Les 6 Een nieuw begin

Lezen uit de Bijbel

Handelingen 4:32 ev.

De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen
beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk.
De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God
begunstigde allen rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat,
verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het
geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld.
Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had
gekregen, wat in onze taal ‘zoon van de vertroosting’ betekent. Hij bezat een akker, die hij verkocht,
waarna hij het geld naar de apostelen bracht.
Verklaring:
Hier lees je hoe de kerk in het begin was.
eendrachtig zonder ruzie te maken
De apostelen dat zijn de discipelen.
Getuigen dat is vertellen wat ze zelf meegemaakt hadden.
Begunstigde dat is dat Hij hen zegende. Niemand kwam iets te kort.
In deze eerste kerk was veel liefde en opofferingsgezindheid. Als je blij bent dat je door Jezus een
nieuw begin hebt kunnen maken in je leven dan ga je het ook aan anderen vertellen. Tot aan het
uiterste der aarde. Dat heet zending of evangelisatie. (als het wat dichter bij huis is)

Kringgesprek
Kan het jou wat schelen als het met een kind in de klas niet zo goed gaat?
Stort iemand wel eens zijn hart bij je uit?
Als je nare beelden op de televisie ziet doet dat dan wat met je?
Vertel je een vriend of vriendin wel eens over Jezus?
Neem je een vriendje wel eens mee naar de kerk of de club?
Bid je wel eens voor je vrienden?
Is er wel eens iemand geweest die jou over Jezus vertelde? Hoe vond je dat?

Vertellen
Sumitr, een beruchte boosdoener kreeg een nieuwe kans

Heb je wel eens een woede-uitbarsting gehad? Ik hoop het
niet, want dat is heel erg. Er zijn mensen die de hele boel kort
en klein slaan als ze kwaad zijn. Iedereen is dan als de dood
voor ze. Ze gooien met bordjes en dreigen met messen. Ja,
er gebeuren ongelukken. Er komen mensen door in het
ziekenhuis. Arme kinderen als je een vader of een moeder
hebt die regelmatig zo boos wordt. Maar er is goed nieuws.
De boze machten die mensen zo boos maken kunnen door
Jezus worden weggejaagd. Dan wordt er een nieuw begin
gemaakt. Niet alleen voor henzelf, maar voor alle
gezinsleden. Als wij de blijde boodschap doorvertellen aan
anderen kunnen zij ook weer een nieuw begin maken.
Geweldig hè? Ik zal je eens het waargebeurde verhaal
vertellen van Sumitr.
Sumitr woont in Kerala, in het zuidelijke puntje van India waar
het klimaat tropisch is. Hij was een man waar iedereen bang
voor was. Door zijn alcoholverslaving mishandelde hij zijn
vrouw en kinderen, hij troggelde mensen geld af en had een gruwelijke hekel aan Christenen in het
algemeen. Echt, het was heel erg. Zijn vrouw was er ziek van geworden. Ze had al jarenlang een
tumor in haar borst, die niemand kon genezen. Hun zoontje was het huis uit gevlucht voor deze
onleefbare toestanden en de andere kinderen kropen in een donker hoekje als het weer eens zover
was dat vader woedend was.
Op een dag vroeg hij zendeling Nabhoj Vaman van Gospel for Asia om bij hem thuis langs te komen.
Hij deed net alsof hij belangstelling had in het evangelie, maar in werkelijkheid wilde hij alleen maar de
gek met hem steken. Maar God had een ander plan.
Toen Nabhoj binnenkwam begon Sumitr hem veel vragen te stellen over het Christendom. Aan het
eind van het gesprek begreep Sumitr dat hij die man toch wel aardig vond. En wat hij vertelde was ook
wel interessant. Hij beloofde om een keertje naar de kerk te komen.
De eerste keer zat hij achterin en keek met een zuur gezicht, telkens nam hij een slok uit een fles
goedkope drank, maar na afloop van de dienst drong er één ding toch tot zijn suffe hersens door, dat
christenen aardige mensen waren. Ze hadden hem vriendelijk behandeld en keken niet op hem neer.
Vanaf die dag begon was zijn nieuwsgierigheid gewekt. Zo die Jezus waar ze het steeds over hadden
hem kunnen helpen van zijn woede-uitbarstingen af te komen? Want die werden erger en erger. De
politie stond bijna dagelijks op de stoep.
Al zo vaak had hij zich voorgenomen om zich te beheersen, maar als er iets niet naar zijn zin was,
werd het rood voor zijn ogen. Nog even en hij zat achter tralies! De buren liepen liever een straatje om
dan hem tegen te komen.
Steeds meer kreeg Sumitr een afkeer van zijn zondige leven. Als het waar was wat de Christenen
zeiden, dan was er nog hoop voor hem. Op een zondag ging hij in op de uitnodiging. Hij gaf zich over
aan de Heer Jezus. En dat was het beste wat hij had kunnen doen voor zichzelf en zijn gezin. Want
de Heilige Geest gaf hem kracht om een nieuw begin te maken.

