Les 1 Kerst
Lezen uit de bijbel

Lucas 3:15-18

In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, … richtte God zich in
de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de
omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten
dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen,
zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja…:
… De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie
twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft
moet hetzelfde doen.’ …
Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, maar
Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik
ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. …

Verklaring:
in de omgeving van de Jordaan
Dat was de plaats, waar het volk van Israël vroeger het beloofde land binnengetrokken waren. Een
historische plaats dus. Er lagen twaalf stenen, die ze uit de woestijn hadden gehaald in de rivier
opgestapeld als een gedenkteken. Aan de overkant, in het Beloofde land was een gedenkteken van
twaalf stenen, die van de rivierbodem waren opgeraapt. Zo konden ze nooit vergeten wat er was
gebeurd. Hun kinderen en kleinkinderen kenden het verhaal: We zijn droogvoets door de Jordaan
getrokken.
Dat Johannes hier ging staan prediken was dus een teken, dat er een nieuw leven voor hen open lag!!

Kringgesprek

week 48

(Ong. 5 minuten)`

Wat denk je dat engelen zijn? (Boodschappers van God)
Mag je volgens jou engelen aanbidden? (Nee, niemand anders dan God mag
worden aanbeden)
Kunnen engelen er ook uitzien als mensen denk je? (ja)
Zijn engelen van die kleine dikke baby’s met vleugels?(Nee)
Hebben alle engelen vleugels? (Nee)
(Wil je meer weten over engelen? Ga dan naar Christiananswers.net/dutch:
Wat leert de bijbel ons over engelen?

16 - Ik was stom! (Het verhaal van Zacharias)

Voor mijn buurkinderen,
Lieve kinderen, dank je wel voor alle lieve cadeautjes voor de besnijdenis van ons
pasgeboren kindje. Onze Johannes zal al dat lekkers nog niet zelf kunnen opeten. Hij
drinkt nog melk bij zijn moeder, maar als hij groot is wil hij vast graag met jullie
spelen. Het lammetje, dat jullie voor hem kochten, zullen we vertroetelen, totdat hij er
zelf voor kan zorgen. Het wordt vast zijn lievelingslam.
We zijn dolblij met Johannes, onze baby. Wie had gedacht, dat wij, twee oude
mensen, nog een kindje zouden krijgen.We hebben er heel erg naar verlangd, ons
hele leven, maar Elisabet kon geen kinderen krijgen, dat weet de hele stad. Nu is het
feest in het huis van Zacharias en Elisabet. Want: ‘DE HERE GOD HEEFT ZICH OM
ONS BEKOMMERD.’
Ik ga alles precies opschrijven, zodat dit wonder niet wordt vergeten. Op de laatste
dag van de week zal ik het voorlezen bij het kampvuur. Komen jullie dan ook? We
zijn bezig om allerlei lekkers te maken, dus het wordt een feestavond met dansen en
muziek. Hartelijk uitgenodigd.
Voor iedereen die het maar horen wil.
Lieve vrienden, we zijn hier bij elkaar om de geboorte van onze kleine Johannes te
vieren. Jullie waren wel verbaasd dat we hem zo noemden, hè? Jullie dachten
misschien dat hij Zacharias zou heten net als ik, maar dat is niet zo.
‘Er is niemand in de familie die zo heet!’ zeiden sommigen van jullie tijdens de
besnijdenis.
Maar Elisabet en ik hadden daar een reden voor. Die reden kon ik niet eerder
vertellen, want ik was sinds ik de laatste keer in de tempel dienst deed mijn stem
kwijt. Dat kwam omdat ik zo stom was om… wacht ik ga alles van het begin af aan
vertellen, in goede volgorde.
Toen mijn afdeling negen maanden geleden aan de beurt was om de priesterdienst
in de tempel te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot wie het
reukoffer in het Heilige mocht aansteken. Op zeker moment hoorde ik roepen:
‘Zacharias, Zacharias, jij bent aan de beurt!’
Er ging een schok van blijdschap door me heen, want eerlijk gezegd had ik alle moed
opgegeven dat ik ooit nog eens die mooie taak mocht vervullen. De gebeden van ons
volk voor het aangezicht van de Almachtige te brengen was een van mijn drie grote
wensen.
Dit was mijn grote kans om dicht bij het voorhangsel te bidden om de komst van de
Redder.
Hoe lang wachten we nu al op de Messias, die Jesaja ons voorspelde?! De
Vredevorst, die elke laars die dreunend stampt zal vernietigen? Wanneer zal de
lamme springen als een hert en zullen de blinden weer kunnen zien? Ach, je hebt
gelijk, de oude priester zit weer eens op zijn stokpaardje. Weer terug naar die dag in
de tempel.
Ik had geen wijn of bedwelmende drank gedronken, zoals voorgeschreven is. Verder
deed ik alle wassingen en wat verder van mij verwacht werd heel precies. In een
wolk van wierook voegde ik tenslotte in het Heilige mijn gebed om de komst van de
redder bij de gebeden van het wachtende volk buiten.

