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JES.7:14; MATT.1:18-25; 2:1-12; MICH.5:1

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen God en Zijn Woord dat vertelt over Jezus, de Messias, vertrouwen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





Te vertellen wat een profeet en profetieën zijn.
De drie delen van het teken van Jes.7:14 en zijn vervulling in Matt.1:23 te beschrijven.
De geboorteplaats van de Messias in verband te brengen met Mich.5:1 en Matt.2:6.
Te verklaren waarom we Gods Woord kunnen vertrouwen ten aanzien van Jezus.

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




Gehoorzaam in nederigheid Christus de Koning.
Vertrouw op God dat Hij de beloften zal vervullen.
Aanbid Christus als Heer en Verlosser.

GOD MAAKT DE MESSIAS BEKEND
Lees Matteüs 1:18-25 en Lukas 1:26-38.
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VOLGENDE WEEK
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
Het is duidelijk dat in het plan van God de belichaming van de tweede persoon uit de Drie-eenheid geen
verrassing was, noch een laat ingevallen gedachte. In feite was de geboorte van de Messias gepland voor de
grondlegging van de wereld en voorspeld in vele passages uit het Oude Testament. De Messias zou een mens
worden, Jezus Christus. Ten aanzien van deze les moet er opgemerkt worden dat Matteüs specifieke profetieën
uit het Oude Testament neemt (Jes.7:14; Mich.5:1) en bewijst dat Jezus de Messias is, omdat Hij die profetieën
vervuld heeft.

Profetie heeft een belangrijke rol in het boek Matteüs. Matteüs toont niet minder dan een dozijn keren de
vervullingen van de profetieën uit het Oude Testament aan (cf. 2:15, 17, 23; 4:14; 8:17; 12:17; 13:14, 35; 21:4;
26:54-56; 27:9, 35). Hij citeert meer dan 60 keer uit het Oude Testament, veel vaker dan enig andere schrijver
van het Nieuwe Testament, behalve Paulus in de Romeinenbrief (John MacArthur, The MacArthur Study Bible
[Nashville: Word Publishing Group, 1997], 1934 n. 1:22). Deze nadruk is geen verrassing aangezien van alle
Evangeliën, het boek van Matteüs in het bijzonder Joods is. Het Oude Testament was belangrijk voor Matteüs’
geloof als jood. En omdat hij overtuigd was van wie Jezus was, geloofde hij in Hem en communiceerde hij dit
aan zijn lezers.

