Les 3 Een nieuw begin

Lezen uit de Bijbel

Efeze 4:25

Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen.
Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid,
geef de duivel geen kans.
Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te
kunnen geven aan wie het nodig heeft.
Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die
goed doen aan wie ze hoort.
Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van
de verlossing.
Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid.
Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
Verklaring:
Als u boos wordt, zondig dan niet. Vreemd hè? Je kunt dus boos worden zonder te zondigen. Boos worden
is op zichzelf niet verkeerd. Als je ziet dat een kind wordt geslagen word je boos. Dat is logisch. God wordt
ook wel eens boos. Boos worden kan, maar boos blijven is niet goed voor je.
Maak Gods heilige Geest niet bedroefd. Ja, wat betekent dat? Is de Heilige Geest niet het zachte
stemmetje van binnen dat je waarschuwt? Luister er naar.

Kringgesprek
Voel je je wel eens zondig of schuldig?
Weet je wat biechten is? In de Katholieke kerk zijn biechthokjes. Weet je waar die
voor dienen?
Heb je wel eens iets opgebiecht tegen een goede vriendin of tegen je ouders?
Als men in de Katholieke kerk heeft gebiecht krijgt men een kruisje op het voorhoofd
en spreekt de priester de absolutie uit, dat wil zeggen dat je zonden je vergeven zijn.
Je krijgt soms een ‘penitentie’ opgelegd, dan moet je bijvoorbeeld een aantal
gebeden bidden. Een aantal ‘Wees Gegroetjes’ of ‘Onze Vaders’.
Denk je dat het kan opluchten als je iets hebt opgebiecht?
Protestanten biechten alles rechtstreeks op aan Jezus. Ze hebben een soort relatie
met Hem. Hoe weet je of Jezus je alles heeft vergeven?

Vertellen
34 - Als de stenen konden spreken
Op het middelpunt van de aarde, in de stad Jeruzalem, stond de tempel van de Here God. Nu zijn er nog
slechts resten van over. Een plein, wat zuilen en een stuk muur. Als die oude stenen eens konden praten,
en in zeker opzicht kunnen ze dat ook, wat zouden ze dan veel te vertellen hebben. Bij voorbeeld wat er
gebeurde in het voorjaar van het jaar 32. Moet je horen.
Bah! Wat voel ik mij smerig. Ik, het allerbelangrijkste gebouw van de wereld. Ik, die de mensen de weg
naar God moet wijzen, voel me zo beledigd. Vooraan bij mijn poort is een grote adelaar bevestigd. Dat
hebben Romeinse soldaten gedaan op bevel van koning Herodes. Het is alsof ze willen zeggen: 'Wij zijn
de baas over jou. Wij hebben jou weer opgebouwd en dus ben je van ons.'
Vanuit het nabijgelegen paleis van koning Herodes bewaken dag en nacht vijandelijke ogen mijn
voorhoven. Ik voel me overheerst en gebonden als een slaaf. O ja, er wordt wel dagelijks geofferd op het
brandofferaltaar, maar voor de meesten is de dienst aan God een gewoonte geworden. Hun hart is er niet
echt bij. Ze praten wel over Gods geboden, maar doen ze niet. ZE KENNEN MIJN VERHAAL NIET
MEER! Het allerergste is wel dat mijn voorhoven gebruikt worden om handel te drijven, door mijn eigen
volk! Het is een voortdurend geschreeuw, geblaat en gemekker. Op mijn stenen liggen schapenkeutels,
groenteresten en spuug. Er wordt geld gewisseld door slimme, oneerlijke zakenlieden. Je hebt de bank
van Cohen en de bank van Eli ben Asser... Wanneer, o wanneer zal er weer heilige eerbied binnen mijn
poorten zijn? Wanneer zullen ze weer naar mijn verhaal luisteren?
Mijn verhaal. Ik vergeet bijna om je dat te vertellen en daarvoor besta ik toch eigenlijk. Kom een beetje
dichterbij en houd je oren en ogen wijd open. Het is een geheim. Alleen zij die een oprecht hart hebben
begrijpen het. ALLES VAN MIJ VERTELT NAMELIJK VAN EEN MAN, DIE HET WEER GOEDMAKEN
ZAL TUSSEN GOD EN DE MENSEN. DE MESSIAS! Hij zal rein zijn als mijn voorhoven, maar ook het
Offerlam, dat zichzelf opoffert voor de zonden van de mensen. Hij zal het brood des levens zijn, zoals
mijn toonbroden uitbeelden. Hij zal het Licht der wereld zijn zoals mijn gouden Kandelaar vertelt. Als een
priester bij het Reukofferaltaar zal hij bidden voor Zijn volk. En al Gods geboden zal Hij doen, zoals mijn
Gouden Ark in het Allerheiligste verkondigt. Begrijp je nu dat het zo erg is dat ik zo smerig ben? HET
GAAT OM MIJN VERHAAL.
Hoewel ik splinternieuw door koning Herodes ben opgebouwd, ben ik toch al heel oud. Ik ben eigenlijk de
derde tempel. Maar wat er uiterlijk ook veranderde, mijn verhaal bleef hetzelfde. Weet je hoe dat komt?
God zelf heeft mij bedacht om het verlangen naar de Messias levend te houden. Zo, nu ken je mijn
geheim... een beetje. Kom maar vaak terug. Er is nog veel meer te leren.
O, wat zal ik blij zijn als Hij, van wie mijn stenen en heilige voorwerpen getuigen, zal komen. De Messias.
Dan zal ik mijn aloude poorten wijd opheffen om Hem binnen te laten.
Ja, de Messias. Al eeuwenlang verlangen de gelovigen naar Hem. Ze bidden dagelijks om zijn komst.
En... men fluistert zelfs dat Hij al gekomen is. Men spreekt over een man, die Jezus van Nazaret heet.
Vooral nu het bijna Paasfeest is en er duizenden mensen door mijn poorten in en uitgaan, gonst het van
de geruchten... Wacht eens! Er is iets aan de hand op het tempelplein.
'Eruit! En gauw!... Weg met jullie woekeraars!'
O, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Een boze man gooit zo maar alle tafeltjes van de geldwisselaars om.
Met een zweep van touw drijft hij de verkopers van koeien en schapen de poort uit. En tegen de
verkopers van duiven schreeuwt hij: 'Haal die beesten hier weg! MAAK GEEN MARKT VAN HET HUIS
VAN MIJN VADER!'
O, het wordt een grote chaos op mijn plein. Iedereen loopt door elkaar, struikelt over loslopende dieren,
glijdt uit over koeienvlaaien en duikt naar wegrollend geld. Het is een lawaai van jewelste. O, mag dat zo
maar? Wie is die man? Eerlijk gezegd lucht het mij wel op dat die bedriegers verdwijnen. Dat hadden de
priesters al lang moeten doen... Hèhè! Nu nog een bezem erdoor. Wie zou die man zijn die zo'n fan is van
Gods Huis? Is het soms?... Ja werkelijk. Het is Jezus van Nazaret.
Blauw zijn de uniformen van de tempelpolitie en wit zijn de kleren van de overpriesters.
'Van wie heb jij papieren gekregen om dit te doen?' schreeuwen ze tegen Jezus. Ze ballen hun vuisten en