Plotseling was daar, echt, ik lieg het niet… een engel van de Heer, aan de
rechterkant van het reukofferaltaar. Vrienden, ik kan niet beschrijven wat er door me
heen ging. Ik viel bijna flauw van angst. De engel, het bleek Gabriël te zijn, zei tegen
mij: ‘Wees niet bang, Zacharias. Je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een
zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten
deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen.’
Nu begrijpen jullie natuurlijk waarom onze lieve schat Johannes moest heten. Dat
betekent GOD IS GENADIG.
Laten we nu eerst een toast uitbrengen op dit kind, want hij zal heel bijzonder zijn
voor ons volk. ‘Lechajim,’ op het leven mensen! Zo meteen zal ik jullie vertellen wat
de engel nog meer zei….
Nee, nee, buurvrouw, niet doen!! Elisabeth, let goed op ons kind. Johannes mag
geen alcohol drinken. Ook niet zuigen op een vinger die in de wijn is gedoopt.
Ik had het nog niet verteld, maar dit zei de engel: (het staat in mijn geheugen gegrift)
‘Johannes zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn mag hij niet drinken. Hij zal
vervuld worden met de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is,
en hij zal velen uit het volk tot de Heer brengen. Als bode zal hij voor God uit gaan
met de geest en de kracht van Elia om ons klaar te maken voor de komst van de
Heer.’
Ja buren, vrienden en kennissen. U hoort het goed: DE MESSIAS KOMT ER AAN
EN WEL HEEL SPOEDIG!! Elisabeth en ik weten dat het nog zelfs een kwestie is
van een paar maanden en dan zullen we hem zien waar we zo lang op hebben
gewacht. Laten we de Almachtige prijzen en loven. Zoals Hij heeft beloofd door de
profeten zal het stralende licht nu opgaan voor mensen die in duisternis leven!
Nu willen jullie natuurlijk weten hoe ik mijn stem ben kwijtgeraakt. Dat was mijn eigen
stomme schuld. In mijn verwarring vroeg ik aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat
waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’
Erg, hè? Ik vroeg om een teken, terwijl nota bene de engel Gabriël voor me stond,
die altijd in Gods nabijheid is. Hij antwoordde dan ook heel koeltjes: ‘omdat je geen
geloof hebt gehecht aan mijn woorden, priester Zacharias, zul je stom zijn tot de dag
waarop dit alles gaat gebeuren.’
Hierna verdween hij weer.
Hoe lang dit alles geduurd heeft? Ik zou het niet weten. Waarschijnlijk tamelijk lang,
want de mensen buiten vroegen zich af waar ik bleef. Toen ik naar buiten kwam, kon
ik niets tegen hen zeggen. Ik maakte wat wilde gebaren, waaruit ze opmaakten dat ik
in het heiligdom een visioen had gezien. Ik zegende hen zonder woorden. Natuurlijk
schaamde ik me dood, want dit verhaal zou als een lopend vuurtje door het land
gaan. Maar ja, hoe kon ik het uitleggen? Hoogstens op een plankje met was voor wie
geduld had.
De rest van het verhaal weten jullie. Sommigen van jullie waren er zelf bij. Toen
Johannes besneden werd kon ik ineens weer praten. Prijst God!
Elisabeth, kom eens hier met de baby. Ik wil een profetie over hem uitspreken en
hem zegenen. Is het niet een prachtig kind, mensen, met zijn donkere krulletjes en
zijn pientere oogjes! Ik kan niet anders dan een loflied zingen.
Lief kind van ons, Johannes, voorloper van de Messias, ik zal nooit meer zo stom zijn
om God niet op zijn woord te geloven.’ …

Gebed
Dankuwel, Vader voor
uw plan met deze
wereld. Als u ons iets
belooft, dan doet u het
ook.
.
Voor ons is het
moeilijk uw stem te
verstaan. Leer ons
luisteren naar wat
u ons wil zeggen.

Dankuwel dat er engelen
zijn. In uw woord staat dat
ze ons beschermen op al
onze wegen.

Maar het allerfijnst is, dat
wij hoger zijn dan de
engelen, want wij
kunnen u pappa noemen
en dat kunnen de
engelen niet. Amen.

