Les 4 Een nieuw begin

Lezen uit de Bijbel

Matt.11:25 -30

In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor
wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja,
Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet
wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil
openbaren.
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie
werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’
Verklaring:
Dit is een gebed van Jezus. Zo praatte hij met zijn vader.
voor wijzen en verstandigen verborgen
De dingen van God kunnen heel begrijpelijk zijn voor gewone mensen, zelfs verstandelijk
gehandicapten kunnen het begrijpen. Soms begrijpen ze meer dan professors.
leer van mij: Als we Jezus willen volgen moeten we van Hem willen leren. We moeten ook ons juk
opnemen, dat betekent dat je discipline leert. We moeten doen wat hij zegt.
zachtmoedig en nederig: op school zijn de meeste kinderen juist brutaal en hard. Dus valt er veel te
leren voor ons.
mijn juk is zacht: Het is niet te moeilijk om Jezus te volgen. Het gaat gemakkelijk samen met hem.

Kringgesprek
Heb je een hekel aan leren? Welk vak vind je fijn? Zijn er juffen of meesters waar je
goede herinneringen aan hebt? Leer je ook van elkaar, bij voorbeeld op straat of op
het schoolplein?
Leert je kleine broertje of zusje ook van jou? Wat voor voorbeeld ben je?
Er zijn wel kinderen die dingen nadoen die ze op de tv zien. Wat vind je daarvan?
Er komt veel reclame op de tv. Leer je daarvan?
Ook via computerspelletjes leer je dingen. Eigenlijk leer je elke dag. Heb je dat wel
eens in de gaten van jezelf?

Vertellen
51 - De ontmoeting
't Was eigenlijk eerst langs Saulus heengegaan, al dat gedoe met die volgelingen van Jezus. Dat kwam
natuurlijk door die moeilijke proefwerken. Sjonge, zeg. Er kwam heel wat voor kijken om godsdienstleraar
te worden. Tientallen boekrollen moest je daarbij doorworstelen. En vooral vragen stellen. Kleine magere
Saulus met wat felle ogen in een smal gezicht glimlacht bij zichzelf. Ja, vragen stellen kon hij goed. Wat
keek Gamaliël, zijn leraar, vaak verrast op als hij weer eens een intelligente vraag op de proppen kwam.
Maar nu hij weer wat meer vrije tijd heeft en door Jeruzalem zwerft, wordt hij plotseling overal
geconfronteerd met die volgelingen van Jezus, die mensen van de weg, zoals ze ook wel genoemd
worden. Het maakt hem nieuwsgierig en kwaad tegelijk. Op hoeken van straten staan ze met elkaar te
praten. Ze delen voedsel uit aan bedelaars en komen een paar keer per dag samen om te bidden. De
stad gonst van de nieuwtjes. Op de markt vertelt men van wonderen die gebeuren. Saul irriteert zich
eraan. De leiders van het volk hadden echt gehoopt dat het uit zou zijn met die verkeerde leer na de dood
van Jezus. Hij besluit maar weer terug te gaan naar de bijgebouwen van de tempel. Dan kan hij tenminste
nog een tijdje rustig studeren. Maar dat is verkeerd gedacht. Er is iets aan de hand.
Oog in oog te staan met zo'n fanatieke volgeling van Jezus, dat is weer wat anders dan op een afstandje
de zaak bekijken. Ze hebben Stefanus gegrepen, één van de leiders van de Jezus groep. Geleund tegen
de muur van de zaal van het Sanhedrin staat Saul te luisteren naar het verhoor. De man, wat armoedig
gekleed, met moddervlekken op zijn jas, wordt van alle kanten beschuldigd door een paar Joden uit
Alexandrië. Met hun lange prikvingers wijzen ze naar Stefanus.
'Die dáár, vertelt mensen dat Jezus zal terugkeren en de tempel afbreken. Ook zal hij de wet van Mozes
veranderen.'
Stefanus verdedigt zich uitstekend. Saul wordt werkelijk geboeid door zijn betoog. Hij begint bij Abraham
en gaat dan door de Bijbel heen om aan te tonen dat God niet in een gebouw woont, maar in de harten
van de mensen. Je kunt er geen speld tussen krijgen... Plotseling wordt hij fel, erg fel. Hij beschuldigt hen
nota bene van moord op de profeten.
'Stijfkoppen die jullie zijn! Alle profeten hebben voorspeld dat de Messias zou komen en toen hij er was...
hebben jullie hem gedood. Jullie houden zelf de wet niet.'
Als je iemand hebt zien doodgooien met stenen, vergeet je dat je leven niet meer. Je weet nog precies
hoe hij stierf en wat zijn laatste woorden waren. Saulus maakt dat mee. Het is gruwelijk.
'Ik zie Jezus aan Gods rechterzijde staan!' roept Stefanus met een gezicht als van een engel voordat een
gemene steen hem raakt.
Saul, die niet mee kan gooien, omdat hij op de jassen moet passen, voelt een rood waas voor zijn ogen
komen. Dit is godslastering. Vreselijk. Weg met die man.'
Er wordt na de terechtstelling van Stefanus langdurig vergaderd in het Sanhedrin en men besluit om
radicaal een eind te maken aan die verkeerde leer. Elke volgeling van Jezus zal worden gedood of
voorgoed achter de tralies gestopt. En wie krijgt de leiding van die actie? Saul! Wat een uitdaging. Vol
ijver gaat hij aan de slag. Zelfs in de nacht sleurt hij nog eigenhandig mensen van hun bed. Er klinkt
gehuil en geschreeuw in de kleine huizen van de achterbuurten. Ja, Saul vernietigt de Jezusgroep. En
dan is hij nog niet tevreden. Zelfs de gevluchten gaat hij nog achterna naar Damaskus met schriftelijke
toestemming van de Hogepriester.
Klippeklappe, klippeklappe! Zo doen de hoefjes van de ezels. Het is een lange hete tocht naar Damaskus.
Voor Paulus uit rijden wat soldaten. En om hen heen ook. Saul is blij dat ze binnen een uur in Damaskus
zullen zijn. Hoe zal hij straks de zaak het beste kunnen aanpakken? Zouden die Jezusmensen al op de
hoogte zijn van zijn komst? Hij probeert zich hun gezichten voor te stellen. Geschrokken gezichten,
kindergezichten ook... Het beeld van Stefanus komt hem weer voor ogen en van... JEZUS!!
O, wat gebeurt er? Plotseling een licht, een verblindend licht.
Saul slaat zijn handen voor zijn ogen, de ezel glijdt onder hem weg. Bons! Daar ligtie. Zijn hart gaat als
een gek te keer.
'Saul,' hoort hij iemand roepen, 'Saul, waarom vervolg je MIJ?'
Mij? Mij?... Wie is Mij? Saul is in de war. 'Wie bent u, Heer?...'
'IK BEN JEZUS, DIE JIJ VERVOLGT. Maar sta op en ga de stad binnen. Daar zal je gezegd worden wat