Natuurlijk werd het in de hele regio bekend, dat Sumitr veranderd was. Het bericht ging als een lopend
vuurtje van hutje naar hutje. De goede mensen vroegen zich af of het wel blijvend zou zijn, maar
zodra zijn zogenaamde vrienden het hoorden probeerden ze hem weer over te halen alcohol te
drinken en de boel lekker op stelten te zetten. Dat noemden zij lol maken, maar het is het natuurlijk
niet. Toen het niet lukte gingen ze hem bedreigen. Ze dreigden zijn vrouw te grazen te nemen, maar
Sumitr wist dat Jezus degene was die zijn leven totaal had veranderd. Hij wilde hem nooit
verloochenen. Na een tijd gaven zijn vrienden het dus maar op en lieten hen met rust.
Je kunt je niet voorstellen hoeveel vreugde er nu is in het gezin van Sumitr? Hij liet zich dopen en zijn
vrouw, die blij was dat ze weer een zorgzame man had gekregen ook. En nu moet ik je nog iets moois
vertellen. God genas na een tijdje ook haar tumor.
Toen hun zoontje dit prachtige nieuws hoorde kwam hij gauw naar huis om te zien of het waar was dat
zijn vader een nieuw begin had gemaakt. Zijn zus en broertje vertelden alles in geuren en kleuren. Nu
zijn ze weer een gelukkig gezin met z’n vijven.
De kleine kerk daar in het verre warme India prijst de Heer voor de wonderen van Jezus. Elke zondag
hoor je prachtigste lofliederen. Wat geweldig. Eens kwam er één zendeling naar hun dorp en nu
waren er al zoveel mensen blij geworden. Geef jij al geld aan de zending? Dan help je mee met het
verspreiden van de blijde boodschap.
GfA vertaling en aanpassing Josine.

Gebed
Lieve Jezus u voelde mee met
mijn pijn en u had alles voor
mij over. Ik wil ook graag
gevoel hebben voor anderen.
Sorry, Heer, als ik soms
onverschillig ben voor de nood
van een ander kind.
Ik weet wel dat ik
het leed van de
hele wereld niet op
me kan nemen.
Dat kan ik niet
aan. Zelfs niet van
één kind. Maar ik
kan er wel voor
iemand zijn die mij
nodig heeft om
tegenaan te
praten.

Ik gun andere mensen ook
zo’n fijn leven met u. Ik
gun ze dat ze kunnen
lachen en genieten en dat
ze voelen wat liefde is. Ik
gun anderen ook een
vriend als u.

Ja, Heer, daarom wil ik ook
geven aan de zending en zelf
ook mijn mond open doen om
van u te vertellen. Alleen u
kunt maken dat er ook voor
hen een nieuw begin mogelijk
is. Amen.

Opdracht
*Maak:

*Maak deze puzzel
Streep alle woorden weg die met zending te maken hebben.
De overgebleven woorden vormen een zin die Jezus zei tegen zijn discipelen.
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Behandel anderen zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.

Geef alle vakjes die met zending te maken hebben een kleur. De overgebleven woorden
vormen een zin die Jezus zei tegen zijn discipelen.
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Behandel anderen zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.

Tekst
Marcus 16:15

En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.

Bij het woord ‘de wereld’ kun je vragen: ‘Wil je een werelddeel in de plaats van de wereld zetten, (of een
land in Europa.)’
Dus dan zegt het kind bij voorbeeld:

‘Trek heel Azië rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.’
Als je het rijtje langs geweest bent, kennen ze de tekst wel.

Activiteit
* Maak de woordzoeker

* Maak een armbandje met de kralen zwart, rood, wit, groen en goud,

* HET WOORDELOOS BOEK

Duizenden, ja echt duizenden verschillende bijbels zijn er in de wereld. Heel oude, heel
dikke, zelfs één van hout heb ik wel eens gehoord. De bijbel wordt ook wel HET BOEK
genoemd. Maar heb jij wel eens van het Woordeloos BOEK gehoord? Eigenlijk is dat
een bijbel in het kort. Er zijn in het woordeloos boek maar vier bladzijden, of eigenlijk vijf,
want de buitenkant doet ook mee.
Over de hele wereld is dit boek gebruikt om wat er in de bijbel staat heel simpel uit te leggen aan mensen
van verschillende talen en culturen. Gek eigenlijk, hè? Een woordeloos boek. Woordeloos betekent
eigenlijk: zonder woorden. Wat heb je nou toch aan een boek zonder woorden, dat kan toch geen mens
lezen? Toch wel, hoor! Want de bladzijden spreken tot ons door hun kleur. Er is een gouden bladzijde,
een zwarte, een rode, een witte en een groene.

