DE VERVOLGDE KERK LES 3 GEBED
MATT.5:43-44; LUC.6:27-28; ROM.12:10-12; HEB.13:3.

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen leren liefhebben in woord en daad door ook te bidden voor
vijanden.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





Het gebod om je vijanden lief te hebben, wat Jezus gaf, op te noemen.
Te kunnen zeggen wie hun naaste en wie hun vijand is.
Te benoemen hoe je in woord en daad je vijand lief kan hebben.
Minstens drie manieren op te noemen hoe je anderen je medeleven kan tonen.

MEMORIEVERS
Matt.5:10

Gelukkig zij die vervolgd worden omdat ze Gods wil doen:
voor hen is het hemelse koninkrijk.

TOEPASSINGEN





Toon berouw over je zonde wanneer je de vijand niet liefhebt.
Dank de Heer dat Hij zonden vergeeft en er verlossing mogelijk is door het offer van Jezus.
Prijs God voor Zijn Woord en Zijn Waarheid.
Toon je liefde aan degene die je vervolgt door je zegenende woorden, je goede daden en je gebed.

VOLGENDE WEEK
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LIEFHEBBEN IN WOORD EN DAAD: GASTVRIJHEI D
Lees Rom.12:13; 1 Pet.4:9; Gen.18:1-8; Matt.25:31-46.

ACHTERGROND
Haat en liefde (Matt.5:43-44; Luc.6:27-28)
Jezus herhaalde de essentie van het traditioneel onderwijs, in dit geval het onderwijs over liefde. Liefde, werd
vanouds gezegd, moest voorbehouden worden aan degene waar je goed mee op kon schieten. Vijanden
moesten gehaat worden. Satans perversiteit van Gods openbaring raakt altijd wel iets van de waarheid aan.
Een klein beetje van de waarheid maakt bedrog nog geloofwaardiger en acceptabel. De Rabbi’s en
Schriftgeleerden hielden een deel van Gods waarheid over liefde achter. Zoals gezien in een vorige les is “Gij
zult uw naaste liefhebben” een duidelijke lering uit het Oude Testament. “Gij zult niet wraakzuchtig en
haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de HERE”
(Lev.19:18).

Bovennatuurlijk leven (Rom.12:10-12)
Paulus beschrijft hier een fase van bovennatuurlijk leven die een breed aspect omvat – die betrekking hebben
op een aantal persoonlijke taken, als het ware plichten, aan medemensen in het gezin van God. Hij begint hier
met het opnoemen van “familiale” verplichtingen. Vers 12 spreekt over “Weest blijde in de hoop.” Een

