
Les 1  Een nieuw begin 
  
  

                                                                                
  
1. Erkennen dat je het zelf niet kunt.                             2. Wederom geboren worden  
  
  
  
  

                                                               
  
3. Gereinigd worden                                                          4. Gaan leren van Jezus 
  
  
  
  

                                                  
  
5. Bevrijd worden van slechte gedachten      6. Anderen ook een nieuw begin gunnen 
  
  
(© cliparts Christart.com) 
 
 
  



 Lezen uit de Bijbel      Openbaring 3:14-21 

  

Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea:  
“Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping: Ik weet 
wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw 
bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt 
wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, 
berooid, blind en naakt. Daarom raad ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur gelouterd 
is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich 
niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Iedereen die ik 
liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt.  
Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik 
binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.  
Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en 
samen met mijn Vader op zijn troon zit. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de 
gemeenten zegt.”’  
  
Verklaring:  
Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping Je snapt natuurlijk 
wel dat hiermee Jezus wordt bedoeld 
  
Lauw:  De Heer Jezus wil dat je een duidelijke keuze maakt. Voor of tegen, maar niet 
half/half 
  
U zegt dat u rijk bent We hebben zoveel. Voor ziekte hebben we een dokter. Voor eten gaan 
we naar de winkel. Overal zijn we voor verzekerd, maar we hebben geen zekerheid over 
onze eeuwige bestemming.  
  
Goud Dat betekent eeuwige dingen die niet voorbijgaan.  
  
zalf voor uw ogen  Als je God niet kent ben je eigenlijk blind.  
  
Ik sta voor de deur en klop aan: De Heer Jezus vraagt of hij bij jouw in je hart mag 
komen wonen. Dat is een nieuw begin.  
  
samen eten Dat betekent praten en genieten.  
  
op mijn troon zitten We zullen met de Heer Jezus samen op de troon zitten en regeren.  
Wil je dat? Kies dan vandaag nog.  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kringgesprek         

 
Heb je wel eens gedacht: Kon ik dit of dat maar over doen?  
  
Er zijn veel kinderen, die ergens spijt van hebben. Kijk maar eens naar deze lijst. 
‘Als ik ooit ergens spijt van heb gehad,’ zeggen ze, ‘dan was het wel van...’ 
- dat ik een dure gsm heb gekocht. 
- dat ik m'n zus wakker gemaakt heb, toen ze nog vakantie had. 
- dat ik een fietssleuteltje in de put heb gegooid van een  jongen met wie ik ruzie had. 
- dat ik tegen m'n moeder zei, dat ze m'n eigen moeder niet was. 
- een van m'n hamsters heb laten vallen, want hij is doodgegaan. 
- een ruit ingekinkeld heb. 
- m'n moeders mooiste vaas heb laten vallen. 
- in aanraking geweest ben met de politie. 
- m'n vogeltje heb geslagen. 
 
Zou je ergens opnieuw mee willen beginnen? Heb je wel eens een hekel aan jezelf gehad? Als je een 
coach voor je leven zou mogen kiezen, die er altijd voor je was en je het beste leven dat er voor jou 
mogelijk is zou kunnen geven hoe zou die coach dan moeten zijn? Wat voor een type, wat voor 
eigenschappen? 
 
Wat denk je van Jezus als coach?  

 
 
  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vertellen 
 
      Het dwaze mannetje Kenneth Sellefwel 
  
Dit verhaal gaat over een jongeman, die Ken heette of voluit Kenneth Sellefwel. Hoe hij aan die vreemde 
naam kwam zal ik je vertellen. Bij zijn geboorte wilde z'n moeder hem Ken noemen, maar zijn vader vond 
die naam veel te kort. Hij voelde meer voor Hippokratus-Jan. Tenslotte werden ze het eens over de naam 
Kenneth, een beetje langer dan Ken en je kon er niet zo gemakkelijk op rijmen.  
  