De profeet Jesaja vermeldde deze gebeurtenis en gaf een belangrijke boodschap van de Heer door (Jes.7:1-6).
Hij zei tegen Achaz dat de veldtocht van Resin geen succes zou hebben. De Here zelf zou het land Juda
beschermen. De Heer vroeg Achaz een teken te kiezen dat Zijn Woord zou bevestigen, maar Achaz weigerde.
Dus koos de Heer een teken voor hem, maar het was een teken dat niet eerder zou komen dan over 700 jaar.
Deze boodschap bevestigde aan iedereen dat de Heer zou doen wat Hij zei. “Daarom zal de Here zelf u een
teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël
geven” (Jes.7:14). De Heer hield Zijn belofte. Pekach en Resin bleven in Efraïm. Uiteindelijk zouden beide naties
ten val gebracht worden door Assur.
Het teken echter was nog steeds veelzeggend. Het beloofde dat God zou komen en bij de mensen zou
verblijven. Er is geen grotere bescherming dan dat God komt wonen bij de mensen. Bovendien zou dit een
verbazingwekkend wonder zijn. Ongeveer 700 jaar later werd Jezus geboren. God vervulde Zijn belofte en gaf
de mensen een geweldig teken. Dit was de eerste en de laatste keer dat een vrouw zwanger werd, terwijl ze
nog altijd een maagd was. Het kind was geen gewoon kind. Hij was God en mens. Jezus kwam naar de aarde als
een baby. De belofte was gegeven lang voordat ze vervuld was.
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De profetie uit Jesaja 7:14: Immanuël, “God met ons”
Tijdens het regeren van Koning Achaz (735 – 715 B.C.), had Jesaja een veelzeggende profetie. Resin, koning van
Aram (Syrië), en Pekach, koning van Israël, hadden hun krachten gebundeld om de groeiende macht van het
land Assur tegen te houden. Ze probeerden Achaz te overhalen om zich bij hen te voegen. Achaz weigerde en
als resultaat probeerden ze Jeruzalem, de hoofdstad van Juda, in te nemen. Jeruzalem was een zwaar
versterkte stad die moeilijk ten val gebracht kon worden. Het lukte de gebundelde krachten niet om de stad in
te nemen. Doordat de handelsroutes door het gebied liepen was Jeruzalem een draaischijf geworden van de
handel en wilde de koning van Aram nog steeds de heerschappij over deze stad hebben. Hij trok zijn troepen
terug naar Efraïm, wachtende op betere tijden om aan te vallen. Dit liet het volk van Juda uiterst bang achter.
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Deze profetieën maakten Jezus kenbaar als de Christus. Ze dienden ook om Jezus als het ware te bestempelen
met het zegel van God, omdat God zelf uiteindelijk de auteur van de profetieën was (Matt.1:22:“…hetgeen de
Here door de profeet gesproken heeft”). Elke Jood die de profetieën kende ten aanzien van de Messias en de
oorsprong en leven van Jezus onderzocht, zou geconfronteerd worden met de waarheid. Maar het houdt meer
in dan het weten van de waarheid voor iemand om te geloven. Er is ook de Geest van God nodig om een zondig
hart van een persoon te veranderen. Het verslag van de wijze mannen in Matteüs 2 laat zien dat dit waar is.
Herodes en de Hogepriesters en de Schriftgeleerden kregen een eigenaardig bezoek van vreemdelingen met
een merkwaardige vraag: “Waar is de Koning der Joden, die geboren is?” (Matt.2:2). Maar Herodes, de
Hogepriesters en de Schriftgeleerden weigerden om te geloven. Herodes wilde zelfs de Messias doden.

Micha 5:1: De Koning geboren in een kleine stad
Nebukadnessar was nu de koning van Juda. Hij had Juda al veroverd en had Sidkia aangesteld als de plaatselijke
heerser van Juda. Het volk van Israël zou berouw moeten hebben getoond na de eerste overwinning. De Heer
had hen door vele profeten voor een periode van 350 jaar gewaarschuwd, maar ze wilden niet luisteren. Hij
had velen van hun al in ballingschap gestuurd. Sidkia kwam in opstand tegen Nebukadnessar, hopende om
onafhankelijkheid te krijgen. De Heer was echter nog niet klaar met het tuchtigen van Zijn volk en
Nebukadnessar kwam terug om Jeruzalem en zijn tempel te vernietigen. Hij belegerde de stad. Micha
profeteerde dat de Heer het oordeel over de natie zou voortzetten.
God gaf Zijn volk niet op, ook al kwamen ze in opstand. Hij beloofde dat er op een dag een koning zou opstaan
in Juda die de troon zou bestijgen. Deze koning zou geboren worden in dezelfde stad waar koning David
geboren was, de stad Bethlehem. Ze werd beschouwd als een klein en onbelangrijk dorp. Er was geen paleis of
een versterkte muur. Het was geen plaats waar je zou verwachten dat er een koning werd geboren. Dit is wat
de profetie zo wonderlijk maakte. God zou Zijn Zoon naar een kleine en onbetekenende plaats sturen. De Joden
wachtten op de dag wanneer een koning uit de lijn van David zou komen en de troon zou bestijgen. Ze
wachtten op de dag wanneer ze weer een land zouden zijn en Gods zegen op hun land zouden hebben. De
grote koning van het heelal zou geboren worden in een klein boerendorpje.