Als ik jou zou vragen wat voor kleur vind jij het mooiste dan zou je vast antwoorden: de gouden. En zo is
het ook. De gouden bladzijde vertelt ons van een prachtig koninkrijk en van een land waar je altijd
gelukkig bent, de hemel. Ben jij niet benieuwd om te weten hoe het in de hemel is? Zit je niet vaak te
denken hoe zou het zijn als je dood bent? Wel, de bijbel vertelt ons er heel veel over. In de hemel is het
heel mooi. Mooiere kleuren, geluiden en vormen dan je je maar kunt voorstellen zijn daar. "Wat geen oog
heeft gezien en geen oor heeft gehoord, staat er in Gods Woord. In de hemel zijn geen tranen meer, want
God zelf zal alle tranen afwissen. De dood zal er ook niet meer zijn, geen oorlog en geen ziekte. Niemand
doet meer zonde, dus slechte dingen. In de hemel zijn straten van goud en poorten van parels. Weet je
wat de Heer Jezus zelf beloofde toen hij nog op aarde was?
"In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie
gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik
jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben."

Heb je wel eens gehoord van het boek van het Leven? Daar moet je naam in staan. Iedereen die gelooft
in de Heer Jezus, diens naam komt in het Boek van het leven te staan.

De Zwarte Bladzijde vertelt ons van de zonde. Alle slechte dingen bij elkaar noem je zonde. Iedereen doet
zonde jij en ik. De bijbel zegt: "Er is niemand die goed doet, zelfs niet één." Door die zonde kunnen wij
niet in de hemel komen. Behalve... maar wacht daarvan vertelt ons de rode bladzijde.
God houdt zoveel van ons, van jou en mij, dat Hij er iets op gevonden heeft om ons toch bij zich in de
hemel te krijgen. Hij zond zijn eigen lieve zoon Jezus naar de aarde om ons te redden. De bijbel zegt:
"Wie in de zoon gelooft heeft het eeuwige leven." Jezus stierf voor ons aan het kruis en met zijn bloed
betaalde Hij voor jouw en mijn zonden. De kleur van bloed, dat is de kleur van de rode bladzijde.

En die witte bladzijde dan? Ha, dat is een wonder. Jezus bleef niet dood, maar na drie dagen stond Hij op
uit het graf. Hij had immers nooit zonde gedaan en daardoor kon Hij ook niet vastgehouden worden door
de dood. En wat geweldig fijn is dat, want Jezus heeft nu voor ons allemaal een eeuwig leven klaar
liggen. Wil jij dat ook hebben? Een leven bij God, in de hemel, een leven dat nooit en nooit meer
ophoudt? Je mag het heel eerbiedig aan Hem vragen. Jezus zegt: "Wie tot mij komt zal ik geenszins
uitwerpen."

De buitenkant van het woordeloos boekje is groen. Groen is de kleur van nieuw leven. Van gras dat
groeit, soms heel hoog. Zo mogen wij ook groeien in het geloof. Elke dag moet je een stukje uit de bijbel
of de kinderbijbel lezen, elke dag praten met je beste vriend Jezus en wat van je zakgeld aan de kerk
geven. Zo groei je beetje bij beetje en word je net als een boom, die zijn wortels diep in de bodem bij het
water heeft. Een sterk kind van God, die ook anderen van deze blijde boodschap vertelt.

Vind jij ook niet dat het woordeloos boek een mooi verhaal vertelt? Als ik jou was zou ik zelf ook zo'n
boekje in elkaar knutselen en dan maar doorvertellen aan oma en tante en aan de buurvrouw en je
vriendjes op school.

(Het woordeloze boek met platen en uitleg is te verkrijgen bij IKEG Apeldoorn. (In het Engels: CEF))

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

Vragen
Antwoorden
1 Waarmee zijn wij vrijgekocht van onze 1 Over de gehele wereld
zonden?
2 Wat moeten we doorvertellen als we
christen zijn?

2 Macht om over de zonde te heersen

3 Waar moeten we het evangelie vertellen?

3 Jezus

4 Wat krijg je als je in Jezus gaat geloven?

4 God liefhebben boven alles en je naaste
als jezelf

5

Wie was de eerste moordenaar?

5 Dat er een hemel is.

6

Wie was de tweede Adam?

6 zwart

7

Wat zijn de tien geboden in het kort?

7 Het evangelie

8

Wat vertelt ons de gouden bladzijde van
het Woordenloze boek?

8 Het bloed van Jezus

9 Waarin moet je naam beslist staan?

9 Het boek van het leven

10 Welke kleur vertelt ons over de zonde?

10 Kaïn

Antwoorden: 1- 8

2-7

3-1

4-2

5- 10

6- 3

7-4

8-5

9- 9

10- 6