Kenneth was heel eigenwijs. Dat bleek al jong. Op de dag dat hij voor het eerst pap kreeg pakte het 
ondeugende ventje het bordje, draaide het om over z'n koppie en schreeuwde de gedenkwaardige 
woorden: 'Kenneth Sellefwel.'  
Vandaar zijn bijnaam. Kenneth bleek een jongen die van niemand iets wou aannemen. Daardoor leerde 
hij ook nooit netjes schrijven en goed lezen. Bij het ouder worden werd dat wel een probleem, maar hij 
sloeg zich er dapper doorheen. Na zijn schooljaren vond hij tot ieders verbazing zelfs werk in een 
zelfbedieningszaak. Op een avond zat Ken met veel moeite de krant te lezen, toen hij daarin een grote 
advertentie van een computerzaak zag.  
'Hé, een computer! Dat is niet gek,' dacht Ken. 'Zo'n ding kan mij goed van pas komen.'  
Hij spelde: 'Deze hypermoderne computer heeft onbeperkte mogelijkheden. Hij kan niet alleen uw 
favoriete tv-programma opnemen, maar ook muziek maken, gordijnen openen en sluiten, broodbakken, 
stofzuigen...'  
'Jippie!' juichte Kenneth, 'die ga ik kopen. Met zo'n ding in huis kan ik lekker in m'n stoel uitrusten.'  
Op z'n vrije dag haalde hij dus al z'n geld van de bank en spoedde zich naar de computerzaak. Ze 
hadden juist een heel speciale aanbieding, een computer, die nou werkelijk het hele huishouden kon 
regelen. Voor de prijs hoefde Ken het niet te laten. O, wat was hij zenuwachtig op de dag dat de computer 
thuisgebracht werd. Gauw tekende hij voor ontvangst. De man van de firma vroeg nog of hij hem moest 
aansluiten, maar Kenneth antwoordde als gewoonlijk: 'Nee, dank u, Ik kennet sellef wel.'  
Het allereerste wat Ken vond bij het openen van de grote doos was de handleiding.  
'Belachelijk, kolder!' riep hij beledigd. 'Een handleiding... ze denken zeker dat ik niet weet hoe ik met m'n 
eigen computer om moet gaan.'  
Met een fraaie boog wierp hij het boekje uit het openstaande raam. Het aansluiten leek heel eenvoudig. 
Gewoon de stekker in het stopcontact steken. Hij overlegde bij zichzelf: 'Waar zit de aansluiting? O hier. 
Of is het hier? Hé, aan de onderkant zit er ook een. Nou ja, gewoon even uitproberen.'  
De hele dag en ook de volgende was Kenneth in de weer met draden en snoertjes, transformatortjes en 
nieuwe leidinkjes. Maar eindelijk kwam het grote moment. DE STEKKER GING IN HET STOPCONTACT 
EN.... de computer deed... ALLES FOUT! De gordijnen vlogen open en dicht. Het telefonisch 
antwoordapparaat riep steeds maar: 'U spreekt met Kenneth Sellefwel, Kenneth Sellefwel...Ke...' De 
lichten gingen aan en uit. Op het fornuis stonden drie pannen droog te koken. De stank verspreidde zich 
door het huis. De tv sprong met een knal uit elkaar. Het bad liep over. De poes sprong met al haar haren 
rechtovereind boven op de ouderwetse kast en blies tegen de grasmaaimachine, die de haren van het 
vloerkleed afschoor. Kortom, als er één hulp nodig had, dan was het wel het mannetje Kenneth Sellefwel. 
Vertwijfeld keek hij naar zijn befaamde wandtekst: ‘Oost west, thuis is het ook niet alles.’  
Tringgggg! Daar gaat de bel. Met een rood hoofd en verwarde haren opent Ken de deur. Daar staat een 
vriendelijke man.  
'Wat komt u doen?' gromt Ken. 'Bent u in het bezit van een computer?' vraagt de man.  
'Jazeker!' schreeuwt Ken woedend. 'Het is een snertding. De zenuwen gieren door mijn lijf.'  
'Dan heb ik de oplossing,' zegt de man. Hij houdt een boekje omhoog. De weggegooide handleiding. Ken 
wordt woedend.  
'Ik WIL geen handleiding! Ik heb al een waterleiding en dat is genoeg. U denkt zeker, dat u alles weet?'  
'Inderdaad,' glimlacht de man fijntjes, 'ik kan u van al uw problemen afhelpen. Ik ben namelijk van de 
Firma.'  
'Niks met de firma te maken. Bemoei je met je eigen bemoeisels...' Ken is nu echt door het dolle heen. 
Met een knal slaat hij de deur dicht. Zie je hem daar zitten aan tafel? Een vol uur lang denkt hij na over z'n 
probleem. Dan slikt hij tien pilletjes tegen de zenuwen, gaat een kwartier op z'n hoofd staan en roept 
eindelijk vertwijfeld uit: 'WAT OERSTOM VAN MIJ! IK HEB DE MAN VAN DE FIRMA WEGGESTUURD. 
DIE HAD ME KUNNEN HELPEN.'  
Kenneth Sellefwel rent naar buiten, maar te laat. De straat is leeg en verlaten. De man, die de handleiding 
niet wilde lezen en de firma wegstuurde, blijft voor altijd met z'n puinhoop zitten.  



