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GENESIS 3:15; 12:1-3; 49:10

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen God prijzen voor het vervullen van Zijn oude beloften.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





De drie beloften over Jezus in verband te brengen met het boek Genesis.
Details te geven over hoe de beloften vervuld werden.
Het belang van elke belofte te beschrijven.
Te verklaren waarom we iedere belofte nodig hebben.

Mat.1:21

Zij (Maria)zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn
volk zal redden van hun zonden.

TOEPASSINGEN




Aanbid de Bevrijder, Verlosser en Koning.
Belijd je nood aan vergeving en stel je vertrouwen in Jezus Christus.
Gehoorzaam de grote Koning van heel de aarde.

GOD BELOOFT OM DE MESSIAS TE STUREN (2)
Lees Jes.7:14; Matt.1:18-25; 2:1-12; Mich.5:2
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VOLGENDE WEEK
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
Rond kerst richten wij ons op de geboorte van een baby. We denken aan kerststalletjes, kerstbomen, zingende
engelen en een eenzame ster die de wijze mannen leidde. Kerstmis is de viering van de komst van de Messias
en Redder. Wat heeft Genesis dan te maken met Kerstmis? Het boek Genesis legt de basis voor de viering van
kerst door de oorzaak van zonde en de mens zijn nood aan een Verlosser te laten zien. Het laat ook de belofte
en het plan van God zien door te voorzien in een Verlosser en door te regeren over de aarde.
God schiep de mens om Hem te dienen en te aanbidden. In volmaaktheid schiep Hij de hemelen en de aarde.
De dieren, planten, bergen, rivieren, sterren en het melkwegstelsel weerspiegelen de ontzagwekkende
goedheid en wijsheid van God. Er is niets dat hoger, wijzer of heiliger is dan de Heer. Niemand is bekwaam of
zal bekwaam zijn om de hemelen te meten door de spanwijdte van de hand zoals de Heer dat doet.

Op een dag werd deze voortreffelijke relatie bedreigd. De slimste van alle dieren, de slang, was bezeten door
satan en kwam op een listige manier bij Eva. Hij dreef een wig van twijfel en een vurig verlangen in haar hart.
Eva gaf toe aan de verleiding, hopende op gelijke kennis met God. Ze nam de verboden vrucht en at ervan. In
rebellie at Adam ook van de vrucht.
De volmaaktheid viel uiteen. De mensen die geschapen waren naar het beeld van God, waren nu bedorven
door zonde. Eeuwig leven was vervangen door zekere dood en scheiding van God.

Het boek Genesis begint met het ontvouwen van Gods plan om de zondige mensheid te verlossen en Zijn
oorspronkelijk doel tot stand te brengen. Dat doel is eer te brengen aan Zichzelf en het goede te geven aan Zijn
schepping. Genesis bevat vele profetieën over de toekomst van de mensheid. Genesis bezit de kiemkracht van
Gods plan van verlossing, van de ondergang van satan tot aan de zegening van de aarde die geregeerd zal
worden door de Messias.
Hoe zondig was de mensheid eigenlijk? Genesis laat zien dat de mens zeer zondig was. In Gen.6:5 zien we dat
de gedachten en de voornemens van de mens voortdurend zondig waren. In Zijn rechtvaardigheid vernietigde
God iedereen, behalve acht mensen. Dat hadden wel miljarden mensen kunnen zijn. Zelfs na de vloed kwamen
de mensen weer in opstand tegen God, die hen verstrooide over de aarde. In de steden Sodom en Gomorra
was de goddeloosheid zo groot geworden dat de Heer de steden compleet verwoestte. De mensheid was en
heeft een wanhopige nood aan verlossing van zonde.
De Heer beloofde vele dingen in het boek Genesis. Hij beloofde om satan en de macht van de zonde te
vernietigen (Gen.3:15). Hij beloofde om de geslachten van de aarde te zegenen door het zaad van Abraham en
Isaak (Gen.12:1-3). Hij beloofde dat er een groot heerser zou komen uit het geslacht van Juda. Die heerser zou
de gehoorzaamheid verkrijgen van alle volken op de aarde (Gen.49:10). Deze drie beloften zijn allemaal vervuld
in Jezus Christus. Jezus Christus vernietigt de macht van satan en brengt zo een eind aan de macht van de
dood. Christus voorziet in de zegen voor al die geloven in Hem als Heer en Verlosser. Christus is verheven tot
de rechterhand van de Vader en regeert in de hemel.
Er is nog steeds een besef van “reeds volbracht, maar nog niet volkomen.” Jezus heeft satan verslagen door Zijn
werk aan het kruis, maar heeft nog niet al de zonden van de wereld weggevaagd. Jezus brengt nog steeds
verlossing voor de mensen van de aarde, maar niet iedereen is gered. Jezus regeert in de hemel, maar regeert
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Vanaf de eerste pagina’s van Genesis bevindt de mens zich in een benarde toestand, die veroorzaakt is door
zijn eigen opstand. Maar de Schepper was niet overvallen. Hij was niet geschrokken of ontmoedigd. De Heer
stelde het plan dat Hij in eeuwigheid verleden had voorbereid in werking. Adam en Eva kwamen in opstand,
maar God beloofde om een Persoon te sturen die satans werk zou vernietigen.
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Adam en Eva waren geschapen in een volmaakte staat, in een volmaakte plaats en met een volmaakt doel. In
de weelderige en vruchtbare omgeving van de hof van Eden hadden Adam en Eva een ongehinderde en
intieme gemeenschap met de Heer. Hun arbeid was vruchtbaar en bevredigend. Iedere morgen rees er een
mist op die de overvolle vruchtbomen van water voorzag. In de avond wandelde de Heer zelf in Zijn dierbare
schepping.