God was en is getrouw
Matteüs laat op twee duidelijke en krachtige wijzen zien dat de geboorte van Jezus de vervulling was van
aloude beloften. Jezus werd geboren uit een maagd als de Godmens, de boodschap van Jesaja vervullende. Hij
werd geboren in Bethlehem als de Messias (Matt.2:1-12). God weet alles van het begin tot het einde. Hij is
machtig genoeg om wat Hij zegt te laten gebeuren. Deze macht en kennis zouden ons tot aanbidding moeten
leiden en tot onvoorwaardelijke gehoorzaamheid brengen. Ze zou in onze gedachten de bevestiging moeten
geven dat Jezus inderdaad de Zoon van God is en Heer is over alles.

Auteur
Belegeren
Belichaming
Onbetekenend
Onvoorwaardelijk
Profetie
Teken
Veelzeggend
Vervullen

Maker, vinder, schepper.
Met een leger insluiten om tot overgave te dwingen.
Vaste vorm geven aan iets onstoffelijk; concrete voorstelling, personificatie.
Niet veel betekenend; onbeduidend.
Niet door voorwaarden beperkt, onbeperkt.
Het profeteren, voorspelling; hetgeen iemand verkondigt in Gods naam; iets
verkondigen dat alleen door goddelijke openbaring gekend kan worden.
Iets waardoor een toekomstige gebeurtenis wordt aangekondigd.
Wat veel zegt, in beknopte vorm veel te kennen geeft.
Zijn volle duur bereiken; (het voorspelde) verwezenlijken.
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MOEILIJKE WOORDEN
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Voor honderden jaren keken de Joden naar de kleine plaats, wachtende op de koning die komen zou. Eindelijk,
700 jaar na de profetie van Jesaja, werd Jezus, de Messias, geboren in Bethlehem. God was opnieuw getrouw
aan Zijn belofte. Hij deed exact wat Hij zei dat Hij zou doen.

INTERESSANTE WEETJES
Belichaming (Betekenis: in het vlees)
Dit was een handeling van genade waar Christus onze menselijke natuur (maar dan zonder zonde) nam tot de
vereniging met Zijn Goddelijk Persoon en mens werd. Christus is beide God en mens. Menselijke
eigenschappen en handelingen zijn Hem toegekend door God. Een Goddelijk Persoon werd verenigd met een
menselijke natuur (Hand. 20:28; Rom.8:32; 1 Kor.2:8; Heb. 2:11-14; 1 Tim.3:16; Gal.4:4, etc.).
De vereniging van een goddelijke persoon en een menselijke natuur is hypostatisch. Dat betekent dat bepaalde
eigenschappen gemakkelijk kunnen worden onderdrukt door andere eigenschappen, dus eigenschappen
worden ondergeschikt gemaakt. Het is een verandering van rol en status en niet de verandering van
eigenschappen of natuur. Jezus besloot om op bepaalde momenten Zijn goddelijke eigenschappen niet te
gebruiken.

