God heeft het beloofd!
Bijbelgedeelte lezen voorafgaand aan de Bijbelstudie:

Lukas 1:5-25
Lukas 1:26-38
Lukas 2:8-15

Dit is veel om met de kinderen te lezen. Je kunt er ook voor kiezen om met de kinderen van Lukas 1
alleen vers 13-17, 30-33 en Lukas 2:10-12 te lezen en de verdere context te vertellen.

Doel
De kinderen…
• Weten dat God Zijn engelen zendt als boodschappers van Zijn beloften en dat Hij die beloften Zelf
vervult.
• Beseffen dat Gods beloften ook voor hen gelden en dat de Heilige Geest het geloof werkt in de
vervulling van Gods beloften.
• Kunnen beloften van God voor henzelf noemen en bidden om vervulling hiervan.
Bij het maken van de vertelschets en Bijbelstudie is uitgegaan van deze doelen. Het werken met doelen
helpt om als leidinggevende gefocust te blijven. Ook is het voor de kinderen gemakkelijker na te
vertellen wat ze uit de geschiedenis geleerd hebben.
We beseffen dat er uit het Bijbelgedeelte ook andere lijnen zijn te trekken. Het is echter belangrijk om
de jongeren met een samenhangende boodschap in aanraking te brengen.

Psalmen en liederen
Psalm 77:5
Psalm 103:10
Psalm 105:5
Psalm 119:65
LvM:7
LvZ:2

Zou de Heer Zijn gunstgenoten.
De HEER heeft Zich, als d’ allerhoogste Koning
God zal Zijn waarheid nimmer krenken
Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!
Zijn goedheid klom ten top;
God had hun, tot hun troost, gemeld

AWN deel 1 lied 16
OMK deel 1 lied 14
OMK deel 1 lied 32
OMK deel 2 lied 33
OMK deel 2 lied 34
UAM lied 36

Herders, heb je ‘t wel verstaan
De priester Zacharias
Een roze, fris ontloken
Gabriel door God gezonden
Toen herders waakten stil terneer
Stille nacht, heilige nacht

Geloofsleer
In de belijdenisgeschriften wordt de geloofsleer kernachtig weergegeven. Om meer inhoud te geven aan
de doelen, kun je onderstaande delen uit de geloofsleer gebruiken in de voorbereiding:
NGB art. 12
Dit artikel handelt over de engelen.
NGB art. 17-18 Deze artikelen handelen over de moederbelofte en de menswording van Jezus Christus.
HC zondag 26 Deze zondag behandelt de beloften in de Heilige Doop gegeven.
HC vr/a 21-22 Deze vragen handelen over de noodzaak van het geloven in Gods beloften.
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DL 2 art. 5
DL 5 art. 10

Dit artikel handelt over de belofte van het Evangelie.
Over de beloften die God in Zijn Woord geeft.