je doen moet.'
klinkt het helder en klaar. Hè? Is dit Jezus? Dat kan toch niet? Die is toch dood??? Saul kan het niet
verwerken. Lang nadat het licht is gedoofd staat hij op, maar zijn ogen zijn verblind.
Blind zijn is heel erg. Maar te weten dat je schuldig bent aan de dood van honderden mensen, dat is
ondraaglijk. Een shock!
Totaal kapot zit Paulus een paar uur later in zijn hotel in de Rechte Straat te Damaskus. Hij wil niet eten of
drinken.
'O God, ik ben een crimineel, ik die de wet zo precies hield! Hoe kan ik ooit voor uw troon verschijnen.'
Drie dagen en drie nachten gaan voorbij. Maar dag of nacht, het maakt niets uit. Saul zit voor zich uit te
staren zonder eten of drinken. Hij ziet er geen gat meer in...
Er wordt op de deur geklopt. Een man stapt binnen. Het is Ananias, één van de Jezusmensen uit
Damaskus. Ook dat nog! Saul zou wel door de grond willen zakken van schaamte. Maar Ananias zegt
vriendelijk: 'Saul, broeder, Jezus stuurt mij naar je toe. Hij wil jou gebruiken in zijn dienst.' Even is het
doodstil. De woorden blijven tussen hen hangen. Dan barst Saul los: 'O God, is er dan nog vergeving voor
mij?' Ja hoor! Twee handen worden op zijn hoofd gelegd. Troostende, vergevende handen. Een grote
liefde stroomt door hem heen. Als Saul zijn ogen opent kan hij weer zien. Door zijn tranen heen. Wat een
machtig ogenblik.
En hoe nu verder? Saul, de afgestudeerde veelbelovende schriftgeleerde moet weer opnieuw beginnen
te leren. Dit keer van Jezus.

Gebed
Leer van mij, zegt u,
Heer Jezus, maar dan
moet ik wel dicht bij u
blijven. Dan moet ik
veel naar u luisteren.
Bidden, bijbellezen,
samen met u
beslissingen nemen.
Als ik zing over u leer ik ook,
daarom wil ik veel liedjes in
mijn hart hebben. Dankuwel
voor muziek.

Vergeef me als ik
soms zo druk
ben dat ik u
vergeet.
Houd u mijn
hand vast.

Op school en op
straat, op de televisie
en op het internet
kom ik allemaal
dingen tegen die niet
naar uw wil zijn.
Helpt u mij anders te
zijn, niet brutaal
maar zacht en
nederig. Amen.

Opdracht

Rebus Spreuken 1:8,9
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Zachtmoedig
Neem je bijbel en zoek op:

Mat. 5:5

Wat beërven de zachtmoedigen ?

…

Num. 12: 3

Wie was een zachtmoedig mens?