niet in fysieke toestand op aarde. We moeten wachten tot dit gebeurt wanneer de laatste gedeeltes van de
beloften uit Genesis plaatsvinden.
Kerstmis is de viering van de komst van Eén die deze drie beloften vervuld. Het is de viering van de geboorte
van de Verlosser en Heer van het heelal. Het is de viering van de vervulling van grote en dierbare beloften. De
wereld had duizend jaar gewacht op deze beloften. Abraham wachtte 25 jaar op de geboorte van Isaak. Jozef
wachtte in Egypte tien jaar op vereniging met zijn familie. Toen deze beloften werden vervuld, was er een
immense vreugde. Zo is het ook met Kerstmis. Er is een immense vreugde wanneer we de geboorte van Jezus
gedenken, die Ene in wie verlossing van zonde volledig is.

Vernietiging van satan
Gen.3:15 zegt: “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit
zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.” God vervloekte satan voor het verleiden
van Eva. Die verleiding had een geestelijke en fysieke dood voor de mensheid tot gevolg. God beloofde
om “vijandschap” te zetten of een met strijd gevulde relatie te plaatsen tussen Eva’s nakomelingen en
satan. Dat is nog steeds het geval. Satan is een moordenaar (Joh.8:44). Hij zou Eva’s “Zaad” de hiel
vermorzelen. Bij manier van spreken betekent het dat satan Eva’s nageslacht zou vermorzelen. Hij zou
Hem verwonden, maar niet vernietigen. Eva’s nageslacht zal echter de kop van satan vermorzelen,
hem doden en vernietigen. Het “Zaad” van Eva is niemand anders dan Jezus Christus. Satan zorgde
ervoor dat Jezus aan het kruis werd vermoord. Maar de Verlosser kon niet in bedwang gehouden
worden door fysieke dood. Hij stond op uit de dood, en bewees zo Zijn macht over satan en zonde. We
wachten op de dag dat Jezus zal terugkeren naar de aarde en satan in de poel van vuur en zwavel gaat
werpen (Openb.20:10). Dan zal de “kop” van satan vermorzeld worden. Met kerst vieren we de komst
van Degene die de macht en de wil heeft om satan en al zijn werk te vernietigen.

2.