Exegese Lukas 1:5-17
En van hem werd gezien een engel des Heeren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers.
(Lukas 1:11)
Focus
Het gaat hier om het verschijnen van de boodschapper en de komende boodschap.
Omschrijving focus
Engelen worden in Hebreeën 1:14 gedienstige geesten genoemd, die tot dienst uitgezonden worden om
dergenen wil die de zaligheid beërven zullen. Zie ook artikel 12 van de belijdenis van het geloof. De
Heere stuurt engelen naar de aarde om te helpen en voor de Kerk te strijden. We zien ze niet altijd, maar
ze kunnen ook de gedaante van een mens aannemen (Genesis 18:2). Als de Heere een engel stuurt, dan
onderschrijft dat op een bijzondere manier Zijn boodschap. In het Oude en Nieuwe Testament zien we
hier veel voorbeelden van. Ook in de kerkgeschiedenis lezen we van het werk van de engelen. Maar in
onze tijd werkt de Heere de meeste keren via het Woord, de Bijbel, die ons door de Koning der Koningen
is gegeven.
Achtergrondinformatie
Bijzonder is de toevoeging van de plaats, waar de engel verscheen: in het heilige, bij het reukofferaltaar.
Buiten werd eerst het brandoffer gebracht, wat verwees naar de kruisverdienste van de Heere Jezus, dat
er verzoening zou zijn door middel van het gebrachte offer. Het op het tempelplein aanwezige volk zag
dit ook. Met de as van dit altaar ging de priester naar binnen en stak het reukoffer aan, zodat het
reukwerk naar God de Vader op zou stijgen, als een liefelijke reuk. Het zag alles op de verzoening van
het volk met God. Daar komt de engel dus, als boodschapper aan de rechterzijde van dit altaar. De
linkerzijde wordt vaak gezien als negatief, maar de rechterzijde als positief. Zacharias kon dus zien, dat
de boodschap een positieve inhoud zou hebben Zo is de Bijbelse inhoud, van God gegeven, altijd
gericht op de vervulling van Zijn beloften aan ons.
Vers 5
In de dagen van Herodes: tijdens zijn regeringsjaren.
Judea: een Romeinse benaming waarmee de schrijver meestal het gehele Joodse land bedoeld.
De dagorde van Abia: de achtste van de vierentwintig priesterafdelingen.
Elizabeth (de HEERE is mijn rust) is de dochter van een priester.
Vers 6
Rechten des HEEREN: hier wordt de ceremoniële wet mee bedoeld.
Vers 7
Verre op hun dagen: de mensen waren in de avond van hun leven.
Vers 9
Hem ten lote was gevallen: de priester die voor die dag dienst mocht doen, werd daarvoor uitgeloot. Zie
Spreuken 16:35.
Vers 10
Al de menigte des volks was buiten: in het voorhof, verder mocht het volk niet komen.
Biddende: tijdens het reukoffer werd er met het gezicht naar Jeruzalem gebeden.
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Vers 12
Zacharias (De HEERE gedenkt) werd ontroerd: is onder de indruk van wat hij ziet.
Vers 13
Johannes (de HEERE is genadig).
Vers 14
Velen zullen zich over zijn geboorte verblijden: immers, Johannes zal de geboorte van de Messias
aankondigen.
Vers 15
Hij zal groot zijn voor de HEERE; de HEERE zal hem een groot profeet zijn; noch wijn noch sterke drank
zal hij drinken: dit is een van de kenmerken van een Nazireeër die zijn leven aan God wijdt (zie Richteren
13:4).
Vers 16
Hij zal velen van de kinderen Israëls bekeren tot de HEERE: door middel van de prediking.
Vers 17
In de geest en de kracht van Elia: sterk als een tweede Elia die het met de HEERE opnam tegen 850
profeten van Baal, om het volk weer terug te brengen tot de HEERE en de weg te bereiden voor de
HEERE Jezus.

Exegese Lukas 1:26-38
Omschrijving focus
De geboorteaankondiging aan Maria, dat ze de moeder zal worden van de Heere Jezus. Lukas beschrijft
het grote wonder van de geboorte en het werk van de Heere Jezus.
Achtergrondinformatie
Galilea was een arm gedeelte in Israël. Daar zeiden de mensen van: wat kan daar nu voor goeds van
komen?
Gabriel, een zeer bijzondere boodschapper van de Heere, betekent: sterke man van God.
Maria betekent begenadigde, maar haar naam kan ook rebel betekenen De betekenis is niet zeker. Het
doet denken aan Mirjam. Bitterheid, wat heeft Maria veel mee moeten maken, maar het is geen
bitterheid geweest, ze wist immers wie haar Zoon, de Heere Jezus was. Ze was niet voor niets
uitverkoren om dit te kunnen doen, dat kon alleen met Gods kracht. Niet gemakkelijk, maar niet bitter.
Het is een eenvoudige vrouw en toch een telg uit de familie van koning David.
Jezus, Zaligmaker, want Hij zal Zijn volk zalig maken van zonde.
Exegese
Lukas neemt de lezers van zijn brief, die grotendeels bestonden uit niet-Joden, mee naar Nazareth in
Galilea. Voor zover wij uit opgravingen weten was het een kleine landbouwnederzetting. Er zijn
wijnpersbakken en dergelijke dingen gevonden, die dit aangeven. Maria heeft genade bij God gevonden,
dat wil zeggen dat de Heere de eerste was in het leven van Maria . De Allerhoogste, de naam voor de
ware God, komt ook voor in Genesis 14:18 waar Melchizedek priester des Allerhoogste Gods genoemd
wordt. De engel neemt alle vragen en bezwaren bij Maria weg, door de Afzender aan haar te verklaren.
De Heilige Geest, zal het doen. Als God spreekt , in onze tijd door het Woord, vallen alle bezwaren weg.
De Heere Jezus is door de Heilige Geest aan Maria en dus aan ons mensen gegeven. Een bijzondere
daad van God, zonder zonde, de Zoon van God, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.

