DE VERVOLGDE KERK LES 4  GASTVRIJHEID
ROM. 12:13; 1 PET. 4:9; GEN.18:1-8; MATT.25:31-46

KERN VAN: DE LES
Kinderen zullen leren dat gastvrijheid een manier is om Jezus te dienen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:






Te beschrijven wat gastvrijheid betekent.
Gastvrijheid bij de Joden en sommige andere culturen te vergelijken met die van onze cultuur.
Te vatten dat gastvrijheid verder strekt dan enkel de vriendenkring.
Enkele Bijbelse voorbeelden van gastvrijheid op te sommen.
Het gebod om gastvrij te zijn te koppelen aan het dienen van Jezus.

MEMORIEVERS
Matt.5:10

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

Heb Jezus lief door vriendelijk te zijn voor anderen.
Zoek naar manieren om gastvrij te kunnen zijn.
Doe niet enkel dingen die je leuk vind, maar oefen je ook in de minder leuke opdrachten.
Heb je vijanden lief en tracht dit te tonen in je handelingen.

VOLGENDE WEEK

LIEFHEBBEN IN WOORD EN DAAD: GEVEN
Lees Hand.11:19-30; 2 Kor.9:1-15.

1

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






DE VERVOLGDE KERK LES 4  LIEFHEBBEN IN WOORD EN DAAD: GASTVRIJHEID

TOEPASSINGEN

ACHTERGROND

Onze maatschappij
Wij wonen in dit kleine landje aan de Noordzee erg dicht op elkaar. Men zit soms praktisch op elkaars lippen.
Toch heerst er juist hier zoveel eenzaamheid en verwaarlozing! Met name in de bejaardenzorg alsook in de
pastorale zorg vanuit de kerken wordt men dagelijks met dit verschijnsel geconfronteerd. Maar hoe kan dat? In
andere landen en culturen, met name in de derde wereld, is het begrip eenzaamheid volstrekt onbekend! De
voornaamste reden ligt waarschijnlijk in de heersende mentaliteit, het individualisme (lees: egoïsme). Men
hoort tal van uitspraken zoals: “Dat maak ik zelf wel uit!” “Dat bepaal ik zelf wel!” “Dat moet ik toch zelf weten”
of “Ik zal mijn eigen boontjes wel doppen”. Men wil zich door niets en niemand iets laten voorschrijven, óók
niet de gangbare gezagsdragers (regering, wetsdienaren, chef of verantwoordelijke, ouders, zelfs oudsten)!
Maatschappelijke werksters adviseren ook voortdurend, dat je eerst aan jezelf moet denken en beslist niet
over je heen moet laten lopen! Zelfs in de opvoeding van de kinderen leert men tegenwoordig van kleins af, dat
ze voor zichzelf moeten opkomen en zich niet moeten bemoeien met de problemen van klasgenootjes. Dat
moeten ze zelf maar opknappen, want jij moet immers aan je eigen toekomst denken. Je waarde als mens
wordt als het ware bepaald door de mate van zelfstandigheid die je hebt opgebouwd. Zo groeien er hele
generaties op van mensen, die alleen maar met zichzelf bezig zijn! Ook de reclames op de televisie en in de
kranten spelen in op de ik-gerichte mentaliteit van de kijkers en lezers: “Als ik maar alles zo goedkoop mogelijk
krijg” - “Als ik maar op vakantie kan gaan” – “Als ik maar carrière kan maken” - “Als ik maar zo jong en zo knap
mogelijk eruitzie” - Als ik maar dit en ik maar dat.” Steeds maar weer dat “ik”! Ook vanuit de occulte hoek
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Joden en andere culturen
De gastvrijheid is een deugd, die niet alleen bij de Joden, maar ook bij vele oude beschavingen en in de