De hypostatische vereniging betreft de vereniging van de twee naturen, de Godheid en de mensheid in één
Persoon, Jezus Christus. Bij de belichaming van de Zoon van God is de menselijke natuur voor eeuwig
onafscheidelijk verbonden met de goddelijke natuur in de persoon van Jezus Christus. De twee naturen blijven
echter gescheiden, in zijn geheel en onveranderlijk, zonder de twee naturen te mixen of te verwarren, zodat de
persoon Jezus Christus volledig God en volledig mens is.
Een voorbeeld vanuit de Bijbel is bijvoorbeeld dat wanneer Jezus honger heeft, we dat zien als een uiting van
de menselijke natuur, niet de goddelijke. Op het kruis stierf Christus, de mens, maar in Zijn goddelijke natuur
stierf Hij niet. Hij was bij machte om zichzelf uit de dood op te wekken. Na Jezus’ hemelvaart is Zijn menselijke
natuur niet langer bij ons, maar is Zijn goddelijke natuur nooit van ons afwezig. Als mens was Hij beperkt door
tijd en ruimte en kon Hij niet op meerdere plaatsen tegelijk zijn. Hij zweette, Hij weende, Hij had pijn. In dit
alles was Hij als ons (maar zonder zonde). In Zijn goddelijkheid is Hij alwetend en is Zijn kennis zonder
beperking.
WebBible ™ Encyclopedia – Christian Answers.net.
Walter A. Elwell, Evangelical Dictionary of Theology.
R. C. Sproul, Essential Truths of the Christian Faith.
Wayne Grudem, Systematic Theology: an introduction to Biblical doctrine.
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Bron:
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Hypostatisch is een letterlijke overname van het Griekse woord hypostasis, “zelfstandigheid, substantie,
wezen”, “natuur, karakter”, (van hyphistasthai, “onderschikkend”,”bestaan”, wat komt van hypo, “onder”, en
histanai, “doen laten staan”) en wijst op een werkelijk persoonlijke bestaan.

BIJBELLES
INLEIDING
Wat als ik je kon vertellen over iets dat zou gaan gebeuren in de toekomst? Dat zou verbazend zijn, niet waar?
Wat als dat wat ik over de toekomst zei nooit verkeerd zou zijn? In het Oude Testament zijn er vele dingen
geschreven over de toekomst en al deze dingen zijn uitgekomen of zullen op een dag uitkomen. Vandaag leren
we over twee dingen die voorspeld waren (eerder verteld), die vooral voor christenen belangrijk zijn, omdat ze
over Jezus Christus gaan. Lang voordat Jezus op aarde werd geboren, vertelde God aan sommige mensen om
dingen over Hem op te schrijven, zodat wanneer Jezus kwam en geboren werd op aarde, de mensen wisten
zouden dat Hij speciaal was – van God.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat zijn de namen van sommige profeten in de Bijbel?
Jesaja, Jeremia en Daniël (de grote profeten); Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum,
Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi (de kleine profeten); ook Mozes, Samuël, Elia en Elisa.
 Wat betekende het voor iemand om een profeet te zijn? Wat deed zo iemand?
Een profeet was iemand die God gebruikte en bereid maakte om Gods wil over te brengen aan de
mensen en hun de toekomst te vertellen. Bijvoorbeeld, Jona vertelde de mensen van Nineve dat God
hen over 40 dagen vernietigen zou. Toen de mensen van Nineve hoorden wat God zei tot hen door
Jona, toonden ze berouw en toonde God Zijn barmhartigheid. Jona was een profeet, want hij gaf de
mensen van Nineve de boodschap van God. Een voorbeeld van een profeet die over de toekomst
vertelde, is Elia die voorspelde dat er geen regen kwam totdat hij zei dat het weer terug kwam (1
Kon.17:1). En wat Elia zei, gebeurde.
 Hoe weten we wie een ware profeet is?
Een ware profeet zegt nooit iets wat in strijd is met God en wat hij ook zegt, het zal altijd gebeuren.
 Wat denk je dat profetie is?
Profetie is een boodschap van God gesproken of geschreven door een profeet. Dit kan een gewone
boodschap van God zijn (bijvoorbeeld, wat verkeerd of goed is), of het kan een boodschap van God zijn
over de toekomst. Ware profetie komt altijd van God. In Jesaja 7 gaf God een boodschap aan de koning
van Juda, wiens naam Achaz was. Wat zegt Jesaja 7:10 wie er tegen koning Achaz sprak? Jes.7:10 zegt:
“de HERE ging voort tot Achaz te spreken.”
 Ook al sprak de Heer rechtstreeks tot sommige mensen, meestal gebruikte Hij Zijn profeten om voor
Hem te spreken. Wie gebruikte de Heer, volgens Jesaja 7:3-4, om tot koning Achaz te spreken?
Jes.7:3-4 zegt: “Toen zei de Heer tegen Jesaja: ‘Ga … naar Achaz. Zeg tegen hem.” Dit zegt ons dat de
Heer sprak tot Achaz door de profeet Jesaja. Jes.7:14 is een profetie over een teken dat in de toekomst
zou verschijnen.
 Wat is het teken waarover Jesaja profeteerde?
Het teken waar Jesaja over profeteerde had drie delen: een maagd (een vrouw die niet getrouwd was
en geen kinderen had) zou zwanger zijn; een zoon ter wereld brengen; zij zou Hem Immanuël noemen.
 Welk vers uit Matteüs 1:18-25 herinnert jou aan de profetie van Jesaja?
Vers 23.
 Wat vertelt Matteüs 1:22 ons over de profetie van Jesaja?
Matt. 1:22 zegt: “Door dit alles werd vervuld wat de Heer door de profeet gezegd heeft.” Wat de Heer
door Jesaja honderden jaren eerder gesproken had, kwam uit. Jesaja had een profetie over de
toekomst gegeven en ze kwam in vervulling toen Maria Jezus in haar schoot droeg. We moeten
begrijpen dat God dit gepland had een hele tijd voordat Jezus naar de aarde kwam en werd geboren
als mens en de naam Jezus werd gegeven.
 [Na het lezen van Matt. 2:1-12.] De Bijbel vertelt ons dat Jezus de Messias (Hebreeuws) was of de
Christus (Grieks). De wijzen kwamen om de Messias, de Koning der Joden, te aanbidden en vroegen
waar ze Hem konden vinden (Matt.2:1-2). Toen koning Herodes hiervan hoorde, vroeg hij de Joodse
leiders waar de Christus geboren zou worden (Matt.2:3-4). Wat was hun antwoord en waar vonden
ze dat?
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees Jesaja 7:14; Matteüs 1:18-25; Micha 5:1