Exegese Lukas 2:8-19
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En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij
vreesden met grote vreze.. (Lukas 2:9)
Focus
Het komen van het woord van God brengt licht. Het licht verdrijft de duisternis en brengt ons bij
Christus.
Omschrijving focus
Het woord werd al vierhonderd jaar niet meer via een profeet gehoord; na de profeet Maleachi was er
geen profeet meer geweest. En toch had de Heere via die profeet laten zeggen dat Johannes de Doper
en de Christus geboren zouden worden. Grote beloften, maar ze hadden er vierhonderd jaar op gewacht.
Heel de tempeldienst was erop gericht. Als de Heere Zijn beloften gaat vervullen, komt er licht in de
duisternis. Hij doet dit door Zijn woord, het Evangelie. Dit verwijst naar het werk van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest en vindt zijn vervulling in Christus. Immers door middel van het woord van de
engelen gingen de herders naar de Heere Jezus.
Achtergrondinformatie
Heel bijzonder is de uitleg van een rabbijn, op de vraag waar de beloften nu eigenlijk beginnen. “In
Genesis 1 lees je alles. In de wereld is niets, woest en ledig. Dan grijpt de Heere in, door middel van Zijn
komst; de Geest Gods zweefde op de wateren, niet over, maar op, omdat Hem niets ontgaat. Dan het
scheppingswoord, daar zij licht, dus de komst van Gods Geest geeft licht in een volslagen duisternis. Dus
het Woord is licht, het Woord verwijst naar Christus, het Licht der wereld, daar worden we naar
verwezen.’’
Vers 8
In diezelfde landstreek: in het gebied rondom Bethlehem.
Vers 10
Vreest niet: wees niet bang, de boodschap is voor heel de wereld.
Vers 11
Heden: in deze nacht.
De Zaligmaker: is de betekenis van de naam Jezus.
Welke is de Christus: de van God vandaan Gezalfde.
De Heere: God met ons.
In de stad Davids: Bethlehem.
Vers 12
Dit zal u het teken zijn: kijk ernaar, zodat u zich niet kunt vergissen.
Liggende in de kribbe: een holte in de grond uitgegraven of gehakt, waar het voer voor de beesten in
werd gelegd. Dus geen hoge voederplaats, maar in de grond.
Vers 13
Een menigte des hemelsen heirlegers: ontelbare engelen.
Heirlegers: strijders van God.
Vers 14
Ere zij God: God zij geloofd voor het zenden van Zijn Zoon
In de mensen een welbehagen: grote liefde voor de zondige mensen.
Vers 15
Bethlehem: broodhuis.
Hetwelk de Heere ons heeft verkondigd: wat de HEERE ons heeft laten vertellen door Zijn engelen.
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Vers 19
Maria bewaarde deze woorden alle tezamen: ze onthoudt deze woorden en denkt erover na.

Gebedspunten voordat de kinderen naar huis gaan
o
o
o
o
o
o
o

Danken dat God ons Zijn beloften geeft in de Bijbel.
Danken dat we gedoopt zijn en God hier Zijn beloften heeft bevestigd; er als het ware een
streep onder heeft gezet.
Danken dat God doet wat Hij heeft beloofd.
Belijden dat we heel vaak niet aan Gods beloften denken/ze niet belangrijk vinden.
Belijden dat wij het niet verdienen dat God Zijn beloften vervult.
Bidden of God ook Zijn beloften aan ons vervullen zal.
Bidden of we Gods belofte dat Hij in Christus onze Vader is, werkelijk mogen geloven.

Intro voorafgaand aan Bijbelstudie of vertelling
Neem een waardebon mee, waarop staat dat de eigenaar iets krijgt bij inlevering ervan. Praat met de
kinderen over deze waardebon.
o Wat moet je doen om te krijgen wat er op de bon staat? Je moet hem inleveren bij de winkel.
o En als je hem vergeet in te leveren?
o En als je geen zin hebt om hem in te leveren?
o Of als je denkt dat het toch niet echt zo is dat je krijgt wat er op de bon staat?
o En wat nu als de winkel failliet is en niet meer bestaat? (Zo kan dat bij ons gaan, maar bij God
nooit!)