zogenaamde primitieve gemeenschappen zoals bij rondzwervende stammen, altijd in hoog aanzien is geweest.
Het gastrecht was, met name bij de oude Semitische en Aziatische volken alsook de Grieken, heilig (volgens het
getuigenis van Julius Caesar en Tacitus trouwens eveneens bij de Germanen). De gast genoot de volle
bescherming van zijn gastheer, ook al was hij diens vijand. Zowel in het Oude Testament alsook in Nieuwe
Testament vinden we voorbeelden hiervan: “Als iemand die u haat, hongerlijdt, geef hem brood te eten, en als
hij dorstig is, geef hem water te drinken, want zo zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen, en de HEERE zal het u
vergelden” (Spreuken 25:21-22) en gelijkaardig: “Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten;
indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen.” (Romeinen
12:20). De gast, en met name een reiziger of een vluchteling, werd gezien als een medemens, die bijzonder
mocht rekenen op de loyaliteit van de gastheer, omdat hij alleen stond, zonder steun van stam of volk, en
slechts een beroep kon doen op zijn verwantschap als mens. Zelfs vandaag de dag is een traditionele groet
onder de Bedoeïen in het Midden Oosten “je bent onder je familie.” Het niet verlenen van het gastrecht werd
gezien als een grove minachting van de medemens, zeg maar in huidige termen: een schending van de
mensenrechten! Ongastvrij gedrag werd daarom zwaar gestraft en ook het opzeggen van een eenmaal
aanvaarde gastvrijheid was strafbaar.
Terwijl de zondag voor veel christenen de dag bij uitstek is om vooral aandacht aan het eigen gezin te
besteden, ligt bij de Joden (Messias belijdend of niet) tijdens de Sabbat de nadruk op het uitnodigen van
gasten. De Sabbat begint in elk gezin immers met een huissamenkomst en leidt daarmee de heiligende rust van
deze 7e dag in. Voor een samenkomst worden gasten altijd welkom geheten, niet voor een kopje koffie met
een koekje, maar voor een feestmaal. Het streven om zo veel mogelijk gasten te hebben op de Sabbat heeft in
het Jodendom vanouds een sterk sociologisch accent: hoe meer gasten hoe beter. Als je helemaal geen gasten
hebt omdat je niemand wil uitnodigen, ben je ongastvrij en dus gierig! Sterker zelfs, als je Joods bent, maar
nooit gasten uitnodigt voor een maaltijd, en vooral op de Sabbat, plaats je jezelf buiten de gemeenschap.
Gastvrijheid, het ontvangen van gasten, is immers een Goddelijke opdracht, een religieuze plicht. Het hoort zo!
Ook aan Jezus zelf werd telkens en in allerlei kringen gastvrijheid bewezen. Eén van de vele voorbeelden
hiervan is: “En het gebeurde, toen Hij in het huis van een van de leiders van de Farizeeën gekomen was op een
sabbat om brood te eten, dat zij scherp op Hem letten” (Lucas 14:1).
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Gastvrijheid is het gebruik gastvrij te zijn, en ook het gastvrij handelen zelf, dat wil zeggen, het ontvangen en
onderhouden van gasten, bezoekers of vreemdelingen, in vrijheid en goede wil. In de Griekse grondtekst wordt
het aangeduid met het woord philoxenos, een bijvoeglijk naamwoord van philos (vriend, vriendelijk zijn voor
iemand) en xenos (vreemde, vreemdeling, buitenlands iemand). Letterlijk vertaalt betekent het dus “het
liefhebben van vreemdelingen.”

