloof hebben om God te behagen (genoegen/plezier te doen)
v 5, 6, 8



Jezus is God
v 3, 11, 17



Jezus is heilig en rechtvaardig
v 17, toen God Jezus zag vond Hij Hem volmaakt

Hooks
HOOK
(Laat een kind naar voor komen en laat het de ogen sluiten. 1 Zeg dat je hem/haar iets zult laten
proeven en dat hij/zij mag raden wat het is. Geef het een lepeltje honing en vraag of hij/zij weet
wat het is. Kom samen met de kinderen tot het besluit dat het honing is.)
Juist! Het is honing! We doen het soms op een boterham of op cornflakes.
In de Bijbel staat een verhaal over iemand die honing at. Weten jullie wie dat was?

1

Vraag vooraf aan de ouders van het kind of het allergisch is aan honing.

Verhalen uit het
Nieuwe Testament

70

Houd op met zondigen, want het
koninkrijk van God is vlakbij.
God bereidt de weg voor Jezus en bevestigd Zijn Zoon.

Looks
LOOK
(Toon de prent uit het kleurboek bij les 70)
Dit is Johannes de Doper. God zond hem om de mensen te helpen klaar te zijn voor de komst van
Jezus.
Weet je nog wat Johannes aan de mensen vertelde over wat God wilde dat zij deden?
Hadden al de mensen spijt van hun zonden? Deden sommige mensen alsof ze spijt hadden?
Wist Johannes dat? Hoe wist hij dat?
Waarom wilde God dat de mensen berouw/spijt hadden? Ja, God is heilig. God haat de zonde.
Zonde houdt ons weg van God. God wil dat de mensen berouw hebben, zodat ze bij Hem kunnen
komen.
Weet God of je echt berouw hebt? Hoe?
Wat moesten de mensen van Johannes doen als ze echt spijt hadden van hun zonden?
Deden sommigen alsof? Kende God hun hart?
Kent God jouw hart?
Moet jij berouw/spijt hebben? Wat kun je doen?
(Sluit af met een tijd van gebed en vraag aan God of Hij ons wil helpen om berouw/spijt te
hebben als we zondigen.)
LOOK
(Toon de prent van les 70 uit het kleurboek)
Wie is deze man? Ja, het is Johannes de Doper.
Johannes kwam om de mensen voor te bereiden op de komst van Jezus.
Hij vertelde de mensen dat ze berouw moesten hebben over hun zonde.
Kan iemand mij vertellen wat berouw wil zeggen?
Berouw betekent dat je echt spijt moet hebben van je zonde. Berouw hebben betekent dat je
God vraagt om te helpen met je zondeprobleem. Het betekent dat je de zonde haat, dat je Jezus
nodig hebt en dat je Jezus gehoorzaam wilt zijn.
Stel je voor dat jouw mama zegt dat je moet komen en in plaats daarvan ga je weg.
Is dat een zonde? Zou God dat graag hebben?
Zou het voor God in orde als je zou zeggen :"Ik heb je niet gehoord."
Zou God weten of je het gehoord hebt of niet? Ja, God weet alles.
Zou het voor God in orde zijn als je sorry zegt, terwijl je er eigenlijk helemaal geen spijt van hebt?
Zou God dat weten?
En als je nu echt spijt hebt van je zonde, zou God het dan weten?
Hoe kan God dat weten? Ja, God kan in je hart kijken.
Zal God je vergeven als echt berouw hebt (spijt hebt) van je zonde?
Wilde God de mensen vergeven uit het verhaal van vandaag?
Ja, God is trouw. Hij doet altijd wat Hij gezegd heeft.
Is er iets waar jij berouw over moet hebben?

Vertel het aan de volgende generatie
Les 70:
Houd op met zondigen, want het koninkrijk van
God is vlakbij.

God bereidt de weg voor Jezus en bevestigt Zijn
Zoon.

Bijbelgedeelte: Mattheus 3

Wat zegt dit over God en mens?


God communiceert met de mens
Johannes predikte Gods
boodschap




de mens is een zondaar
God is trouw
God doet altijd wat Hij gezegd
heeft



de profetie van Jesaja werd vervult in
Jezus
de mens moet geloof hebben om
God te behagen (genoegen/plezier
te doen)
v 5, 6, 8



Jezus is God
v 3, 11, 17



Jezus is heilig en rechtvaardig
v 17, toen God Jezus zag vond Hij
Hem volmaakt

VRAGEN: Hieronder staan vragen om u te helpen om te
spreken over het Bijbelgedeelte en om samen met je kind
op zoek te gaan naar Bijbelse waarheden. Laat je door de
Heilige Geest leiden in verdere vragen en antwoorden.

 Weet je wat het betekent om je zonden
te bekennen en berouw te hebben?
Waarom moesten deze mensen hun
zonden bekennen en berouw erover
hebben? Heb jij zonden die je moet
bekennen of is er iets waar je berouw
over moet hebben? (Bid er samen voor)
 Wie kan ons verlossen van onze zonde?
Kunnen we gered worden door ons te
laten dopen? (Alleen Jezus kan ons
verlossen van onze zonde)