Opdracht
Hieronder staan een paar voorbeelden van mensen die een kans hebben op geluk. Zet je pionnetje in
op degene die volgens jou de meeste kans maakt. Als iedereen klaar is kijk dan onderaan deze
bladzijde naar het antwoord en bespreek het waarom.
Naam:

Verhaal:

1.

1.

Ik ben Natan, als ik met deze gokmachine
driemaal hetzelfde plaatje krijg, win ik de pot.
Duim voor me dat ik win. De jongen voor me heeft
ook net gewonnen.

2.

2.

Ik ben Ageeth, mijn man is zeeman. Hij heeft me
gemaild dat zijn schip onderweg is naar huis.
Denk je dat de kans dat hij vandaag naar mij zal
komen groot is?

3.

3.

Ik ben Andrea, ik heb vorig jaar een medaille
gewonnen voor de avondvierdaagse. Nu ga ik
meedoen voor de Europese kampioenschappen
hardlopen op de 300 meter. Denk je dat ik een
grote kans maak?

4.

4.

5.

5.

Ik ben Tadic, ik ben op weg om een lot te kopen
voor de staatsloterij. Ik heb tien euro, daar kan ik
drie loten voor kopen. Denk je dat ik een kans
maak te winnen?

Ik ben Yolanda, Ik ga vandaag naar een
supermarkt, waar ze deze maand de
tienduizendste klant verwachten. Ik hoop dat ik
het ben, want dan krijg ik voor duizend euro aan
boodschappen! Denk je dat ik een kans maak?

(Het antwoord is Ageeth, want iemand die veel van haar houdt heeft haar iets beloofd.)

Grote kans/
niet zo’n
grote kans/
kleine
kans.

Tekst

Kol. 3:16a

Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen.
Leer deze tekst met spekkies of snoepgeld eten. Eten is eigenlijk
alles tot één maken. Het spekje wordt JIJ! Zo is het ook met Gods
Woord. Het wordt één geheel met jou!
Misschien duurt het lang voordat je de tekst kent omdat de
spekkies lekker zijn?

Activiteit
Speel het spel: Wie is het?
Print onderstaande afbeelding af. Als je van plan bent vijf maal het spel te spelen moet je per kind vijf
kopietjes maken. Geef elk kind een kopietje per vraag. Wie raadt het eerst wie je in gedachten hebt.
Ze beginnen door te strepen wie het niet zijn.

Ze kunnen bij voorbeeld vragen:
Oude Testament of Nieuwe Testament?
Man of vrouw (Als het een vrouw is: Gelovige man of niet?)
Goed of slecht
Oud/jong, enz.

Jezus

Maria

Eva

Elia

David

Sara

Elisabet

Judas

Dorkas

Vrouw van
Potifar

Mirjam

Johannes

Zacharias

Hanna

Ester

Herodes

Jacob

Izebel

Simson

Mozes

Farao

Abraham

Rachel

Vrouw van
Noach

Of: Zoek op de bladzijde over WIEROOK naar de antwoorden op de volgende zes vragen:

1. Waar komt wierook vandaan?
2. In welke kerk gebruiken ze wierook?
3. Wat wordt er met wierook vergeleken: a. de gebeden van de heiligen, b. de tempel, de collecte.
4. Werd er ook wierook aan de afgoden geofferd?
5. Is het verkeerd om wierook te branden?
6. Wie gaven er onder andere ook wierook aan Jezus bij zijn geboorte?

Quiz
Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ?
Vul de antwoorden in en zie de oplossing onderaan deze pagina.

Vragen
1 Wat waren
Zacharias?

de

drie

Antwoorden
van 1 Elisabet

wensen

2 Waarom wordt er wierook geofferd?

2 God is genadig

3 Hoe heette de vrouw van Zacharias?

3 De voorloper van Jezus, een profeet.

4 Welke engel had Zacharias gezien?

4 Dat de Messias zou komen, dat hij een
kind zou krijgen en dat hij in de tempel
mocht offeren

5 Hoe heette het kindje van Zacharias en 5 Om met een aangename geur voor God
Elisabet?
te verschijnen.
6 Wat betekent Johannes?

6 Wijn en sterke drank

7 Wat werd Johannes later?

7 Hij werd stom

8 Wat mocht Johannes niet drinken?

8 Johannes

9 Wat was de straf die Zacharias kreeg 9 Ze waren al oud
omdat hij de engel niet geloofde?
10 Wat was er zo vreemd aan dat Zacharias 10 Gabriël
en Elisabet een kind kregen?

Antwoorden:

Oplossing:

1-

1- 4

2- 5

2-

3- 1

3-

4-10

4-

5-8

5-

6-2

6-

7-3

7-

8-

8-6

9-

9-7

10-

10-9