2

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Het is een ding om de eer en glorie van God te verdedigen door het zoeken van de ondergang van Zijn vijanden,
maar het is geheel iets anders om mensen persoonlijk te haten als onze eigen vijanden. Onze houding naar
zelfs de slechtste heidenen of ketters, is om hen lief te hebben en bidden dat ze zich naar God keren en verlost
worden. Wij moeten Gods balans van liefde en gerechtigheid delen. God had Adam lief, maar Hij vervloekte
hem. God had Kaïn lief, maar Hij strafte hem. God had Sodom en Gomorra lief, maar verwoestte hen. God had
Israël lief, maar stond toe dat ze overwonnen werd en in ballingschap ging. De Farizeeën en Schriftgeleerden
hadden die balans niet. Zij hadden geen liefde voor gerechtigheid, alleen voor wraak. Zij hadden geen liefde
voor hun vijand, maar alleen voor zichzelf. Maar Jezus zegt, “Heb uw vijanden lief.” Dit is het meest krachtige
onderwijs in de Schrift over de betekenis van liefde. Jezus zet zijn goddelijke standaard neer tegenover de
verdorven menselijk standaard van de Joodse traditie. Wie onze vijand ook is, Jezus geeft hierna het gebod
“bidt voor wie u vervolgen.” Doorheen de geschiedenis zijn de religieuzen de ergste vervolgingen geweest.
Omdat vervolging zo vaak een reactie van de wereld is op Gods waarheid, verzekert de Heer ons dat, net als Hij
vervolgd is, wij ook vervolgt worden (Joh.15:20). Daarom is Zijn gebod voor ons om te bidden voor onze
vervolgers, een gebod waar iedere getrouwe gelovige op bepaalde manier een gelegenheid kan hebben om te
gehoorzamen. Spurgeon zei, “Gebed is de voorloper van barmhartigheid.” Je vijanden liefhebben komt niet van
nature en is zelfs voor de volgeling van Jezus soms moeilijk. De beste manier om een juiste houding te hebben,
is een houding van de Agape liefde naar degene die ons vervolgt en hen in gebed bij God te brengen.
Volgelingen van Christus moeten niet alleen liefde voor hun vijanden laten zien door wat ze doen, maar ook in
wat ze zeggen. In plaats van hen te smaden, moeten zij degenen die hen vervloeken zegenen (Luc.6:28). Goede
dingen zeggen als reactie op hun kwade woorden. Of zoals een commentaar schrijft, “In alle oprechtheid, vraag
de Heer om degene die ons vervolgen te zegenen; om vriendelijkheid aan hen te tonen en hen voor de troon
van genade te brengen.” Of te bidden zoals Jezus bad in Luc.23:34, “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet
wat zij doen.” De manifestatie van de liefde in Lucas 6: 27-28 is als eerste de daad “doet wel,” dan in woorden
“zegent,” en als laatste de bekendmaking van zowel daad als woord “bid voor.” Wij moeten hen liefhebben om
wie ze zijn – gevallen zondaren en in nood voor Gods vergeving en genade, net zoals wij zondaren waren en
nood hadden aan Zijn vergeving en genade voordat Hij ons verloste. Wij moeten voor hen bidden dat ze willen
zoeken naar Zijn vergeving en genade. Wie ons ook vervolgt, ongelovig of gelovig, de eerste stap is gebed.

DE VERVOLGDE KERK LES 3  GEBED

Samen met dit specifieke nalaten, had de traditie de betekenis van je “naaste” versmald naar alleen de mensen
waar zij de voorkeur aan gaven en die zij goedkeurden. Tollenaars en gewone zondaars werden veracht als
uitgestotenen en als niet waardige Joden beschouwd. “Zondaren” waren de criminelen en prostituees die
publiekelijk bekend waren voor hun zedeloosheid. De heidenen werden niet beschouwd als hun naaste. Een
excuus dat de Joden veelal hadden om hun haat naar de heidenen te rechtvaardigen, was gebaseerd op Gods
gebod aan hun voorvaderen om de Kanaänieten, Midianieten, Moabieten, Ammonieten en andere heidense
volken uit te drijven tijdens de verovering en het in bezitnemen van het beloofde land (Joz.3:10; cf. Ex.33:2;
Deut.7:1). Het harde optreden van de Israëlieten aan deze volken was geheel als instrument van Gods oordeel.
Gods volk mocht nooit kwaad met kwaad vergelden, wreedheid met wreedheid en haat voor haat. Het idee dat
heidenen, zelfs de slechten, persoonlijk veracht en gehaat moesten worden kwam voort uit de Joden hun eigen
trots en zelfrechtvaardiging en niet uit Gods Woord.