  
Sommige mensen zijn net zo dom als Kenneth Sellefwel. Gods handleiding, de Bijbel, willen ze niet. En 
als de Heer Jezus aan hun deur klopt om van hun leven iets moois te maken, luisteren ze niet naar Hem 
en sturen Hem weg. 
  

 
  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gebed    

 
   We staan weer aan een nieuw 

begin, Heer Jezus en we willen 
meteen al schoon schip maken. 

 

 Vaak hebben we 
dingen gedaan die 
niet bepaald een 
applaus verdienen. 
U weet precies wat 
we bedoelen. Met 
een oprecht hart 
willen we u 
daarvoor 
vergeving vragen 

 

  

 We hebben ook wel eens 
dingen niet gedaan die we 
eigenlijk wel hadden 
moeten doen. Soms waren 
we te laf of te lui of 
gewoon onwillig. 
Geef ons een goed 
geweten alstublieft. 

   Dank u wel dat u ons een 
nieuwe schepping maakt. U 
deed alles voor ons; maak ons 
tot uw leerlingen en pak onze 
hand als we weer struikelen. 
Kom in ons hart wonen, 
alstublieft. Amen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opdracht   *maak denkstarter   

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



* Lees deze denkstarter met twee kinderen en maak er twee vragen over. 

 

 

 
 

  

 

 



 Tekst   

 

 

 

Tekstkaartjes bij 2 Kor. 5:17 
  

  

 

  

Daarom ook is iemand 
die één met Christus is, 
een nieuwe schepping. 
Het oude is voorbij, het 
nieuwe is gekomen. 2 

Kor.5:17 
  

  

 

  

Daarom ook is iemand 

die één met Christus is, 

een nieuwe schepping. 

Het oude is voorbij, het 

nieuwe is gekomen. 2 

Kor.5:17 

  

 

  

Daarom ook is iemand 

die één met Christus is, 

een nieuwe schepping. 

Het oude is voorbij, het 

nieuwe is gekomen. 2 

Kor.5:17 

  

 

  

Daarom ook is iemand 

die één met Christus is, 

een nieuwe schepping. 

Het oude is voorbij, het 

nieuwe is gekomen. 2 

Kor.5:17 

  

 

  

Daarom ook is iemand 

die één met Christus is, 

een nieuwe schepping. 

Het oude is voorbij, het 

nieuwe is gekomen. 2 

Kor.5:17 

  

 

  

Daarom ook is iemand 

die één met Christus is, 

een nieuwe schepping. 

Het oude is voorbij, het 

nieuwe is gekomen. 2 

Kor.5:17 

  

 

  

Daarom ook is iemand 

die één met Christus is, 

een nieuwe schepping. 

Het oude is voorbij, het 

nieuwe is gekomen. 2 

Kor.5:17 

  

 

  

Daarom ook is iemand 

die één met Christus is, 

een nieuwe schepping. 

Het oude is voorbij, het 

nieuwe is gekomen. 2 

Kor.5:17 

  

        



 

  

Daarom ook is iemand 

die één met Christus is, 

een nieuwe schepping. 

Het oude is voorbij, het 

nieuwe is gekomen. 2 

Kor.5:17 

 

  

Daarom ook is iemand 

die één met Christus is, 

een nieuwe schepping. 