Matt.2:5 zegt dat de Joodse leiders koning Herodes het volgende vertelden: “In Bethlehem in Judea,’
antwoordden ze, ‘want de profeet heeft geschreven.” De Joodse leiders keken in het Oude Testament
en zagen dat de Messias geboren zou worden in Bethlehem.
Welk vers in Matteüs 2 vertelt ons wat de profeet geschreven had?
Matt.2:6 bevat de woorden dat de Joodse leiders geloofden dat de profeet had geschreven over de
geboorte van de Messias in Bethlehem.
De Joden geloofden dat de Messias op een dag hun Koning zou zijn. Welke woorden in Micha 5:1
doen je denken aan een koning die heerst over een land?
Een ander woord dat gebruikt kan worden wanneer we over een koning spreken is ‘heerser’. In vers 2
begrepen de Joodse leiders dat de ‘Heerser van Israël” dezelfde was als de “Koning van de Joden” (de
Messias) die komen zou. In hetzelfde vers dat spreekt over de “Heerser van Israël” die God zou zenden,
zien we ook dat de Heerser zou komen uit “Bethlehem in Efrata.” Tegen de tijd dat Jezus werd geboren,
noemden ze deze stad net Bethlehem.

In het boek Matteüs is geschreven dat dit precies gebeurde zoals Jesaja had gezegd toen Maria Jezus ter wereld
bracht. Verder in het boek Matteüs, zegt hij dat de wijzen kwamen zoeken naar de “Koning van de Joden.”
Koning Herodes vroeg de Joodse leiders waar de Messias geboren zou worden. En waar gingen ze zoeken? Ze
keken in het Oude Testament om hun antwoord te vinden over de komst van de Messias. Ze vonden dat een
profeet, genaamd Micha, uit het Oude Testament zei dat de Messias geboren zou worden in Bethlehem.

