
13 Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet,
Zacharias! want uw gebed is verhoord, en uw

vrouw Elizabet zal u een zoon baren, en gij zult
zijn naam heten Johannes.

14 En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen
zullen zich over zijn geboorte verblijden.

15 Want hij zal groot zijn voor den Heere; noch
wijn, noch sterken drank zal hij drinken, en hij zal
met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van

zijner moeders lijf aan.

16 En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren
tot den Heere, hun God.

17 En hij zal voor Hem heengaan, in den geest en
de kracht van Elias, om te bekeren de harten der
vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen
tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om

den Heere te bereiden een toegerust volk.

Beloofd is beloofd! Zeg jij dat ook weleens? Soms
vergeten wij iets wat we beloofd hebben of kunnen
we de belofte toch niet nakomen. Wie doet altijd wat
Hij belooft?

30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria,
want gij hebt genade bij God gevonden.

31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon
baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.

32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des
Allerhoogsten genaamd worden; en God, de

Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David
geven.

33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in
der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen

einde zijn.

10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want,
ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den

volke wezen zal;

11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker,
welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.

12 En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken
vinden in doeken gewonden, en liggende in de

kribbe.

God heeft het beloofd!

In Lukas 1 en 2 lees je drie keer dat God een engel stuurt, in Lukas 1: 13-17, 30-33 en
Lukas 2: 10-12. Lees met elkaar deze gedeelten.

Lukas 1: 13-17 Lukas 1: 30-33

Lukas 2: 10-12
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Een engel is een bijzondere boodschapper van God. Wat vertelt de engel? En hoe wordt
er gereageerd? Verbind de goede hokjes

Opdracht 1

Zacharias

Maria

Herders

Je zult een Zoon krijgen,
 Hij is de Zoon van God.

Je zult een zoon krijgen,
hij zal de wegbereider zijn

van de Messias.

De Zaligmaker is 
vandaag geboren.

gelovig

ongelovig

gelovig

Opdracht 2

De engel zegt heel veel. Wat zegt hij tegen wie? Je kunt het vinden in de Bijbelgedeelten die je gelezen
hebt. Schrijf de goede letter bij de woorden in de wolkjes. Zacharias, Maria, Herders.

Johannes

geen wijn

vol van de 
Heilige Geest

bekeren

voorbereiden

kracht van Elia

JEZUS

Zoon van de
Allerhoogste

troon van
David

Zaligmaker

Koning in 
eeuwigheid

Christus



Praat met elkaar over de volgende vragen.

a.      In opdracht 2 zie je een paar namen uit het Oude Testament, welke zijn dat?
b.      Wie was Elia? Hoe lijkt Johannes op hem?
c.      Wie was David?
d.      Wat heeft God beloofd aan David en ook al aan Adam en Abraham?

Opdracht 3

Opdracht 4

God heeft jou ook heel veel beloofd. Schrijf rond de plaatjes wat God jou heeft beloofd. 

Opdracht 5

Zoek de verschillende woorden op in het plaatje en
zet ze in de goede volgorde. Nu staat er:

. . .  . . . .  . . .  . . .  . . . . . . . 

Zijn deze belofte al in jouw leven vervuld? Wanneer weet je dat? 