bovennatuurlijk leven leiden brengt oppositie van de wereld. Zonder hoop zouden we niet overleven. Wanneer
we ons verblijden in die hoop weten we dat als we “standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het
werk des Heren” zijn, onze “arbeid niet vergeefs is” (1 Kor.15:58). Het is doordat we verheugd kunnen zijn in de
hoop, dat we geduldig kunnen zijn in de verdrukking en hierin kunnen volharden. Omdat we de zekerheid
hebben in onze uiteindelijk resultaat van ons leven, zijn we in staat om vol te houden wanneer we lijden
moeten ondergaan of welk obstakel we ook tegenkomen.
Zonder twijfel is een van de redenen dat de Heer toestaat dat Zijn kinderen doorheen verdrukking gaan, dat zij
tot Hem gedreven worden. De gelovige die de kracht heeft om te volharden in beproeving, rampspoed,
vijandigheid en ongeluk – soms zelfs beroving en gebrek – zal meer dan gewoonlijk bidden. Hij zal toegewijd
zijn aan het gebed en in gemeenschap zijn met zijn Heer en dit als constant onderdeel van zijn leven hebben.
“Volhardend in gebed” betekend letterlijk “sterk zijn naar iets” en het heeft het idee van standvastig,
onwrikbaar en onwankelbaar. Toegewijd, standvastig gebed zou een continu onderdeel van een Christen
geestelijk leven moeten zijn, zoals ademen een deel van ons fysieke leven is.
Sympathie (Heb.13:3)
Sympathie is nauw verwant met duurzame liefde. Het is gemakkelijker om anderen te helpen, wanneer we zelf
hulp nodig hebben gehad. Het is gemakkelijker om honger te waarderen, wanneer we zelf honger hebben
gehad, eenzaam wanneer we eenzaam zijn geweest en vervolging wanneer we zelf vervolgd zijn. Het is niet zo
dat een Christen honger moet ervaren of extreme eenzaamheid of gevangenschap om mee te leven met
degene die deze dingen meemaken. Het punt is dat we ons best zouden moeten doen om ons met hen die in
nood zijn te identificeren, om ons zelf in hun schoenen te plaatsen. We weten dat als we honger lijden dat we
willen dat iemand ons voedt en als we gevangen zitten we willen dat iemand ons bezoekt. Wij zouden voor hen
moeten doen wat wij willen dat aan ons gedaan werd, wanneer we in gevangenschap waren (Matt.7:12).

MOEILIJKE WOORDEN
Aspect
Essentie
Manifestatie
Perversiteit
Sympathie

Van waaruit het gekend of beschouwd kan worden; verschijningsvorm.
Wezen, kern, hoofdzaak.
Verschijning, het openbaar worden.
Verdorvenheid.
Medegevoelen, gevoel van verbondenheid; gevoel van genegenheid; medeleven,
steun.
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Gebed kan op verschillende wijzen tot uitdrukking komen. Wij kunnen bidden voor onze vijanden en voor
degenen die ons verdrukken en vervolgen. Maar we kunnen ook bidden voor degenen die vervolgt en verdrukt
worden. In beide gevallen is het gebed veelal gericht op de ander en halen we de focus van onszelf af. Ook in
ons gebed richten wij ons dankbaar op de Heer voor het verlossend werk dat Hij in ons gedaan heeft. Dit zou
ook ons gebed moeten zijn ten aanzien van onze vijanden en onze naaste, dat zij zich mogen keren naar de
Heer en verlossing mogen ontvangen van hun zonden.
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Wij kunnen minstens op drie manieren onze genegenheid tonen. Wij kunnen “er zijn” wanneer anderen in
moeilijkheden zijn. Soms is de aanwezigheid van een vriend de beste bemoediging en sterkte. Een andere
manier om medeleven te tonen is het geven van directe hulp. Paulus dankte de Filippenzen voor het delen in
zijn kwelling door het geven van geld om zijn bediening verder te kunnen zetten in andere plaatsen (Fil.4:1416). Door de financiële steun bemoedigden ze hem ook geestelijk. Een derde manier om steun te laten zien is
door gebed. Paulus’ bediening geeft ons weer een voorbeeld. Zijn woorden tot besluit aan de Kolossenzen,
“Gedenkt mijn gevangenschap” (Kol.4:18), waren een verzoek voor gebed. Ze konden hem niet bezoeken en
geld zou op dat moment niet geholpen hebben. Door hem in gebed te gedenken konden ze hem krachtig
ondersteunen. Elkanders last dragen vervult christus’ Wet (Gal.6:2), welke de liefde is. Als wij “geen
hogepriester (hebben), die niet kan medevoelen met onze zwakheden” (Heb.4:15), hoe veel te meer zou wij
mee moeten leven met anderen, in het bijzonder medechristenen, die in nood zijn? In het volgen van Jezus’
voorbeeld, Die niet kwam om gediend te worden maar om te dienen, zouden we zelf moeten opgaan in de
ondersteunende, medevoelende en liefdevolle zorg van anderen.