We kunnen er zeker van zijn dat Jezus de Messias is die God beloofde, want alles wat het Oude Testament zei
over Hem is gebeurd, precies zoals de profeten het gezegd hebben (bijvoorbeeld in de verzen die we
bestudeerd hebben in Jesaja en Micha). En vergeet niet dat de profeten voor God spraken. Wanneer iemand je
vraagt tijdens Kerst waarom Jezus zo speciaal is en waarom je Zijn geboorte viert, kun je vertellen dat de
profeten van God, Jesaja en Micha, Zijn geboorte voorspelden en dat het allemaal gebeurde zoals zij zeiden
toen Jezus werd geboren.
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Profetie begrijpen is niet eenvoudig. Het neemt heel wat tijd en hard werk om te zien hoe dit alles in Gods plan
past. Maar Matteüs helpt ons hierbij. Matteüs vertelt ons dat de geboorte van de Messias geprofeteerd was in
het Oude Testament, honderden jaren voordat het ooit gebeurde. We zien dat de geboorte van Jezus bij Maria
een profetie van Jesaja was en dat de plaats waar Jezus was geboren een profetie van Micha was. Wie denk je
dat de toekomst kan voorspellen voordat die gebeurd is? We weten dat alleen God de toekomst kan
voorspellen.
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SAMENVATTING
Een profeet vertelt mensen over Gods wil en soms over de toekomst. Er zijn vele profeten in het Oude
Testament, zoals Mozes, Samuël, Elia, Jesaja en Micha. Elke ware profeet die zei dat iets van God kwam, was
altijd juist; anders was hij niet van God en geen ware profeet. Lang voordat Jezus werd geboren, sprak de
profeet Jesaja (die het boek Jesaja schreef) over een teken van God dat zou gebeuren in de toekomst: een
maagd zou een zoon krijgen en Hem noemen: Immanuël.

CRÈCHELES
Wat betekent kerstmis voor jou?
Lekker eten, cadeautjes, gezellige lampjes op straat, een kerstman met een dikke neus en een baard, een grote
boom met slingers… ?
Veel mensen weten niet meer goed wat de bedoeling is van kerstmis.
Ze maken het dan extra gezellig en gaan vaak op bezoek.
Maar kerstmis is eigenlijk een speciale dag.
Het is een dag dat we feest vieren omdat we dan denken aan iets héél speciaal.
De geboorte van Jezus Christus!
Jezus’ geboorte was eigenlijk geen geheim.
Wist je dat er al honderden jaren voordat Jezus geboren was werd gezegd dat Hij zou geboren worden?
Eigenlijk konden alle Israëlieten dit weten omdat God dit al had verteld.
Weet je ook hoe God dit had verteld?
Had Hij bergen laten spreken of kwamen de bijtjes dat vertellen?
Zulke mensen noemen we profeten.
Als zo een profeet de woorden van God spreekt noemen we dat een profetie.
Een profetie waren dan vaak woorden van God die iets vertelde over wat er allemaal ging gebeuren.
Kan jij ook een profeet zijn? Kan jij ook voorzeggen wat er nog allemaal gaat gebeuren?
Als God iemand uitkoos om Zijn woorden te spreken konden de mensen altijd controleren of hij wel een echte
profeet was.
Er waren namelijk mensen die logen en zeiden dat ze woorden van God spraken, maar dat niet deden.
Een echte profeet sprak altijd over God en wat hij zei kwam altijd uit.
Jesaja was ook een profeet die het woord van God verkondigde,
Er zou een Mens uit een maagd geboren worden.
Maar die speciale Mens zou niet als een koning geboren worden in een paleis, maar in een kribbe.
Dit werd over Jezus gezegd, dat Hij zo geboren zou worden in Bethlehem.
Al heel veel jaren voordat hij geboren was.
Hoe kunnen wij nu weten of Jesaja een echte profeet van God was en Gods woorden sprak?
1.

Jesaja sprak over God.

2.