Alle geslachten van de aardbodem gezegend
De grootste zegen die iemand kan hebben is de vergeving van zonden. Sinds de val van Adam en Eva in
de hof, heeft de mensheid geen grotere nood. Ondanks de zondigheid van de mens verhief God een
man die de belofte van de zegen wilde dragen. Die man was Abram. In Genesis 12:1-3 riep God Abram
van een leven vol afgoderij naar het volgen en aanbidden van de ware God. De Heer gaf hem een
belangrijke belofte: “Met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden” (Gen.12:3). Het
Nieuwe Testament laat zien dat deze belofte de verlossing in Jezus Christus was: “En de Schrift, die
tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie
verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden” (Gal.3:8). Deze belofte is waar gemaakt door
geloof in Jezus Christus. Toen Jezus als baby naar de aarde kwam, begon de belofte in vervulling te
gaan. Met kerst vieren we de komst van de Verlosser. Geloof in Jezus Christus is de zegen voor alle
geslachten waar God over sprak tegen Abram.

3.

Heersen van de Messias
Bij het einde van Genesis zien we een andere belofte vervuld in de komst van Jezus Christus. In
Genesis 49 geeft Jakob een zegen en een profetie over elk van zijn kinderen. In Gen.49:8-12 maakt hij
een belofte aan Juda. Hij belooft dat het nageslacht van Juda koning zal zijn over Israël. Hij belooft dat
de scepter (symbool van gezag) niet van Juda zal wijken (Gen.49:10). Jezus kwam uit de lijn en uit de
familie van Juda. Een heel eind voordat God Mozes en de wet zond, beloofde Hij een heerser voor het
volk Israël. Die zou regeren over het gehele land. Hij zou zelfs heersen over de gehele aarde. Jezus
Christus, God in het vlees, heerst nu vanuit de hemel, en hij zal fysiek terug komen om te heersen op
aarde (Openb.20:4-6). Met Kerstmis vieren we de komst van de grote Koning.

Genesis is het boek van het begin. Hierin vinden we belangrijke en rechtstreekse linken naar de komst van
Jezus Christus. Jezus liet zien dat Hij de beloofde was die satan verslaan zou. Jezus is de zegen van verlossing
die aan Abram beloofd was. Jezus is de beloofde Heerser van Israël die ook de wereld rechtvaardig zal regeren.
Met Kerstmis vieren we de komst van de Verlosser en de vervulling van de oudste beloften van God. Hoe zou jij
reageren? (1) Aanbid de Bevrijder, Verlosser en Koning. (2) Belijd je nood aan vergeving en stel je vertrouwen
in Jezus Christus. (3) Gehoorzaam de grote Koning van heel de aarde. Geef Hem de aanbidding die hem
rechtmatig toekomt.
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Drie beloften vanuit Genesis:

MOEILIJKE WOORDEN
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Belofte
Fysiek
Messias
Rebellie
Vervuld
Volmaakt

Door aanleg en oefening de vereiste kundigheden en geschiktheid voor een vak
bezittend, voorbereid, in staat tot datgene wat een bepaling noemt, geschikt.
Mondelinge of schriftelijke toezegging om iets te doen of te geven.
Natuurlijk persoon, natuurlijke gesteldheid van iemands lichaam.
De Heiland, de Redder: Christus.
Opstandig, weerspannigheid: rebellie des harten.
Zijn volle duur bereiken, verwezenlijken, zijn volle werking doen.
Zonder enig gebrek of waaraan niets ontbreekt, perfect.
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Bekwaam