BIJBELLES
INLEIDING
Liefhebben betekent dat we in actie moeten schieten. Er wordt iets van ons verwacht. We kunnen onze liefde
laten zien door goede woorden te spreken, maar we kunnen onze liefde ook laten zien in wat we doen voor de
ander. Denk je dat je alleen je vrienden en familie lief kan hebben? Of zou daar ook je vijand bij horen?
Vandaag leren we van Jezus wie we moeten liefhebben en hoe we dit kunnen doen met woorden en daden.

4

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat dachten de mensen wie ze lief moesten hebben (zie Matt.5:43)?
De mensen dachten dat ze hun naaste lief moesten hebben.
 Wie moesten ze niet liefhebben?
Er werd geleerd dat ze hun vijanden moesten haten.
 Weet jij wie je naaste is?
Je naaste is iedereen om je heen, je vrienden en familie, maar ook de mensen die misschien niet zo
aardig tegen je zijn. De Farizeeën dachten dat daar niet de tollenaars en prostituees bijzaten. Zelfs de
heidenen werden niet als naaste gezien.
 Wat was het gebod dat Jezus in vers 44 gaf?
Het gebod dat Jezus gaf was “Heb uw vijanden lief.”
 Welke opdracht geeft Jezus er gelijk achteraan?
De opdracht die Jezus gelijk daarna geeft is “en bid voor wie u vervolgen.”
 Komt het liefhebben van je vijanden vanzelf?
Je vijanden liefhebben komt niet vanzelf en is zelfs voor de volgeling van Jezus soms moeilijk. De beste
manier om een juiste houding te hebben, is een houding van de Agape liefde naar degene die ons
vervolgt en hen in gebed bij God te brengen.
 Wat zegt Lucas 6:27-28 hoe we onze liefde kunnen tonen?
Lucas 6:27-28 zegt, “Wees goed voor wie u haten, zegen wie u vervloeken, bid voor wie u uitschelden.”
 “Wees goed” is een daad, “zegen” is een woord,” wat is bidden dan?
“Bid voor wie u uitschelden” is liefhebben in zowel daad als woord.
 Moeten wij onze vijanden liefhebben om wat ze doen of om wie ze zijn?
Wij moeten hen liefhebben om wie ze zijn – gevallen zondaren en in nood voor Gods vergeving en
genade, net zoals wij zondaren waren en nood hadden aan Zijn vergeving en genade voordat Hij ons
verloste.
 Op welke manier kunnen wij onze liefde tonen?
Wij moeten voor hen bidden dat ze willen zoeken naar Zijn vergeving en genade. Wie ons ook vervolgt,
ongelovig of gelovig, de eerste stap is gebed.
 Wat zegt Romeinen 12:12 over het bidden?
Romeinen 12:12 zegt, “Houd niet op met bidden.” Het is doordat we verheugd kunnen zijn in de hoop
dat we geduldig kunnen zijn in de verdrukking en hierin kunnen volharden. De gelovige die de kracht
heeft om te volharden in beproeving, rampspoed, vijandigheid en ongeluk zal meer dan gewoonlijk
bidden. Gebed zou een constant onderdeel van een Christen leven moeten zijn, zoals ademen een deel
van ons leven is.
 Wat moeten we doen voor anderen volgens Hebreeën 13:3?
Volgens Hebreeën 13:3 moeten wij ons medeleven en genegenheid tonen aan de mensen die gevangen
zitten of mishandeld worden.
 Noem drie manieren hoe wij ons medeleven kunnen tonen?
Wij kunnen “er zijn” wanneer anderen in moeilijkheden zijn. Soms is de aanwezigheid van een vriend
de beste bemoediging en sterkte. Een andere manier om medeleven te tonen is het geven van directe
hulp. Een derde manier om steun te laten zien is door gebed.
 Voor wie kunnen we allemaal bidden?
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Matt.5:43-44; Luc.6:27-28; Rom.12:10-12; Heb.13:3.