Vertelschets
Beginzin
Zie je daar, in de tempel bij het reukofferaltaar, Zacharias staan?
Of trek de kinderen de situatie in: Daar staat hij, in deze bijzondere ruimte (kijk omhoog / rond terwijl je
verteld om de kinderen de omgeving te laten beleven) 10 meter lang, 5 meter breed en wel 15(!) meter
hoog!
Zacharias in de tempel
- Omschrijving omgeving: (voor een indruk https://youtu.be/HHLD6RXVLaM)
o Zacharias is de brede trap naar het altaar opgeklommen. Achter zich krult de rook van het
brandofferaltaar omhoog en staan honderden mensen, die nu in gebed zijn. Evenals de
Israëlieten door het hele land.
o Hij staat nu bij het indrukwekkende heilige, 5 meter breed, 10 meter diep en wel 15 meter
hoog!
o Rechts ziet hij de tafel der toonbroden.
o Links van hem de gouden kandelaar met zeven brandende lampen.
o Daar tussenin, recht voor hem, het gouden reukofferaltaar. Schitterend in het licht van de
lampen.
o Daar weer achter het voorhang van het heilige der heiligen, zwart met daarop de
afbeeldingen van engelen.
o Zacharias is vol ontzag voor de heilige plaats waar hij staat, voor de Heilige God, Die hij mag
dienen.
o Hier staat hij met de schaal met de gloeiende kolen van het brandofferaltaar en het heerlijk
geurend reukwerk, als symbool voor het gebed.
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o
o
o
o
o

o

o
o
o

o

Voel jij zo soms ook weleens de heiligheid van God, als je in de kerk bent of als er uit de Bijbel
gelezen wordt?
Plotseling staat er nog iemand bij het altaar. Daar aan de rechterkant... het lijkt wel of een van de
engelen van het voorhangsel naar voren is gekomen.
Zacharias schrikt ontzettend. Een engel, schitterend van de heiligheid van de plaats waar hij
vandaan komt. De hemel, waar God is.
Maar de engel zegt: ‘Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is verhoord, uw vrouw Elizabeth zal
een zoon krijgen, en u moet hem Johannes noemen.
En u zult blij zijn over hem, maar niet alleen u, maar veel meer mensen. Hij zal een grote profeet
van God zijn, zijn hele leven zal hij aan God wijden als een Nazireër. En al vanaf dat hij in
Elizabeth begint te groeien, zal hij vol zijn van de Heilige Geest. Door zijn preken zullen veel
Israëlieten zich bekeren tot de Heere, hun God. Hij zal net zo krachtig preken als Elia, zodat veel
mensen weer samen de Heere zullen dienen en uit zullen zien naar de komst van de Messias.’
Zacharias begrijpt er niets van. Zo lang hebben Elizabeth en hij gewacht, en nu opeens, nu het
niet meer kan, deze bijzondere boodschap. Hij vergeet even dat deze engel niet zomaar een
mens is zoals hij en hij zegt: ‘Hoe kan ik nu weten dat dit waar is? Ik ben oud, en mijn vrouw is
oud. Dat kan helemaal niet meer!’
Streng antwoordt de engel: ‘Ik ben Gabriël, die voor God sta. De Heere Zelf heeft mij gestuurd,
om tot u te spreken, en u dit te vertellen.’
Hoor, Zacharias krijgt straf om zijn ongeloof. Omdat je mijn woorden, de woorden van God, niet
geloofd hebt, zul je niet kunnen praten tot de belofte vervuld is.
Zacharias kon de belofte van de engel niet geloven. Daar was Gabriel boos over, omdat het Gods
belofte is en God doet wat Hij belooft! Wat doe jij met Gods beloften? Geloof jij echt dat de
Heere jou wil bekeren? Dat als je de Heere zoekt, je zult vinden? God wil dat we Hem geloven
op Zijn woord.
De engel is weer weg, Zacharias is weer alleen. Maar hij heeft Gods belofte gekregen en die mag
hij gaan delen met Elizabeth.