Het oude is voorbij, het 

nieuwe is gekomen. 2 

Kor.5:17 

 

  

Daarom ook is iemand 

die één met Christus is, 

een nieuwe schepping. 

Het oude is voorbij, het 

nieuwe is gekomen. 2 

Kor.5:17 

 

  

Daarom ook is iemand 

die één met Christus is, 

een nieuwe schepping. 

Het oude is voorbij, het 

nieuwe is gekomen. 2 

Kor.5:17 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 



 

Activiteit         Waardoor word je een ander mens? (Dit kun je ook uitspelen) 

 

 

 

1.Een hele nieuwe 

outlook, nieuwe 

kleren, andere 

make up, kosten 

vijfhonderd euro en 

veel shoppen. 

 

 

 

2.Total makeover, 

neuscorrectie, 

ooglidcorrectie, 

borstcorrectie, kosten 

8000 euro en dat is 

erg goedkoop. Laat 

vooral die pukkel 

weghalen naast je 

neus! 

 

 

3.Een dagboek 

bijhouden. Elke 

dag opschrijven. 

Wat je fout doet 

links en wat je 

goed gedaan hebt 

rechts. Kosten 5 

euro voor een 

dagboek en een 

pen. En veel tijd 

natuurlijk. O ja, 

koop een dagboek 

met een slot, want 

je broertje is nogal 

nieuwsgierig. 

 

 

 

4.Naar een 

sportschool gaan. 

Neem een 

jaarabonnement en 

ga minstens twee 

keer per week goed 

aan workout doen. Je 

zult zien dat je dan 

een goedgevormd lijf 

krijgt. Kosten 300 

euro plus geld voor 

wat leuke sportkleren. 

En niet te vergeten 

ZWEET! 

 

 

 

5.Andere vrienden 

nemen. Kosten niks, 

maar wel tijd besteden 

aan het zoeken naar 

goeie vrienden. Als je 

ze niet kunt vinden kun 

je altijd nog gaan 

chatten. 

 

 

6. Je haarstijl 

veranderen. Verf je 

haar eens in een 

lekkere opvallende 

kleur. Durf eens 

stekeltjes te laten 

knippen of doe van 

die beregoeie gel in 

je haar. (die van de 

reclame, weet je 

wel?) Koop meteen 

ook wat opvallend 

grote sieraden. 

Kosten 25 euro als 

je het zelf doet, 

anders ben je wel 

een honderdje kwijt. 

 

7. Spiegel. Neem de 

tijd om elke dag een 

half uur voor de 

spiegel te staan. Kijk 

naar je zelf. Neem 

wat grappige poses 

aan of kijk heel 

kwaad. Wat je niet 

aanstaat verander je 

door te oefenen. Kijk 

ook naar je 

totaalplaatje. Sta je 

wel goed rechtop, 

neem eens een sexy 

houding aan. 

Kosten twintig euro 

voor een grote 

passpiegel, geen 

lachspiegel natuurlijk. 

 

 

 

8. Boeken lezen. 

HET advies van 

oma’s. Wil je echt 

een ander mens 

worden, verplaats 

je dan in het leven 

van een ander. Je 

leeft als het ware 

meerdere levens 

en je kunt je 

inleven in de 

hoofdpersoon. 

Hiervan krijg je 

mensenkennis en 

wijsheid. Kosten 

abonnement op de 

bieb is gratis en 

dan nog vijftig cent 

voor een bedankje 

aan je oma. 

 

 

9. Je echt radikaal en 

helemaal overgeven 

aan Jezus. Laat hem 

binnen in je hart en 

leef volgens zijn 

principes die in het 

Nieuwe Testament 

staan. Als je ouwe 

mens weer de kop 

opsteekt verklaar je 

hem voor dood. Deze 

makeover gaat van 

binnen naar buiten, 

ook al heb je een 

grote neus, het valt 

niet meer zo op door 

je stralende lach! 

Kosten nop. Je hebt 

toch al een bijbel. 

 

 

10. Een poosje in de 

gevangenis zitten. 

Man daar knap je echt 

van op. Ze begeleiden 

je en je hebt zat tijd 

om na te denken. 

Soms krijg je nog post 

ook. 

