Les 6

vakantie

Lezen uit de bijbel

Hebr. 7:25

Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo
voor hen kan pleiten. Een hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig,
schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven.
Hij hoeft niet, zoals de andere hogepriesters, elke dag eerst offers op te dragen voor zijn
eigen zonden en dan voor die van het volk; dat heeft hij immers voor eens en altijd gedaan
toen hij het offer van zijn leven bracht.
Verklaring:
Hogepriester : dit stukje gaat over het werk van en hogepriester. Dat is iemand die
bemiddelt tussen God en de mensen. Een hogepriester staat boven de priesters. Er is er
maar één van. Maar zo’n hogepriester ging natuurlijk wel eens dood. Dan moest er een
andere komen. Jezus is een hogepriester die nooit doodgaat. Hij hoeft ook geen offer voor
zichzelf te brengen, want hij bracht zichzelf als offer. De hogepriester die Jezus veroordeelde
had een gouden plaat op zijn hoofd met de woorden: HEILIG VOOR DE HEERE. Nou, zo
heilig was hij dus niet. Daarom zegt het spreekwoord: ”Heb je soms een bord voor je kop?”
Dat zegt men tegen iemand die niet wil zien dat hij fout bezig is.

Kringgesprek week 34
(Ong. 5 minuten)
Heb jij idolen? Wie bewonder je en waarom? Droom je wel eens van zo’n idool? Heb je je
idool aan de muur hangen in je slaapkamer? Wissel je wel eens van idool?
Koop je ook dingen die erover in de handel zijn?
Zou je willen worden als je idool?
Wist je dat het woord idool eigenlijk afgod betekent?