Het geloof van Maria
o Het is een half jaar later. Opnieuw moet Gabriel naar de aarde om een boodschap te brengen.
o Hij gaat naar een eenvoudig huis in Nazareth. Daar is een gewoon meisje, Maria. Over een poosje
gaat ze trouwen met Jozef.
o Plotseling klinkt het: ‘De Heere is met je. Jij bent de gezegendste, de gelukkigste van alle
vrouwen.’
o Verbaasd kijkt Maria op, wie praat daar tegen haar? Een engel? Verschrikt kijkt ze weer naar
beneden... Waarom is er een engel en waarom groet hij haar zo?
o Hoor, de engel zegt opnieuw wat: ‘Wees niet bang, Maria!’
o En dan vertelt Gabriel opnieuw zijn mooie boodschap. ‘Maria, je zult een Kindje krijgen. Dat
Kindje moet je Jezus noemen. Hij zal de Zoon van de Allerhoogste heten en God zal hem Koning
maken, net als Zijn vader David, maar dan veel groter en machtiger en Hij zal altijd Koning
blijven.’
o Maria luistert eerbiedig en blij, maar heeft nog een vraag: Hoe kan dat, een kind krijgen en niet
getrouwd zijn?
o Geduldig legt Gabriel het uit: ‘De Heilige Geest zal ervoor zorgen. Daarom zal Hij ook de Zoon
van God zijn.
o Elizabeth is ook al zes maanden zwanger, terwijl ze geen kinderen kon krijgen. Voor de Heere is
niets onmogelijk.’
o Maria gelooft wat de engel zegt. Ze zegt: ‘Ik dien de Heere, en wat de Heere zegt en doet, is altijd
goed.’
o Opnieuw gaat Gabriel terug naar de hemel.
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o

Wat reageert Maria anders dan Zacharias, hè? Ze gelooft wat de Heere zegt, ook al kan ze het
zelf niet goed begrijpen allemaal. De Heere wil graag dat we de dingen die we niet goed
begrijpen aan Hem vragen. Daarom zegt Hij: Opent uwe mond en eist van Mij vrijmoedig... ook
antwoord op de vragen die je hebt. Dat mag je doen in het vertrouwen dat wat God zegt, ook al
begrijpen we het niet precies, toch altijd waar is en dat Hij doet wat Hij belooft.

De herders in het veld
o Nog een keer horen we in de Bijbel dat er een engel naar de aarde gaat.
o Het is nacht, in het donkere veld rond Bethlehem zijn herders.
o In de avond hebben ze hun schapen bij elkaar gedreven in een omheinde ruimte en nu houden
ze de wacht. Bij een vuur, zodat de wilde dieren niet komen.
o Plotseling is het donker weg en is er een heerlijk, een heilig licht om hen heen.
o Bang kijken de herders elkaar aan en vol schrik kijken ze naar die schitterende man. Moeten ze
nu sterven?
o Maar de engel zegt: ‘Wees niet bang, ik kom jullie juist een heerlijke boodschap brengen. Iets
waar niet alleen jullie blij van worden, maar heel het volk.
o Vandaag is de Zaligmaker geboren, de Messias, in de stad van David.’
o Zie je wel dat God doet wat Hij belooft? De engel had het toch verteld aan Zacharias en Maria?
En de herders wisten het ook dat de Messias komen zou, want al in het Oude Testament hadden
de profeten van Hem verteld.
o De engel praat verder: ‘Dit is het teken voor jullie, zodat jullie je niet vergissen als je gaat
zoeken: het Kindje is in doeken gewonden en Het ligt in een voerbak voor de dieren.’
o De engel is nog maar net uitgesproken en, o wat heerlijk, er zijn zoveel engelen dat ze hen niet
kunnen tellen. En ze prijzen God en zingen: ‘Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op
aarde, in de mensen een welbehagen.’
o Blij luisteren de herders naar de engelen. Het is echt waar, de boodschap van de engel heeft hen
zó blij gemaakt!
o Als de engelen weg zijn, willen ze ook zien wat de engel heeft gezegd. ‘Kom’, zeggen ze tegen
elkaar, ‘laten we naar Bethlehem gaan en laten we kijken naar wat de Heere ons heeft verteld!’
Slotzin
Wat een heel blijde boodschap gaf God via Zijn engelen! Ook aan jou geeft de Heere vandaag Zijn
belofte dat voor jou de Zaligmaker is geboren! Geloof je dat? Heb jij deze Zaligmaker nodig? Heeft Hij
jou al zalig gemaakt? Iedereen die de Naam van de Heere zal aanroepen, zál zalig worden. Of heb jij Hem
niet nodig en geloof je dus eigenlijk niet wat God via Zijn engelen zegt?
Wat een belofte geeft God! En God doet wat Hij belooft!