Wat Jesaja zo lang geleden vertelde dat zou gebeuren is uiteindelijk echt gebeurd.

Wij kunnen dus geloven dat deze woorden echt Gods woorden waren.
Hierdoor kunnen we er ook op vertrouwen en moeten we niet twijfelen.
God is hier op aarde gekomen!
Jezus, de grote Koning werd geboren!
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Hij vertelde dat God bij de mensen zou komen wonen.
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God koos mensen uit om Zijn Woorden te spreken, gewone mensen zoals jij en ik.
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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.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Kerstles Les 1).
Geef elk kind een afbeelding van het blad “Memorievers” (Zie hiervoor les 1). 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.

Vragen om te herhalen
Is kerst gewoon een feest over de geboorte van een baby? Nee, we vieren de komst van de Messias, de
beloofde Koning. Heeft het boek Genesis iets te maken met kerst? Ja. Wat was de belofte aan satan in de hof
van Eden? Een van de nakomelingen van Eva zou hem vernietigen. Wie is die nakomeling? Jezus. Wat was de
belofte gegeven aan Abraham? Een van zijn nakomelingen zou de aarde zegenen. Wat was die zegen? Een
ieder die in Jezus gelooft, heeft eeuwig leven. Wat was de belofte aan Juda? Een van zijn nakomelingen zou
heersen op de aarde. Wie vervulde deze belofte? Jezus. Wat zou jij moeten doen? Hem in nederigheid
gehoorzamen en Hem aanbidden als Verlosser en Heer.

Ik zal mijn belofte houden
Vraag de kinderen of ze ooit een belofte gemaakt hebben aan iemand. Vraag of ze de belofte gehouden
hebben of verbroken. Wat gebeurt er wanneer een belofte verbroken is? Hoe voelt dat wanneer iemand zijn
belofte niet houdt? God is altijd getrouw en houdt Zijn beloften. Vandaag spreken we over een belofte die God
700 jaar eerder gemaakt had voor ze uitkwam.
Waar ligt Bethlehem
Neem een wereldbol mee naar de les. Laat de kinderen sterrenstickers plakken op de plaats waar zij denken
dat Bethlehem ligt.
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Een paleis voor een prins
Vraag de kinderen waar ze geboren zijn. Vele zullen het ziekenhuis nog weten en de plaats waar dat stond. Ze
zullen weten in welke provincie ze geboren zijn. Misschien zijn er wel kinderen die thuis geboren zijn of in een
ander land. Leg de kinderen uit dat in de tijd van Jezus, iedereen thuis geboren werd. Er waren geen
ziekenhuizen. Vraag de kinderen in wat voor huis een koning woont. Ze zullen vast antwoorden dat een koning
in een kasteel of een paleis woont. Vertel dat paleizen gebouwd zijn in grote en belangrijke steden. Vertel dat
Jezus de koning van het heelal is. Vraag de kinderen in wat voor huis en wat voor stad Jezus geboren had
moeten worden. Vandaag leren ze dat Jezus niet geboren had moeten worden in een paleis of in een grote
stad, maar dat Hij geboren moest worden in Bethlehem, een klein dorp. Vandaag leren ze waarom.
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IJSBREKERTJES

Een bezoek van Jesaja
Na de uitleg dat Jezus naar de aarde kwam als een mens op een specifiek moment in de geschiedenis, leg dan
aan de kinderen uit dat ze een speciale bezoeker zullen krijgen – Jesaja. Laat iemand zich verkleden en de klas
komen bezoeken. Hij kan vertellen over het probleem dat Achaz had, hoe bang Achaz was en wat voor belofte
God deed aan Achaz. Hij kan vertellen over een vriend genaamd Micha, die vertelde over de geboorte van Jezus
in Bethlehem. Hij kan afbeeldingen van Jeruzalem of Bethlehem meenemen. Misschien kan hij de les geven of
een deel hiervan. De kinderen kunnen met hem spreken en hem aanraken en herinneren dat Jezus een lichaam
had zoals ons toen Hij op aarde was.