Wij kunnen bidden voor degene die ons verdrukken, maar we kunnen ook bidden voor degene die
verdrukt worden.
SAMENVATTING
Liefde, werd vanouds gezegd, moest voorbehouden worden aan degene waar je goed mee op kon schieten.
Vijanden moesten gehaat worden. De traditie had de betekenis van je “naaste” versmald naar alleen de
mensen waar zij de voorkeur aan gaven en die zij goedkeurden. De heidenen werden niet beschouwd als hun
naaste. Maar Jezus zegt, “Heb uw vijanden lief.” Je vijanden liefhebben komt niet van nature en is zelfs voor de
volgeling van Jezus soms moeilijk. Wie onze vijand ook is, Jezus geeft hierna het gebod “bidt voor wie u
vervolgen.” De beste manier om een juiste houding te hebben, is een houding van de Agape liefde naar degene
die ons vervolgt en hen in gebed bij God te brengen. Volgelingen van Christus moeten niet alleen liefde voor
hun vijanden laten zien door wat ze doen, maar ook in wat ze zeggen. Onze houding naar zelfs de slechtste
heidenen, is om hen lief te hebben en bidden dat ze zich naar God keren en verlost worden.
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Wij moeten hen liefhebben om wie ze zijn – gevallen zondaren en in nood voor Gods vergeving en genade, net
zoals wij zondaren waren en nood hadden aan Zijn vergeving en genade voordat Hij ons verloste. Wij moeten
voor hen bidden dat ze willen zoeken naar Zijn vergeving en genade. Wie ons ook vervolgt, ongelovig of
gelovig, de eerste stap is gebed. We zouden ons best moeten doen om ons met hen die in nood zijn te gelijk te
stellen, om ons zelf in hun schoenen te plaatsen. Wij kunnen minstens op drie manieren onze genegenheid
tonen. Wij kunnen “er zijn” wanneer anderen in moeilijkheden zijn. Soms is de aanwezigheid van een vriend de
beste bemoediging en sterkte. Een andere manier om medeleven te tonen is het geven van directe hulp. Een
derde manier om steun te laten zien is door gebed. Gebed kan op verschillende manieren tot uiting komen. Wij
kunnen bidden voor onze vijanden en voor degene die ons verdrukken en vervolgen. Maar we kunnen ook
bidden voor degene die vervolgt en verdrukt worden. Ook in ons gebed richten wij ons dankbaar op de Heer
voor het verlossend werk dat Hij in ons gedaan heeft. Dit zou ook ons gebed moeten zijn naar onze vijanden en
onze naaste, dat zij zich mogen keren naar de Heer en verlossing mogen ontvangen van hun zonden.

CRÈCHELES
Pieter had een grote glimlach op zijn gezicht, toen hij en Jan van school naar huis liepen. Jan keek naar zijn
broer. “Waar ben jij zo blij om?” vroeg Jan. De glimlach van Pieter werd nog groter. “Het werkte!” zei hij. “De
voorganger zei dat we moesten bidden voor onze vijanden, dus heb ik voor Thijs gebeden sinds hij mij van de
schommel had geduwd vorige week.
“Oh, … dat is aardig,” zei Jan. “Thijs is altijd gemeen en niemand vind hem aardig,” voegde Pieter er aan toe.
“Hoe dan ook, ik heb voor hem gebeden en vandaag moest Thijs naar het ziekenhuis om zijn appendix er uit te
laten halen en het zal een hele tijd duren eer hij weer terug op school zal zijn!”
“Wat heeft dat nu met jouw gebed te maken?” vroeg Jan verrast. “God heeft hem terug gepakt voor al de
gemene dingen die hij bij mij gedaan heeft,” legde Pieter uit. Jan fronste zijn wenkbrauwen. “Heb jij God
gevraagd dat er iets slechts met Thijs mocht gebeuren?” riep Jan uit. “Zeker. Net zoals het vers in de Bijbel zegt,
‘Ik ben het die wraak neemt; ik zal het hun vergelden, zegt de Heer.’ Ik heb God gevraagd om wraak te nemen
op Thijs en Hij heeft het gedaan! Je denkt toch niet dat ik ga bidden of er goede dingen met hem mogen
gebeuren?”
Jan lachte. “Ik denk niet dat je naar alles geluisterd hebt wat de voorganger gezegd heeft. De voorganger zei
ook “Wees goed voor wie u haten en zegen wie u vervloeken, bid voor wie u uitschelden.”
“Maar…,” stotterde Pieter, “het leek zo goed dat er iets slechts met Thijs zou gebeuren.” “Het is beter om voor
hem te bidden dat hij beter wordt en of hij mag inzien dat hij naar God moet gaan en vergeving mag krijgen van
al die verkeerde dingen die hij gedaan heeft,” zei Jan. “Bid ook of jij mag veranderen en dat je goed mag doen
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naar Thijs in wat je zegt en wat jij doet.”