Nappie vindt zijn held
Nappie is dol op geschiedenis. Op het tafeltje naast zijn bed liggen wel vijf boeken over
geschiedenis. Die heeft hij van zijn moeder gekregen. Elke avond leest hij er wat uit. Er is
echter een boek, dat zijn favoriet is. Het gaat over Napoleon. Die beroemde keizer staat op de
buitenkant afgebeeld, fier rechtop zittend op zijn wit paard. De rode cape wappert achter hem
aan, terwijl hij z'n rechterhand uitstrekt om het bevel te geven: 'Ten aanval!'
Nappie kan er maar niet genoeg van krijgen om naar de plaatjes te kijken en te lezen hoe
Napoleon zichzelf tot keizer kroonde, heel Europa overwon en zelfs naar Rusland trok. Tijdens
de geschiedenisles op school is Nappie vol aandacht. Later wil hij geschiedenisleraar worden,
net als z'n moeder. Zij geeft les op de havo. Ja, daardoor is Nappie wel vaak alleen, want
lerares zijn is een drukke baan. Je went wel aan alleen zijn hoor. Maar toch... Diep in zijn hart is
er een groot verdriet.
Je moet weten dat Nappie eigenlijk een tweelingbroertje had. Toen ze tweeëneenhalf jaar oud
waren is Leon gestorven. Nappie was nog maar zo jong en toch maakte het op hem een heel
grote indruk. Nog dagen en wekenlang vroeg hij naar zijn broertje. Moeder had zelf te veel
problemen om aan Nappie te denken en korte tijd later ging zijn vader ergens anders wonen,
zodat de kleine jongen eigenlijk ongetroost bleef. Nu is Nappie al tien. Iedereen denkt, dat hij
Leon wel vergeten is, maar dat is niet zo. Vaak ligt hij in bed te dromen over hoe het zou zijn als
Leon nog zou leven. Dan zouden ze samen grapjes maken en stoeien...
Op een dag wordt hij ziek. De dokter, die erbij gehaald wordt, begrijpt niet wat hem mankeert.
Eigenlijk kan hij niets vinden. Nappie moet in bed blijven wegens de koorts. Nu worden de
dagen nog saaier, want moeder moet natuurlijk toch naar school. Af en toe komt er een
buurvrouw naar hem kijken. Nappie ligt maar te piekeren, met heimwee in z'n hart naar zijn
broertje. Dan komt Chrissie hem opzoeken, z'n klasgenootje.
'Hoy, Nappie! Hoe gaat het, joh?'
'Gaat wel.'
Chrissie heeft wat voor hem meegenomen. Een pak tekeningen en kaarten van de kinderen uit
de klas en van hemzelf nog een boek. Ja hoor, een geschiedenisboek.
'Het is een heel oude geschiedenis,' zegt Chrissie, 'maar wel echt gebeurd.' Nappie leest de
titel: 'Bijbelse Geschiedenis.' Hij is er blij mee en bedankt Chrissie.
'Ja joh, al goed,' antwoordt die wat verlegen. 'Zullen we nog een spelletje doen?' Het wordt
mens-erger-je-niet. De middag vliegt om, jammer genoeg. Het was echt fijn.
'Ik kom gauw weer terug,' belooft Chrissie bij het afscheidnemen. Als moeder thuiskomt vindt ze
hem echt wat opgefleurd. De volgende dag begint Nappie in z'n nieuwe boek te lezen. Het boeit
hem geweldig. Wat een spannende verhalen staan er in. Nappie is ergens halverwege
begonnen. Het gaat over een man, die Jezus heet en iemand weer levend maakt. Op een grote
plaat zie je die dode uit het graf komen met allemaal doeken om zich heen. Eronder staat:
'Lazarus, kom eruit!' Zou het echt gebeurd zijn? Nappie bladert wat verder. Dan trekt een heel
grote plaat z'n aandacht. Jezus hangt er aan het kruis.
'Wat?' vraagt hij zich verbaasd af. 'Waarom hebben ze hem vermoord?' Treurig valt hij terug in
de kussens. Er drupt een traan uit z'n gesloten ogen. Moeder vindt hem weer erger ziek. Ze
meent dat het de schuld is van het vele lezen en zegt: 'Geef dat boek maar hier. Dat spant je te
veel in.' Het Bijbelse Geschiedenisboek belandt boven op de kast.
Maar in die nacht gebeurt er iets. Nappie droomt. Jezus komt naar hem toe in een mooie witte
mantel. Liefdevol pakt Hij Nappie's hand. 'Kom kind, voortaan doen we alles samen.' zegt Hij.
Nappie ontwaakt en glijdt zijn bed uit. Hij klimt op een stoel en pakt het boek weer van de kast,
nieuwsgierig naar de afloop van het verhaal. Weet je wat hij ontdekt? Jezus is niet dood
gebleven, maar Hij leeft. Hij is naar de hemel gegaan en maakt een plaatsje klaar voor een
ieder die in Hem gelooft. Nappie is er opgewonden van. Jezus leeft nog steeds. Hij heeft echt
gezegd: 'Ik ben met je tot het einde van de wereld!'
Vanaf dat moment gaat het snel vooruit met de jongen. In een paar dagen tijds is hij
opgeknapt. Niemand begrijpt hoe dat komt. De dokter niet en moeder niet. Het is een geheim

tussen Nappie en Jezus. En bovendien krijgt Nappie ook een leuke vriend, Chrissie. Nu hoeft
hij zich nooit meer echt eenzaam te voelen. Voortaan is Nappie's held niet meer Napoleon
maar Jezus.

Gebed
Er zijn mensen waar
we bewondering
voor hebben, Vader,
maar als we ze van
dichtbij zouden
kennen, dan vallen
ze tegen.
.
Wij kennen hen
wel, maar zij
kennen ons
niet. Ze zijn
mooi,knap, rijk,
kunnen goed
muziek maken
of zingen,
hebben iets
groots verricht
of zo, maar ze
zijn niet elke
dag bij ons.

We zijn kinderen en
we dromen soms van
onze idolen. Er gaan
allerlei fantasietjes
door ons hoofd, maar
we willen u vandaag
zeggen, dat u onze
allerbeste allerfijnste
en allerliefste vriend
bent, onze God.

Ja Vader, geen
andere naam dan de
naam van Jezus is
waard te ontvangen
de lof en de eer en
de kracht in alle
eeuwigheid. Amen.

Opdracht
Vul dit boekje

Bontjas of badjas

Zet hier je handtekening………

Van wie zou je graag een handtekening hebben?

Waarom is deze persoon zo goed of geweldig?