Antwoorden Bijbelstudie
Opdracht 1
De kinderen verbinden in deze opdracht de namen van hen die een engelenboodschap kregen met de
juiste boodschap en de reactie van de hoorder(s).
Zacharias – je zult een zoon krijgen, hij zal de wegbereider zijn - ongelovig
Maria – je zult een Zoon krijgen, Hij is de Zoon van God - gelovig
Herders – de Zaligmaker is vandaag geboren – gelovig
In deze opdracht staat de boodschap kort en bondig weergegeven, opdracht 2 gaat dieper in op de
boodschappen die de engelen brengen.
Opdracht 2
De kinderen gaan in deze opdracht nauwkeuriger kijken naar de boodschap van de engel. Bespreek met
de kinderen wat er in het Bijbelgedeelte staat over de boodschap die de engel bracht.
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o

o
o
o

Waarom passen de woorden juist bij de boodschap aan Zacharias/Maria/de herders? Johannes
mag geen wijn drinken en zal vol zijn van de Heilige Geest, omdat de Heere hem wil gebruiken
voor een heel bijzondere opdracht. Hij zal het volk voorbereiden op de komst van de Heere
Jezus. Het volk zal zich bekeren tot de Heere hún God. Net als Elia, zal hij krachtig preken. Maria
krijgt de boodschap dat ze haar Kind JEZUS moet noemen, dat betekent net als Jozua
Verlosser/Zaligmaker. Hij is de Zoon van de Allerhoogste. Hij is de Gezalfde(Christus), Die apart
gezet is en bekwaam gemaakt voor Zijn werk. Als Zoon van David zal Hij weer Koning zijn op de
troon van David en dan niet net als David een tijdelijk koning, maar Koning. David kwam uit
Bethlehem, in deze stad is ook de Heere Jezus geboren. De herders zullen Hem vinden in een
kribbe en in doeken gewonden.
Wat betekent het bijvoorbeeld dat Johannes de ‘wegbereider’ zou zijn en wat staat er al over het
werk dat hij zal gaan doen?
Welke woorden worden er voor de Heere Jezus gebruikt? Wat betekenen die?
Valt het de kinderen op dat er tegen Maria iets wordt gezegd over David en tegen de herders
ook?

Opdracht 3
Dit is een praatopdracht, de kinderen hoeven de antwoorden niet op te schrijven. Het is belangrijk dat
de kinderen zien dat de Heere al in het Oude Testament Zelf Zijn beloften heeft gegeven. Deze beloften
worden in Lukas vervuld. We zien in de boodschappen van de engel de namen van Elia en David
terugkomen.
Johannes zou werken in de geest en de kracht van Elia. Elia was een profeet in het Oude Testament,
waardoor de Heere heel krachtig heeft gewerkt onder Zijn volk. Johannes zal net als Elia de zonden van
het volk krachtig aanwijzen en hen toeroepen dat ze bekeerd moeten worden.
David was de tweede koning van Israel. De Heere had al aan David (en o.a. Adam en Abraham) beloofd
dat uit zijn familie een Grote Zoon geboren zou worden, de Zaligmaker! Verwonder je met de kinderen
over hoe God doet wat Hij beloofd heeft. Als we kijken naar Elia en David hadden ze zeker hun zonden
en gebreken en ook Adam, Abraham en zoveel mensen meer uit de Bijbel. Laat de kinderen nog eens een
paar mensen opnoemen aan wie de Heere Zijn belofte gegeven heeft. En wij! En toch vervult God Zijn
beloften, niet omdat wij het verdienen, maar omdat Hij het heeft beloofd!
Opdracht 4
Praat met de kinderen door over wat God aan hen persoonlijk heeft beloofd. In de opdracht zijn een
afbeelding van een doopvont en een Bijbel weergegeven, omdat dit twee bijzondere symbolen zijn van
de middelen die God gebruikt om Zijn beloften ons te geven. Hij richtte Zijn verbond met de kinderen
op, al toen ze een baby waren. Hij beloofde hen dat Hij hen tot Zijn kinderen wil aannemen. Ook Zijn
woord staat vol beloften, als “Wie Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden”, “klopt en u zal open gedaan
worden, zoekt en gij zult vinden”, “laat de kinderkens tot Mij komen (…)dezulken is het koninkrijk der
Hemelen”.
Opdracht 5
In de twee kinderen vind je de volgende woorden terug: God doet wat Hij belooft.