MEMORIEVERS
Matt.5:10

Gelukkig zij die vervolgd worden omdat ze Gods wil doen:
voor hen is het hemelse koninkrijk.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers De Vervolgde Kerk Les 1).
Om dit vers aan te leren kan er gebruik gemaakt worden van de melodie van het kinderlied “De Heer is waarlijk
opgestaan” uit de bundel Op Toonhoogte, nummer 352. Om het goed te laten klinken kunnen de regels van het
lied op de volgende manier gezongen worden: “Gelukkig zij die vervolgd worden – omdat ze Gods wil doen –
voor hen is het hemels koninkrijk – (echo) voor hen is het hemels koninkrijk – (zing de eerste regel nog eens)
Gelukkig zij die vervolgd worden – omdat ze Gods wil doen.” Wanneer deze melodie niet bekend is kan er ook
gebruik gemaakt worden van het lied “Er is een kindeke geboren op d’aard”, nummer 341. De regels kunnen
dan op de volgende manier gezongen worden: “Gelukkig zij die vervolgd worden omdat – (herhaling tweede
regel) gelukkig zij die vervolgd worden omdat – ze Gods wil doen – (herhaling) ze Gods wil doen – voor hen is
het hemelse koninkrijk.”

IJSBREKERTJES
Heb je vijanden lief
Vraag de kinderen wat vijanden zijn. Een vijand is iemand die een tegenstander van je is. Ze willen wraak
nemen of haten je. Vijanden heb je in oorlogssituaties, als iemand een land aanvalt en de inwoners het
verdedigen. Kunnen vijanden ook gewone mensen zijn? Wie zou het dan kunnen zijn? De buurman, je leraar,
misschien wel familie. Jezus zegt dat we zulke mensen moeten liefhebben. Laat ze eens nadenken hoe ze dit
kunnen toepassen in hun dagelijks leven. Vandaag leren we hoe we dit kunnen doen.

KNUTSELWERKJES
Handen die bidden
Laat elk kind zijn linker- en rechterhand overtrekken op een vel papier. Laat hen deze uitknippen en maak in de
handpalmen een gat. Laat hen binnenin de handen mensen, landen of situaties schrijven waar ze voor willen
bidden (gebruik eventueel afbeeldingen). Bevestig de handen aaneen met een splitpen.
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Doe goed
Laat twee kinderen tegenover elkaar zitten. Houd een vel papier tussen hen en laat hen met de neus tegen het
papier drukken. Vertel hen dat je het vel zal verwijderen, zodat hun neuzen elkaar zullen raken. De eerste die
met hun ogen knippert is af. Was het gemakkelijk om niet te knipperen? Soms vraagt God ons dingen te doen
die niet gemakkelijk zijn of waar we ons niet zeker bij voelen, zoals goed doen aan iemand die niet aardig tegen
ons is. Omdat we God willen eren, proberen we te doen wat Hij van ons vraagt. Ook al is komt dit niet vanzelf,
God vraagt van ons om toch naar Hem te luisteren en Hem te gehoorzamen.
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Afstoten of aantrekken
Neem twee magneten mee die elkaar aan een kant afstoten en aan een kant aantrekken. Probeer de twee
zijden die elkaar afstoten aaneen te krijgen. Vertel de kinderen dat de meeste mensen zo reageren ten aanzien
van hun vijanden. Doe nu de kanten aaneen die elkaar aantrekken. Jezus wil dat we onze vijanden liefhebben
en voor hen bidden. Laat zien hoe de magneten aaneen blijven zitten.

Denk aan de gevangenen
Geef elk kind een kopie van het blad “Denk aan de gevangenen.” Laat hen het gezicht aftekenen zoals zij
denken dat iemand kijkt die gevangen zit. Geef elk kind daarna een aantal repen papier (of laat hen dit zelf uit
een vel papier knippen) en laat hen dit zo op het gezicht plakken dat het lijkt alsof deze in de gevangenis zit.