In wat voor soort huis woont deze persoon, denk je?

In wat voor auto rijdt deze persoon, denk je?
Heeft hij of zij gewone kleren aan of bijzondere?

Zoek op in de bijbel: Fil.2 :5b-8
Vul het ontbrekende woord in
Ook al leek ……. een gewoon mens,
hij was een ……., Gods zoon.

Waarom kwam Jezus als een gewoon mens?

Toch is Jezus koning, teken een kroon

Maak van deze bladzijde een boekje met een nietje door alle strookjes.
Je kunt dit boekje gebruiken bij een kringgesprek als denkstarter voor het onderwerp
over idolen.

Tekst
Hemel

en

aarde

zullen

verdwijnen,

maar

mijn

woorden

zullen

nooit

verdwijnen.

Lucas 21:33

Laat elk kind met de onderkant van een lucifer gedoopt in citroensap een woord van deze
tekst op een wit papiertje schrijven. Als je daarna met een warm strijkijzer het papiertje strijkt
worden de letters weer zichtbaar. Dit heet geheimschrift.
Pas op dat je je vingers niet brandt en… vergeet niet het strijkijzer weer uit te doen!

Activiteit
Knip uit een tijdschrift drie idolen en plak die op onderstaande posters. Dit zijn zogenaamde
verkiezingsposters. Bijvoorbeeld: Stem op Prince, dan krijg je fijne muziek. Of Nooit meer
honger? Stem op Vette Willem voor een goedbelegde boterham.

Of: statistiek maken
Aan de rechterkant zie je namen staan en een paar blanco regels.
Vul daarop een idool in, maak niet uit wie.
Onderaan zie je wat iemand voor je kan doen.
Als iemand aan je verdient, of een van de andere dingen zijn van toepassing,
dan maak je op zijn regel het betreffende hokje rood.
Jezus
….
Je dokter
….
….
Vader/moeder
….
….
Vriend/vriendin
….
Verdient Altijd
aan je
bij je
en
kent
je
naam

Geeft
zijn
leven
voor
je

Zorgt
Is
voor
sterk
eten
en
drinken

Liegt
nooit
tegen
je

Maakt Kun je
je
om
beter lachen
als je
ziek
bent

Is een
Maakt
goed
je erg
voorbeeld populair
voor je

Of: hints, over bekende personen in de tv- of filmwereld of uit een boek
Hints is een spel waarbij niet gesproken mag worden. Alleen met gebaren uitbeelden. Met
het aangeven van de categorie beginnen. Vervolgens kan de uitbeelder het aantal
lettergrepen van het woord aangeven. Dat wordt meestal gedaan door het overeenkomend
aantal vingers in de binnenzijde van de gestrekte elleboog te leggen. Het aanwijzen van de
(zijkant) van de neus betekent dat het woord is geraden.

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

1
2
3

Vragen
Waarom kan Jezus je helpen en
Napoleon niet?
Waarom zien we Jezus dan niet, als hij
leeft?
Hoe kan Jezus op alle plaatsen tegelijk
zijn?

4

Hoe kan Jezus ieders naam kennen? Dat
zijn er toch te veel?
5 Hoe heet de taal die in elk land te
verstaan is?
6 Hoe heet een bijbel voor kinderen?
7 Wanneer slaapt God?
8 Wat doet Jezus voor ons bij God?
9 Hoe betaalde Jezus voor mijn zonde?
10 Hoe heet het feest waarop we gedenken
dat Jezus opstond uit de dood?
Antwoorden:

Oplossing:

1-

2-

1-5 2-3

3-

4-

5-

3- 1 4- 7 5-6

1

Antwoorden
Hij is God en die is alomtegenwoordig

2

Pasen

3

4

Hij is in de hemel, maar hij komt weer
terug en we weten het doordat hij onze
gebeden hoort.
De taal van de liefde

5

Jezus leeft

6
7
8
9
10

Hij sluimert noch slaapt
Hij is God en die is alwetend
Door zijn bloed te offeren
Hij pleit en bidt voor ons
kinderbijbel

6-

6-10

7-

7- 6

8-

8-9

9-

10-

9- 8 10-2