…

Jac. 1:21

Wat moeten we met zachtmoedigheid
aannemen ?

…

Mat. 21 : 5

Wie reed zachtmoedig op een ezel Jeruzalem
binnen ?

…

Gal. 5:22

Wat staat er voor zelfbeheersing?

…

Tekst
Psalm 25:12,13
Aan wie in ontzag voor hem leven,
leert de H E E R de rechte weg te kiezen.
Hun leven verloopt in voorspoed
en hun kinderen zullen het land bezitten.

Deel deze tekst in vier stukken.
Schrijf elk stuk op een cijfer. Een grote één, twee, drie en vier.
Ze kunnen de tekst op hun vingers leren.

Zeg hem eens op met foute woorden erin, bijv.
Aan wie in eerbied voor hem leven
Leert de Heer de verkeerde weg te kiezen, enz. Ze beginnen dan meteen te roepen dat je het fout
doet.

Activiteit

* Briefjes sorteren:

Geef twee groepen elk een
doosje/potje/schaaltje met briefjes.
Zet op twee tafeltjes (één voor elke groep)
vijf doosjes neer met daarop de volgende
tekst:
Wat leert een dier?
Wat leert een kind?
Wat leer je van slechte mensen?
Wat leer je van Jezus?
Wat leer je van de reclame
Gezamenlijk starten en welke groep is het
eerst klaar en heeft de meeste antwoorden
goed.

Wat leer je van slechte
mensen?
Vloeken
Schelden
Ruzie maken
Bluffen
Drugs gebruiken
Vieze mopjes vertellen
Liegen
Vechten
Brutaal zijn
Dingen vernielen

Wat leert een dier?
Jagen
Aflikken
Nest maken
Vliegen
Eten zoeken
Vlooien
Vacht schoonhouden
Een prooi vangen
Brullen
Sluipen

Wat leer je van Jezus?
Liefhebben
Rein zijn
Eerlijkheid
Eigenwaarde hebben
Dat je een toekomst hebt
Dat God ziet wat je doet
Dat er een plaatsje voor je is in de hemel
Zachtmoedig te zijn
Voor zieken te zorgen
Ouders te eren.

Wat leert een kind?
Wat leer je van de reclame
Welk merk pindakaas je moet
nemen
Dat slank zijn mooi is
Dat rimpeltjes weggaan door een bepaalde
crème te gebruiken
Dat lenen heel normaal is
Dat alle meisjes achter je aan rennen als je
een bepaald soort deo gebruikt
Dat je achterloopt als je die of die
schoenenrage niet volgt.
Dat de ene frietsaus de andere niet is.
Dat je door de loterij rijk kan worden
Dat je gelukkig wordt door het eten van die
overheerlijke toetjes
Dat vaders de badkamer schoonmaken

Hoeveel drie en twee is
Handen wassen
Waar de vorken en messen liggen
Je neus te snuiten
Vuile kleren in de wasmand gooien
Op tijd te zijn
Schaatsen
Kruipen
Bord leeg eten
Lezen

Spel 26

Commando pinkelen

Begin met trommelen met je pinken op tafel. De spelleider moet goed te zien zijn. Hij/zij kan de
volgende commando's geven: commando hol, commando bol, commando plat, commando vlak en
commando pinkelen. Bij commando hol leggen de kinderen de ruggen van hun handen op de tafel. Bij
commando bol andersom. Commando plat leggen de kinderen de handen plat op tafel. Bij commando
vlak leggen de kinderen de zijkant van de handen op tafel, en bij commando pinkelen trommelen ze
met de pinken op tafel. Als het woord commando er niet voor wordt gezegd, telt het niet mee. De
spelers moeten de commando's snel opvolgen. Wie zich vergist of de handelingen niet snel genoeg
uitvoert is af. De spelleider mag de spelers misleiden. Dit spel heeft alles te maken met gehoorzamen
en snel.

*Woordzoeker

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

Vragen
1 Wie is onze grote leraar

Antwoorden
1 Jezus

2 Wat leren we van Jezus?

2 Een groot licht

3 Hoe heette een leraar in het N.T. ?

3 Door de bijbel te lezen, te bidden en naar
de kerk/zondagsschool/club te gaan.

4 Wat leerde
Damaskus?

Paulus

onderweg

naar 4 zachtmoedigheid

5 Wat zag Paulus toen?

5 De vrienden van Jezus vervolgd

6 Wat gebeurde er met Paulus?

6 boekrollen

7 Wat had Paulus voor die tijd gedaan?

7 rabbi

8 Wie bad voor Paulus, waardoor hij weer 8 Ananias
ziende werd?
9 Wat voor soort boeken waren er in Jezus’
tijd?

9 Hij werd blind

10 Hoe kunnen wij van Jezus leren?

10 Dat Jezus de Messias is

Antwoorden: 1- 1

2-4

3-7

4-10

5-2

6-9

7- 5

8- 8

9-6

10- 3