nemen Hem op de korrel. Bezweet en nog nahijgend stoot hij eruit: 'Ga je gang maar! Doodt me maar.
Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem weer opbouwen.'
Het galmt tegen mijn muren en weerkaatst tegen mijn zuilen. Ik voel het als een schok door mij heengaan.
Deze man spreekt over zichzelf als over de tempel. DAN MOET HIJ DEGENE ZIJN WAAROVER MIJN
VERHAAL GAAT!
Maar die eigenwijze leiders begrijpen zijn woorden niet.
'Man! 'schreeuwen ze kwaad. 'Zesenveertig jaar hebben ze over deze tempel gebouwd en jij wou hem
afbreken en in drie dagen herbouwen? Ben je eigenlijk wel goed snik?'
Verontwaardigd mopperend druipen ze af.
Zij druipen af, maar uit alle hoekjes en verbergplekjes komen mensen naar Jezus toe. Strompelend,
kruipend, kreunend... Zieken, armen, kinderen. De sterken ondersteunen de zwakken. Dit heb ik altijd
willen meemaken.
Jezus ontfermt zich over hen. Hij geneest, troost en spreekt tot hun hart. En zijn discipelen knielen neer bij
de hulpbehoevenden, terwijl ze elkaar toeroepen: 'Dit is het waarvan de profeten spraken.'
Tranen van verdriet en opluchting vallen op mijn stenen. Gelach en gezang van kinderen weerklinkt tegen
mijn muren... Hosanna! Hosanna! Ik voel mij vervuld worden van de nabijheid van God. De Messias is
gekomen. Mijn taak is klaar.
Als je misschien ooit eens in Jeruzalem komt en je staat bij de resten van de tempel, bij de Klaagmuur,
leg dan heel eerbiedig je hoofd tegen de stenen en luister met je hele hart. Hoor je wel wat de stenen
fluisteren? 'DE MESSIAS WAS HIER!'

Gebed
Eigenlijk wil ik soms
niet hardop bidden,
Heer, want dan kunnen
anderen meeluisteren
wat ik tegen u wil
zeggen.
Er zijn dingen in
mijn hart die u
alleen weet. Ik wil
het mijzelf
vergeven, want u
vergeeft het mij
zeker.