BIJBELLES
INLEIDING
Kerstmis is een tijd van vreugde. We vieren de geboorte van onze Heer en Verlosser Jezus Christus. Met kerst
denken we vaak aan kerstbomen, engelen en kerststalletjes. Maar waarom hebben we kerst nodig? Waarom
vieren en gedenken we dit? De reden hiervoor brengt ons helemaal terug naar Genesis. In de les van vandaag
kijken we naar drie passages in Genesis die wijzen op de komst van Jezus Christus.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat beloofde satan aan Eva wanneer zij van de vrucht van de boom van kennis at?
Hij beloofde haar dat ze zou zijn als God, kennende goed en kwaad. Hij vertelde haar dat ze niet zou
sterven. Hij gaf haar in dat God een leugenaar was en dat Eva niet gestraft zou worden voor haar
zonde zoals God gezegd had.
 Wat ging Eva doen?
Ze zag dat de vrucht er goed uitzag om te eten en om haar wijs te maken. Daarna at ze ervan. Ze gaf
zich over aan de verleiding en dacht in haar hart dat ze inderdaad kon zijn zoals God. Ze geloofde de
leugen van de slang, die satan was.
 Wat deed Adam?
Adam nam ook van de vrucht en at ervan. Eva was verleid, maar Adam had Gods geboden gehoord en
koos ervoor om in opstand te komen.
 Wat gebeurde er met Adam en Eva?
Ten eerste schaamden ze zich voor hun naaktheid. Ze maakten kleren van bladeren. Ten tweede
verstopten ze zich voor Gods aanwezigheid. Ze konden niet langer een intieme relatie met God hebben.
Dat was het grootste probleem voor de mens. Ten derde werden ze vervloekt door het oordeel. Eva’s
moeite in het voortbrengen van baby’s zou vermeerderd worden. Adam moest zwoegen op het land.
Als vierde zouden ze zeker sterven. Misschien niet direct, maar beiden stierven ze. En door hun zonde
zijn wij geestelijk gescheiden van God. Tenzij Hij ons verlost, zullen we allen sterven en voor eeuwig
verblijven in de hel.
 Wat gebeurde er met satan?
Hem was een belofte gegeven. Op een dag zal een van Eva’s nageslacht hem vernietigen. Eva’s “Zaad”
zou de kop van satan vermorzelen. Dat betekent dat Hij satan en zijn werk zal vernietigen.
 Wat heeft deze belofte met kerst te maken?
Jezus is Degene die de belofte zal vervullen. Hij is de beloofde “Zaad” dat satans kop zal vermorzelen.
Wanneer we aan kerst denken, zouden we moeten vieren dat Jezus kwam om het werk van satan te
vernietigen.
 Is satan al vernietigd?
Nee, maar dat komt nog. Jezus kwam en stierf om te betalen voor onze zonden. Wanneer een persoon
zijn vertrouwen stelt in Jezus als Heer en Verlosser, is hij niet langer onder de heerschappij van satan.
En op een dag zal Jezus het werk van satan volledig stopzetten en hem werpen in de poel van vuur en
zwavel (Openb.20).
 Altijd al had God een plan om de mens te verlossen. De wereld verzette zich in zonde na de val en
doet dit nog steeds. God riep een man genaamd Abram om naar een nieuw land te gaan. Hij riep
hem weg van de afgoderij. Hij beloofde hem ook iets. Wat was deze belofte?
Hij beloofde hem een land te geven, een natie te maken en die te zegenen.
 Wat was de zegening?
“En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan
Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden” (Gal.3:8). Deze zegen
werd beantwoord in Jezus Christus. Een ieder die gelooft in de Here Jezus Christus zal gered worden.
Dat is de beste zegen die iemand kan hebben. Vandaag gaan zendelingen overal in de wereld vertellen
over Jezus. Ieder die de boodschap van Christus gelooft, ontvangt die zegen. Kerst is de viering van de
komst van de zegen om mensen te redden van hun zonden. Het is deel van de vervulling van Genesis
12:3.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees Genesis 3:15; 12:1-3; 49:10





Er is nog een belofte in Genesis die te maken heeft met kerst. Dit staat in Genesis 49:10. In
hoofdstuk 49 sterft Jakob bijna. God legt het op zijn hart om een profetie of een voorspelling te
maken over elk van zijn kinderen. Een daarvan heeft op ons allen vandaag invloed. Wat beloofde
God aan Juda?
Juda werd beloofd dat één uit zijn nageslacht op een dag zou heersen over de hele aarde. Deze heerser
zou wetten geven aan de wereld om deze te volgen en de hele wereld zou gehoorzamen. Dezelfde
belofte was aan David gegeven bijna 800 jaar later. David kwam uit de stam van Juda. Jezus kwam uit
de familie van David.
Wat heeft deze belofte te maken met Jezus?
Jezus was de vervulling van de belofte. Toen Hij naar de aarde kwam, realiseerden vele mensen zich
dat dit de beloofde Koning was waar in Genesis 49:10 over gesproken werd. Hij is Koning van hemel en
aarde op dit moment. Voor een tijd laat Hij het toe dat de mens zondigt en in opstand komt en Hij laat
zelfs satan regeren op aarde. Maar op een dag zal dat eindigen.