Kosten: vijf euro om 

een steeksleutel op de 

markt te kopen en een 

nachtje slaap om de 

kraak te zetten. That is 

all! 



 

 

Eén antwoord is maar goed.  

Controleer hier je antwoord: 

 

1. Stel je voor dat het over een pinda gaat. Als de buitenkant van de pinda wordt opgeleukt, veranderen 
dan de nootjes? Nee hè?  

2. Zie antwoord 1. Niet dus. Je voelt je misschien prettig, maar als je iemand was die gauw boos werd, 
veranderde dat niet door een neuscorrectie. 

3. Dagboek. Zoiets helpt ook niet. Stel je voor dat je bij de dokter komt met een probleem. Hij schrijft dan 
op wat je allemaal voor klachten hebt. Dat heet ‘een diagnose stellen’ maar daar moet nog wel een 
behandeling op volgen. Je krijgt natuurlijk wel een goed inzicht in je leven, maar kun jij beoordelen of je 
ergens goed of fout deed? Misschien gaf je een bedelaar geen geld en deed je daar juist goed aan, 
omdat hij dat geld zou uitgeven aan alcohol.  

4. Prima idee, maar om een diepe verandering van binnen te krijgen moet je je geestelijke spierballen 
oefenen. Niet met gewichten van 100 kg maar met: ‘liefde, blijdschap, goedheid, vriendelijkheid, 
zelfbeheersing…’ Daar heb je een coach bij nodig, zijn naam begint met een J. 

5. Als je verkeerde vrienden hebt, ga je gauw met hen meedoen. Goeie vrienden zijn heel kostbaar. Wees 
er zuinig op en wees zelf ook een vriend voor een ander. Zoek je een perfecte vriend? Zijn naam begint 
alvast met een J.  

6. Ja, dat wil de reclame je laten geloven. Dan verdienen ze lekker aan je.  
7. Net als bij alle voorgaande mogelijkheden zit hier veel waars in. Een spiegel vertelt je veel over je 

uiterlijk, maar als je in de spiegel van de Tien Geboden kijkt, ontdek je wie je van binnen bent in Gods 
ogen. Een zondaar die Jezus hard nodig heeft om te worden wat hij/zij optimaal kan worden! 

8. Altijd doen wat oma zegt (Grapje natuurlijk). Je kunt veel leren van andermans fouten uit een boek, dan 
hoef je ze zelf niet te maken. Zoals: geloof niet elke jongen op zijn mooie blauwe ogen, zoals in het boek 
Afblijven van Carrie Slee beschreven staat.  

9. Dit antwoord is het helemaal. Er zijn duizenden verhalen van mensen die door Jezus veranderd zijn. 
Denk maar aan Paulus, eerst een moordenaar toen een evangelieprediker. Ze werden van een leeuw 
een lam, van een dronken niksnut een goeie man en vader. Van een menseneter een mensenvriend. Als 
je alle verhalen in een boek zou kunnen opschrijven, dan was de wereld te klein om al die boeken te 
bevatten. Jezus heb je nodig, heel je leven en Hij maakt ook nog eens een plaatsje voor je klaar in de 
hemel. 

10. Zonde van je leven.  

Geschreven door Josine de Jong – plaatjes van www.christart.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

 

 
Vragen 

 
Antwoorden 

1 Welk boek staat aan het begin van de 

bijbel?  

1 Genesis   

2 Welke man en vrouw staan aan het begin 

van de mensheid?  

2 Kaïn   

3 Wie was de eerste moordenaar?    3 Jezus 

4 Wie is de Alfa en Omega?   4 geboorte   

5 Hoe heet het begin van een mens?  5 wedergeboorte  

6 Hoe heet het begin van een christenleven?  6 ochtendgebedje   

7 Hoe heet het eerste boek van het Nieuwe 

Testament?   

7 Adam en Eva  

8 Hoe heette de eerste martelaar?   8 Stefanus   

9 Hoe heet je eerste gebedje op een dag?   9 De eerste dag van de week   

10 Op welke dag van de week stond Jezus 

op?   

10 Matteüs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden: 1-1      2-7     3-2    4-3      5-4     6-5     7-10     8-8     9-6     10- 9  