Het kost me wel moeite om
dingen te belijden die niet
deugen, maar ik wil graag
schoon zijn, Heer.

Dankuwel dat u mijn
zonden in de diepe zee
gooit en mij verbiedt ze
op te vissen.
Amen.

Opdracht
Mensen uit de Bijbel die gezondigd hadden en vergeving ontvingen.
Zoek de juiste namen bij de zonden die ze begingen. Weet je er zelf nog twee te bedenken?

Pleegde overspel en moord
Vervolgde de gemeente
Verloochende Jezus driemaal
Deed wat God had verboden.
Had misdaden gepleegd.
Had een Egyptenaar gedood
Heeft zijn vader en broer bedrogen.
Had zijn eigen volk afgeperst.
Was dronken geweest
Wilde niet doen wat God zei.

Moeten we dus maar blijven zondigen? Nee, natuurlijk niet. Belijd je zonden, aanvaard de vergeving,
vergeef jezelf en ga verder met God. Als wij mensen volmaakt zouden kunnen leven was Jezus voor
niks gestorven. We hebben hem hard nodig.

Tekst
1 Joh. 1: 9

Wie zijn zonden belijdt, zal vergeven worden.

Wie de hele tekst op kan zeggen krijgt een stukje zeep waarop de tekst staat.

Wie zijn zonden belijdt, zal vergeven worden.

Activiteit
*Spaghettidoosje.
Het is leuk om de quiz te doen met een doosje waaruit draadjes hangen. Er zijn van die bijdehante
kinderen die alle vragen weten. Maar dit doosje corrigeert het. Uit een doosje hangen gekleurde
draden. Je weet niet hoe lang ze zijn, want je kunt niet in het doosje kijken. Bij een goed antwoord
mag het kind een draadje trekken. Als je twee groepen hebt gemaakt kun je na afloop meten welke
groep de langste aan elkaar geknoopte draad heeft.

*De truc met de changeerzak. Een verwisselzak is een soort collectezak die je bij een goochelwinkel
kunt kopen (ook op internet 30 euro) Hij is heel leuk om te gebruiken een vies doekje (het vieze stel de
zonde voor) wordt na een gebed schoon. Je kunt er ook andere dingen in veranderen. Bijv. een briefje
met het woordje stelen…verandert in een briefje: Ik vergeef je.
Het is de moeite waard om wat materiaal aan te schaffen vanuit een goochelwinkel, want ze krijgt er
altijd aandacht mee.

*meten
Er zijn allerlei dingen waarmee je iets kunt meten. ‘Meten is weten’ zegt men wel eens.
Laat de kinderen vijf minuten van alles meten. Hoe lang is je neus, hoe dik is je pols of je middel, hoe
groot zijn je oren en je voeten?.
Dit is een gedichtje over Jezus die van zijn vader leerde meten. GD11 Dan moeten ze vijf dingen
opschrijven die niet te meten zijn, bijv. haat, liefde, boosheid, macht, zonde…Zijn er grote en kleine
zonden? Wie bepaalt dat?

Kijk eens naar deze vijf mensen, en beoordeel wat ze zeggen. Hoe weet je of jouw oordeel goed is?
Elk mens heeft een geweten. Dat kan ook afgestompt raken.
Onze meetlat is de Tien Geboden. (Les 21 cursus.) Laat de Tien Geboden op je vingers zien. (Je
moet ze telkens in je les betrekken, tot ze ze uit hun hoofd kennen en lang daarna) belijd je
zonden aan God, dan kan hij je veranderen.

Quiz
Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ?
Zie de antwoorden onderaan deze pagina

Vragen
1 Wat noemt de bijbel je lichaam?

Antwoorden
1 Je zonden belijden en nalaten

2 Hoe weet je wat goed of fout is?

2 Een zweep

3

Wat moet je doen als je hebt gezondigd?

3 De Tien Geboden is de meetlat, verder je
geweten en de rest van de bijbel.

4

Kan zeep je ziel reinigen?

4

Nee

5 Waarmee joeg Jezus de handelaren uit de
tempel?

5

Nee, alleen het bloed van Jezus

6

Wat zei Jezus toen?

6 Een tempel van de Heilige Geest

7

Hoe heette de plaats in de tempel waar
God woonde?

7

Het Allerheiligste

8

Van wie gooide Jezus de tafeltjes om?

8

rein

9

Wat wil God dat we zijn?

9 geldwisselaars

10 Is iets goed omdat iedereen het doet?

10 Maak het huis van mijn vader niet tot een
rovershol

Antwoorden: 1- 6

6-10

2-3

3-1

4-5

5- 2

7-7

8-9

9-8

10-4