KNUTSELWERKJES

Kerstklokken
Maak in de bodem van een papieren cakevormpje een snee. Deze kan zilverkleurig zijn. Heb voor elk kind een
vormpje. Laat elk kind een houten lollystokje kleuren en maak aan het einde van het stokje een ronding door er
een stuk papier op te plakken (dit is de “bel”) en laat ze deze daarna door de snee van het vormpje duwen.
Plaats het zo dat het vormpje ondersteboven is. Het stokje dient als handgreep voor de “bel”. Eventueel kun je
ook plastieke lepeltjes gebruiken.

Welterusten, Bethlehem
Laat elk kind met verschillende kleuren de onderste helft van een wit papier kleuren. Laat ze dan het hele
papier goed met zwart waskrijt kleuren. Gebruik de stompe kant van een schaar om in de bovenste helft
sterren weg te krassen en in de onderste helft gebouwen. Misschien is het praktisch om een voorbeeld van
“Bethlehem” klaar te hebben.

KNUTSELACTIVITEITJE
Stadsgezicht
Hang aan een muur een groot vel papier met silhouetten van een grote stad erop getekend. Hang op een
andere muur een vel papier met de silhouet van een of twee huizen en een schuur erop getekend. De kinderen
kunnen de stad en het dorp kleuren. Tijdens de les kun je refereren naar een grote stad zoals Jeruzalem. Leg uit
dat God beloofde dat de Messias naar een klein dorp als Bethlehem zou komen.
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Kerstslinger (Week 2)
Voeg toe aan de slinger van vorige week. Gebruik de naam ‘Immanuel’ en haar betekenis ‘God met ons’.
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Beloften vervuld, week 2
Knip twee kerstvormen uit gekleurd papier. Geef elk kind de volgende verzen, een met een profetie en een met
de vervulling. De volgende verzen kunnen gebruikt worden: Geboren in Bethlehem – Micha 5:1 met Lukas 2:4,
7; Immanuël, “God met ons” – Jesaja 7:14 met Matteüs 1:23. Laat de kinderen de verzen aan elke kant van de
vormen plakken. Geef ze dan glitterlijm, stickers, stiften of kleurpotloden en laat de kinderen hun vormen
versieren. Maak gaten aan de bovenkant van de vormen en maak hier linten aan vast, zodat ze opgehangen
kunnen worden.
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GOD BELOOFT OM DE MESSIAS TE STUREN (2)
(HANDREIKING KINDEREN)
JES.7:14; MICH. 5:1; MATT.1:1-18; 2:1-12

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 TI JD



Omcirkel de twee goede beweringen over de profeten.
O PROFETEN WORDEN GEBRUIKT DOOR GOD OM MENSEN OVER DE TOEKOMST TE
O PROFETEN HEERSEN OVER LANDEN, ZOALS EEN KONING.
O PROFETEN WORDEN GEBRUIKT DOOR GOD OM GODS WIL TE VERTELLEN AAN DE MENSEN
(WAARHEID, OPDRACHTEN).

 In welk vers in Matt.1:18-25 kan je de profetie van Jesaja vinden? _____.


Waar in het Oude Testament kun je de profetie van Jesaja vinden?
___________________________________________________________.

 Wie is de Messias? ___________________________________________.

schrijf dan de plaatsnaam op. __________________________________.
 We weten dat Jezus de Messias is, want Hij __________________ de
profetieën over Hem. (kijk in Matt.1:22.)
 Er zijn in het Oude Testament vele profetieën over de Messias. In deze
les leerden we twee profetieën over de _____________ van de Messias.

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Micha 5:1 vertelt waar de Messias geboren zou worden. Lees het vers en
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VERTELLEN.
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KLEURPLAAT 2
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KLEURPLAAT 1
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