Verwerking
De boodschap aan Maria
o Print blad 2 en 3 van onderstaande link op dik
blauw papier (160grams).
o Kleur de bladen mooi in.
o Plak blad 2 en blad 3 met de “ruggen” tegen elkaar.
o Maak een vouw over de stippellijnen op de
achterkant.
o In opengevouwen toestand wordt duidelijk hoe
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Maria eerst alleen zat te bidden. Als de zijkanten over de vouwen heen
o

dichtgevouwen worden, wordt de engel zichtbaar, die Maria bezoekt en haar de boodschap
brengt dat zij de moeder zal worden van de Zoon van God! Ook wordt zichtbaar, wat Maria’s
antwoord daarop is: “Mij geschiede naar Uw Woord.”

https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2013/05/ak512.pdf
De boodschap aan Zacharias
Werkbeschrijving:
o Dit werkje bestaat uit een basisplaat met daarop
Zacharias en de engel en een aangegeven plaats
waar het altaartje geplakt moet worden. En op het
tweede blad staan wat onderdelen voor de kinderen
om te gebruiken.
o Knip de onderdelen rondom uit.
o Plak de strook met de tekst erop bovenaan op het
basisblad
o Vouw de plakstroken van het altaartje (soort doosje)
op de vouwlijnen naar achteren.
o Doe lijm op de plakstroken en plak de andere stroken erover heen zodat je een doosje krijgt.
Wacht wel even met de bovenkant om er iets geurends in te doen.
o Doe eerst wat watten/wc-papier/keukenpapier in het doosje om te zorgen dat de geur bovenin
het doosje zit en er goed uitkomt
o Doe twee wierookkegeltjes in het doosje en plak de bovenkant dicht.
o Plak het doosje met de opening omhoog op de basisplaat.
o Plak de voorkant van het altaar er overheen.
o Bevestig eventueel de vlam/rookpluim bovenop het altaar. Bij de vlam zie je een gestreept
vlakje, knip dat stukje eruit zodat de geur beter uit het doosje kan komen.
Werkblad: https://www.gelovenisleuk.nl/images/kinderen/knutselen/kerst/zacharias_knutsel.pdf
Herders in het veld
Werkbeschrijving:
o Werkblad 1 en 2 bevatten de knutsel die bij de foto in het midden te zien is.
Print blad 1 en 2 uit (op blad 2 staat de afbeelding voor 2 kinderen)
o Kleur alles in
o Knip van blad 1 het witte deel tussen de wolken uit
o Plak het ingekleurde deel van blad 2 erachter, als je dit met wat 3D-foam of dubbele plak stukjes
doet krijg je iets diepte.
Werkblad 3 en 4 bevatten de knutsel die bij de foto rechts staat.
o Print blad 3 en 4 uit (op blad 4 staan engeltjes voor 2 kinderen)
o Kleur alles in
o Plak nu eerst de 3 engeltjes in het midden van de sterren met dubbele plak of 3D-foam
o Plak nu de 2 losse engeldelen op de linker en rechter engel met 3D-foam of dubbele plak, zo
krijg je wat diepte erin.
Werkblad 5 en 6 bevatten de onderdelen voor de knutsel die je op de linker foto ziet.
o Print blad 5 en 6 uit
o Kleur alle onderdelen in
o Bevestig de draaischijf met een splitpen achter de basisplaat waarop de herders staan.
Werkbladen: https://www.gelovenisleuk.nl/knutselen/39-kerst/780-bij-de-herders-in-het-veld
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Extra verwerking voor kinderen van 6-8 jaar
Voor de kinderen van 6-8 jaar is het Bijbelstudieboekje vaak te moeilijk en te veel. Voor hen is een apart
A4-vel gemaakt, met één verwerking, waardoor zij aan de slag gaan met wat ze in het Bijbelverhaal
gehoord hebben.
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God heeft het beloofd!
Maak een tekening van Zacharias met de engel, Maria met de engel en de herders en de
engelen.

Wat komt de engel vertellen?
De Heere God belooft dat de Heere Jezus geboren zal worden. Ook Johannes zal vertellen dat
de Heere Jezus komt. Dat is ook echt gebeurd, kijk maar, de engel vertelt het aan de herders!
God heeft jou ook heel veel beloofd. Praat met elkaar over wat God jou heeft beloofd.
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