Ga je leven en je hart na of je de verlangens van satan of de verlangens van God navolgt. Wanneer je
je niet hebt onderworpen aan de heerschappij van Jezus Christus, zul je vernietigd worden, net als
satan. Jezus kwam om het werk van satan te vernietigen en een ieder die met hem werkt. Jezus is de
beloofde Koning, die de wereld op een dag zal gehoorzamen. Wil jij vanuit je hart gehoorzamen of
vanuit angst? Jezus is Heer.

2.

Deze toepassing is het tegenovergestelde. Iedereen die vertrouwt op de Here Jezus heeft deel aan de
zegen van Abraham. Heb jij je vertrouwen al gesteld op de Here Jezus Christus?

3.

Aanbidding. Je zou Degene moeten aanbidden die Koning van hemel en aarde is en die de macht over
satan heeft.
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SAMENVATTING
Kerst is een tijd van vreugde, omdat we de komst van Jezus Christus vieren. Het gaat niet alleen om een baby.
We vieren het feit dat Jezus de macht heeft om het werk van satan te verslaan. We vieren dat Jezus de zegen is
die beloofd was aan Abram. Ook vieren we dat Jezus de beloofde Koning is die heerst in de hemel en op een
dag zal heerser op aarde. Er zijn drie belangrijke toepassingen uit deze les:

CRÈCHELES
We zien ’s avonds overal lichtjes branden als we door de ramen van de auto naar buiten kijken.
Ook thuis is het erg gezellig: brandende kaarsjes, een kerststalletje, misschien wel een grote
kerstboom met vele lichtjes in èn een ster er bovenop.
Weet je wat we eigenlijk vieren?

We gedenken de geboorte van Jezus, de Zoon die God ons beloofde, de Verlosser, de Heer van het heelal, de
grote Koning. We vieren de vervulling van grote en dierbare beloften van God.
Wat beloofde de Heer?

Jezus beloofde om de mensen op de aarde (zoveel sterren er aan de hemel zijn), te
zegenen door het zaad van Abraham, ondanks de zondigheid van de mens. Deze
belofte is waar gemaakt door geloof in Jezus Christus. Toen Jezus als baby naar de
aarde kwam begon de belofte in vervulling te gaan. Met kerst vieren we de komst van
de Verlosser. Geloof in Jezus Christus is de zegen naar alle mensen waar God Abram
over sprak.
Hij beloofde een Heerser voor het volk Israël. Deze zou regeren over het gehele land.
Hij zou zelfs heersen over de gehele aarde. Jezus Christus, God in het vlees, heerst nu
vanuit de hemel. En Hij zal echt terugkomen om te heersen op aarde. Met kerstmis
vieren we de komst van deze grote Koning.
Vier je mee?
 Aanbid Jezus met heel je hart.
 Vraag telkens weer om vergeving en vertrouw op Jezus.
 Wees steeds gehoorzaam aan Jezus.
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De “nakomelingen” van Eva zijn niemand anders dan Jezus Christus en allen die bij Hem horen. Satan zorgde
ervoor dat Jezus aan het kruis werd vermoord. Maar de Verlosser kon niet in bedwang gehouden worden door
de dood. Jezus stond op uit de dood, en kon zo Zijn macht over satan en zonde
bewijzen. We wachten op de dag dat Jezus zal terugkeren naar de aarde en satan in
de poel van vuur en zwavel gaat werpen (Openb.20:10). Dan zal de “kop” van satan
vermorzeld worden. Met kerst vieren we de komst van Degene die de macht en de
wil heeft om satan en al zijn werk te vernietigen.
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Hij beloofde om satan en de macht van de zonde te vernietigen. Eva luisterde naar
de slang en beet in de vrucht die God haar verboden had. God vervloekte Satan voor
het verleiden van Eva.
Gen.3:15 zegt, “Vijandschap zal er zijn tussen jou en de vrouw, tussen al jullie
nakomelingen: zij zullen jouw kop vertrappen, jij zult hen in de hiel bijten.”