KNUTSELACTIVITEITJES
Bid voor ons
Vervolgde christenen vragen om ons gebed. Jij kunt voor hen bidden. Draag zo bij aan de versterking van de
Vervolgde Kerk. Joo Eun vluchtte uit Noord-Korea. Tabitha verloor haar man tijdens godsdienstige rellen in
Noord-Nigeria. Vanwege zijn geloof zit Shi Weihan vast in een Chinese gevangenis. Tina en haar gezin uit Iran
werden mishandeld omdat ze de islam verlieten. Enkele voorbeelden van mensen en gebeurtenissen waar jij in
je gebedspunten voor vervolgde christenen aandacht voor kan vragen. Vervolgde christenen leiden vaak een
geïsoleerd bestaan. Zij hebben een familie nodig die in woord en daad voor hen op de bres wil staan. Wil jij die
familie zijn en voor hen bidden? Kijk ook via deze link naar actuele gebedspunten:
http://www.opendoors.nl/bid/wekelijks-gebedspunt/actueel/.
Hoe kun jij bidden voor mensen die verdrukt en vervolgd worden? Hieronder volgen een aantal punten hoe jij
kunt bidden:







We bidden voor vergeving en liefde voor onze naasten. God houdt van iedereen, ook van vervolgers.
We bidden dat God het hart van de vervolgers opent en dat wij echt volgers van Christus zullen zijn.
We bidden dat vervolgde christenen zich niet bezorgd maken en kracht ontvangen in hun moeilijke
situatie.
We bidden dat vervolgde christenen een positief verschil uitmaken in hun omgeving.
We bidden voor moed om uit te komen voor het Evangelie.
We bidden voor vrijlating van gevangenen.

Poster en place mat
Naar aanleiding van het onderwerp van deze les zijn er posters en placemats om aan de kinderen uit te delen.
Geef elk kind een placemat en geef aan het oudste kind uit een gezin een poster. Deze mogen ze meenemen
naar huis, zodat deze gebruikt kan worden als hulpmiddel tijdens het gebed voor de vervolgde kerk.

Superkoffer!
Een boekje voor de peuters en kleuters om voor te lezen. Laat de plaatjes in het boek zien, terwijl je voorleest.
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Verboden letters op de muur (Week 3)
Een spannend jeugdboek over Christenen in Pakistan. Gebaseerd op waargebeurde feiten. Een groep mannen
en jongens gaat schreeuwend naar het dorp om de Christenen een lesje te leren. Ajoeb leert daarna Salima
kennen en wordt zelf doelwit. Basisschool leeftijd. Lees deze week pagina 30-42 voor aan de kinderen.
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Gebedskaartjes
Maak een kopie van het blad “Gebedskaartjes en geef elk kind een gebedskaartje om mee naar huis te nemen
en voor dat land te bidden.
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DENK AAN DE GEVANGENEN
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GEBEDSKAARTJES
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GEBED
(HANDREIKING KINDEREN)
MATT.5:43-44; LUC.6:27-28; ROM.12:10-12; HEB.13:3

MEMORIEVERS
Matt.5:10

Gelukkig zij die vervolgd worden omdat ze Gods wil doen:
voor hen is het hemelse koninkrijk.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Wie moesten de mensen liefhebben? ____________________________.

 Mochten de mensen hun vijand haten? __________________________.
 Wie is je naaste? _____________________________________________.
 Vul aan uit Lucas 6:27-28. “Heb uw vijanden ____________, wees
_____________ voor wie u haten; _____________ wie u vervloeken,
__________ voor wie u uitschelden.”
 “Wees goed” is een daad, “zegen” is een woord,” wat is bidden dan?
Een _________________ en een _________________.

___________________________________________________________.
 Noem drie dingen hoe wij ons medeleven aan anderen kunnen tonen.
___________________________________________________________.

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Wat moeten we doen volgens Hebreeën 13:3?

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

 Wat mogen we volgens Romeinen 12:12 nooit doen? _______________.
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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