MEMORIEVERS
Matt.1:21

Zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal
bevrijden van hun zonden.

Print het vers uit en plak het eventueel op stevig papier (ter grootte van 10x13cm). Lees het vers voor en leg
aan de kinderen de betekenis van het vers uit. Geef elk kind het uitgeprinte vers om in hun versmapje (klein
fotomapje) te steken. Kleur eventueel kernwoorden in een bepaalde kleur dat dient als herkenning en om het
aanleren makkelijker te maken.

Geef elk kind een afbeelding van het blad “Memorievers.” Laat hen de afbeelding inkleuren en op de
achterkant het vers opschrijven. De afbeelding kan helpen bij het aanleren van het vers. Variatie: Geef elk kind
een kopie van het blad en laat hun de eerste afbeelding in vier stukken knippen, het tweede in zes, etc. en laat
hun de puzzels daarna in volgorde weer compleet maken. Draai de puzzels om de tekst weer in de goede
volgorde te krijgen.

Kerstboom
Voor de komende vier weken leren we over de beloften van Jezus’ geboorte. Als een manier om de kinderen de
ware betekenis van kerst te laten herinneren, hebben we verschillende knutselideeën inbegrepen, die kunnen
dienen als versiering. Laat elk kind een boom maken die ze mee kunnen nemen naar huis. Ze kunnen deze
versieren met de versieringen die ze elke week in de les maken. Print de pagina ‘kerstboom’ en knip de vorm
van een kerstboom uit groot, groen kartonpapier. Maak hier elf splitpennen aan vast die even over de boom
verdeelt zijn. Plak de boom op een ander vel papier dat groter is dan de boom. Schrijf onder aan dit papier
“Christus aanbidden met kerst.”
Beloften vervuld, week 1
Knip drie vormen uit gekleurd papier die dienen als decoratie voor in de boom. Geef elk kind een paar
uitgeprinte verzen, een met een profetie en een met de vervulling hiervan. De volgende verzen kunnen
gebruikt worden: Vernietig satan – Genesis 3:15 met Romeinen 16:20; Zegen de aarde – Genesis 12:3 met
Galaten 3:8; Heersen over de aarde – Genesis 49:10 met Matteüs 28:18. Laat de kinderen de belofte aan de
ene kant en de vervulling aan de andere kant van hun decoratie plakken. Laat ze daarna hun kerstversiering
decoreren. Maak een gat aan de bovenkant van hun versiering, zodat ze die aan hun boom kunnen bevestigen.
Eventueel kan er een lint aan gemaakt worden om daar aan te laten hangen.
Een kroon
Jezus is de beloofde Koning die eens zal heersen op aarde. Meet van elk kind de omtrek van het hoofd door het
papier er rond te doen. Laat de kinderen er hoeken uit knippen, zodat het een echte kroon lijkt (voor kleine
kinderen kun je dit van te voren klaar hebben) en laat de kinderen hun kroon versieren. Plak het vers uit
Gen.49:10 op de kroon. Niet haar aaneen.
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Als of de engel de waarheid van Jezus’ conceptie wil versterken, vertel hij Jozef dat Maria een Zoon zal baren.
Jozef zou fungeren als Jezus’ aardse vader, maar hij zou alleen een pleegvader zijn. Lucas’ geslachtsregister van
Jezus door de lijn van Maria zegt nauwkeurig dat Hij “naar men dacht, de Zoon van Jozef” was (Luc.3:23). Jozef
werd verteld om de zoon Jezus te noemen, precies zoals Zacharia verteld was om zijn zoon de naam Johannes
te geven (Luc.1:13). Er wordt ons niet verteld wat het doel of de betekenis van Johannes’ naam is, maar die van
Jezus was duidelijk. Jezus is de vorm van het Hebreeuwse Joshua, Jeshua of Jehoshua, waarvan de
basisbetekenis is “Jehova redt.” De naam getuigt van de verlossing van de Heer. Maar niet alleen zou de Een
die uit Maria geboren zou worden getuigen van Gods verlossing, maar zou Hij zelf dei verlossing zijn. Door Zijn
eigen werk zou Hij het volk bevrijden van hun zonden.

Kartonnen kronen
Geef elk kind aan het begin van de les een kroon. Vraag de kinderen of ze iets weten over koningen, vanuit de
Bijbel of daarbuiten. Bespreek dat ze vandaag zullen leren over de Koning der koningen, Jezus. Als variatie kun
je deze kronen met de kinderen gaan maken als knutselwerkje.

Kerstbeloftenkaart
Knip voor elk kind drie vierkanten van 5x5cm uit gekleurd papier. Geef elk kind een kopie van het blad
“Kerstbeloftenkaart.” Laat hen de drie beloften en de drie vervullingen uitknippen. Laat de kinderen de
beloften op elk van de gekleurde papieren plakken. Daarna moeten ze de juiste vervulling op de achterkant van
de belofte plakken. Laat hen eventueel de kaarten versieren. Wanneer ze klaar zijn, moeten ze drie kaarten
hebben met een belofte op de ene zijde en een vervulling op de andere zijde. Leg uit dat nadat Adam en Eva in
zonde vallen, God beloofd om een Verlosser te sturen. Deze belofte werd vervult door de geboorte van Jezus.
In het boek Genesis zijn er drie beloften die naar de komst van Jezus verwijzen. De kaarten zullen de kinderen
helpen om te begrijpen hoe Genesis naar Christus wijst.

De aarde zegenen
Abram was een belofte gegeven dat een van zijn nakomelingen de families van de aarde zou zegenen. Dat was
Jezus. Teken, voor de les begint, de aarde op een groot vel papier. Knip afbeeldingen uit van gezinnen uit
verschillende landen en verzamel kruisstickers. Laat de kinderen aan het begin van de les herhalingsvragen
beantwoorden van de afgelopen weken. Wanneer een kind de vraag goed beantwoordt mag het een plaatje
van een familie of een sticker op de aarde plakken. Bespreek de belofte die gedaan is aan Abram en hoe geloof
in Jezus past in deze belofte.
Telescoop van tijd
Neem drie kleine afbeeldingen mee van het Christuskind en leg deze op verschillende plaatsen in het lokaal.
Neem een telescoop (verrekijker) mee. Bedek de buitenkant van de telescoop met een vel papier dat zegt,
“Telescoop van tijd.” Maak de afbeeldingen groot genoeg, zodat ze duidelijk zichtbaar zijn wanneer je door de
telescoop kijkt. Wanneer je begint met de les, breng je drie kinderen naar voor en laat je hen vertellen wat hij
ziet door de telescoop. Telkens zal hij Christus zien. In de les van vandaag zullen we leren over drie beloften die
in Genesis gegeven worden en vervuld worden in Christus.
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Kerstslinger (week 1)
Maak een slinger als een project van alle kinderen, waar de volgende vijf weken aan gewerkt kan worden. Knip
repen van gekleurd papier die als een ketting aan elkaar verbonden kunnen worden. schrijf verschillende
namen en titels van Christus op, die de kinderen op de repen papier kunnen plakken. Probeer om namen te
gebruiken die deze week in de les voorkomen. Je kunt ook een schaar gebruiken die verschillende vormen
maakt. Versier de slinger eventueel met glitters, verf of stickers. Suggesties voor deze week kunnen zijn
“Messias, Verlosser en Koning.”
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GOD BELOOFT OM DE MESSIAS TE STUREN
(HANDREIKING KINDEREN)
GENESIS 3:15; 12:1-3; 49:10

MEMORIEVERS
Mat.1:21

Zij (Maria)zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven.
Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Wat zei God dat zou gebeuren met satan (Gen.3:15)? _______________.

___________________________________________________________.
 Wat beloofde God aan Abram in Gen.12:3? _______________________.

door het geloof zou rechtvaardigen. Daarom heeft ze aan Abraham toen

al het grote nieuws bekendgemaakt: In u zullen alle ________________.
 Wat belooft God aan Juda in Gen.49:10? _________________________.
 Wat heeft die belofte met Jezus te maken? _______________________.

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Zoek Galaten 3:8 op. Vul aan. “De Schrift voorzag dat God de niet-Joden
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 Noem een reden waarom Jezus naar de aarde kwam? Zie Joh.3:8.
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