Christus als doel
In het Nieuwe Testament zien we dat de gastvrijheid van Christenen zich hoofdzakelijk hoort te richten op de
andere Christenen, de broers en zussen in de Heer, Gods geliefde kinderen (Rom.12:13; 1 Pet.4:9; Heb.13:2; 3
Joh.1:5-6). God heeft een speciale liefde voor Zijn kinderen die ver boven Zijn algemene liefde naar de
mensheid gaat. Deze liefde uit Hij onder andere door middel van Zijn kinderen. Dit zien we ook terug in de
woorden van Jezus wanneer Hij zegt in Johannes 13:34-35: “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar
liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn
discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.” De onderlinge liefde van Christenen hoort wereldvreemd te
zijn, ongekend onder de mensen rondom ons. Een prachtig voor beeld hiervan is Gajus. Hij handelde trouw in
alles wat hij deed “voor de broeders en voor de vreemdelingen” (NBG: …aan de broeders doet, en dat nog wel
aan vreemdelingen; 3 Joh.1:5-6) en was een getuigenis van Christus’ liefde (vs.6) naar anderen.
Door de onderlinge liefde die Christenen betonen in de gastvrijheid dienen ze de Here zelf. In Hebreeën 13:1-2
lezen we: “Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder
het te weten engelen onderdak geboden.” De schrijver wijst hiermee terug naar Abraham die de drie mannen
die aan zijn tent verschenen warm onthaalde, voorzag in een maaltijd en zelfs hun voeten waste. Abraham
diende hierin letterlijk de Heer (Gen.18:1-8). Een ander voorbeeld zien we in Genesis 19:1 waarin Lot zijn
gastvrijheid toont aan twee vreemde mannen, welke eigenlijk twee engelen waren. Door hun gastvrijheid
lieten Abraham en Lot zich gebruiken door de Heer en voor de Heer.
Een van de meest pakkende gedeelten uit de Bijbel die de waarde van gastvrijheid beschrijft vinden we in
Mattheüs 25:31-46. In dit gedeelte zien we Jezus op Zijn troon plaatsnemen bij Zijn tweede wederkomst. Alle
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Een opdracht
Hoe gemakkelijk we onze beperkte gastvrijheid als westerse christenen ook kunnen verwijten aan de cultuur
waarin we leven, geeft God ons een duidelijke opdracht om niet aan “deze wereld gelijkvormig” te worden,
maar “innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid” (Rom.12:2). Christenen moeten werken aan
een gastvrije mentaliteit. In Romeinen 12:2 vermaant Paulus de gemeente: “Leg u toe op de gastvrijheid.” Het
eerste wat opvalt in dit vers is het werkwoord “toeleggen,” wat een vertaling is van het Grieks woord dioko
(hard rennen om iemand of iets te vangen; begerig zoeken naar, ernstig proberen te verkrijgen). Gastvrijheid is
dus niet enkel iets waar we voor moeten open staan wanneer de gelegenheid zich voordoet, maar zelfs iets
waar we naar moeten zoeken. De Christen hoort gelegenheden op te zoeken of te creëren om zijn gastvrijheid
te kunnen uiten. Naarstig op zoek gaan naar omstandigheden waarin de Christen zijn huis en middelen ter
beschikking kan stellen voor anderen. Het tweede wat in dit vers naar voren springt, wanneer we wat dieper
gaan graven, is de oorspronkelijke betekenis van het woord “gastvrijheid.” Waar wij in onze cultuur bij
gastvrijheid al snel denken aan vrienden en familieleden, verwijst dit woord eigenlijk net niet naar die groep
van mensen, maar wel naar de vreemdelingen, mensen die we niet kennen en waarbij we niet dadelijk een
band hebben. Dit kunnen buitenlanders zijn, maar tevens andere landgenoten. Een derde iets dat de aandacht
verdiend is de positie van dit vers in de tekst. Wanneer we Romeinen 12:12-14 lezen zien we dat het gebod om
gastvrij te zijn zich bevindt tussen de opdrachten om te voorzien “in de noden van de heiligen” (12:12) en te
zegenen “wie u vervolgen” (12:14). Dit wijst ons er ook op dat gastvrijheid een zaak is van het verstand en niet
van het gevoel. Het is een opdracht die we uit liefde voor de Heer uitvoeren om zo Zijn liefde te uiten naar de
mensen rondom ons, Christen of niet. Daarom ook dat Petrus schrijft: “Wees gastvrij voor elkaar, zonder
morren” (1 Pet.4:9). Je huis open stellen voor iemand is niet altijd even vanzelfsprekend. Het vraagt om extra
inspanningen en opmerkzaamheid. Het is dan haast logisch dat dit niet altijd zonder “morren” of klagen
gebeurt, toch moet een Christen hier voor waken en zich er niet door laten verleiden.
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wordt dit ik-gevoel steeds weer gestimuleerd, want de kernboodschap van de New-Age-beweging is het
ontdekken en het ontplooien van het “ik”. Zelfwaarde, eigenliefde, zelfbewustzijn, kortweg alles draait om de
menselijke drie-eenheid “Me, Myself and I”. En juist dàt druist in tegen de boodschap van het Evangelie!
Zelfzucht wordt door de Bijbel scherp veroordeeld en zelfs gelijkgesteld met afgoderij, wat het in wezen
inderdaad ook is. Zelfzucht is ook de bron van hebzucht en gierigheid. Zo kunnen wij in Spreuken 21:26 lezen:
“De hele dag is hij (de luiaard) belust op begerenswaardige zaken, maar een rechtvaardige geeft en houdt niets
achter.” Als logisch gevolg van deze ik-gerichte maatschappij weten helaas velen tegenwoordig niet meer wat
delen is en wat het begrip gastvrijheid inhoudt! Men denkt al bijzonder gastvrij te zijn als men een goede
vriend of familielid uitnodigt voor een kopje koffie met een koekje. Aan een warme maaltijd hoef je als gast al
helemaal niet te denken! Ook onder christenen kom je die mentaliteit helaas tegen.

MOEILIJKE WOORDEN
Bedoeïen
Zwervende Arabier
Individualisme Het stellen van de rechten van het individu boven die van de gemeenschap.
Naarstig
IJverig, vlijtig.
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Conclusie
De eerste Christenen getuigden van dezelfde liefde voor Christus in hun hart en “waren bijeen en hadden alle
dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen,
naar dat ieder nodig had” (Hand.2:45-46). Als westerse Christenen in de 21ste eeuw wacht ons de uitdaging
(lees: het gebod) om de overvloedige rijkdom die ons is gegeven, ter beschikking te stellen voor Christus en Zijn
gemeente. Een van de haast ondersneeuwde kenmerken hiervan is de gastvrijheid die wij onderling kunnen en
moeten uiten. Als onze liefde voor elkaar uitzonderlijk moet zijn en wereldvreemd, hebben we nog een lange
weg te gaan, zeker als we gastvrijheid als voorbeeld nemen en gaan vergelijken met enkele volkeren uit het
Midden Oosten. Daarom de vraag: “Zin om straks te komen eten?”
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volkeren, die op dat moment op de aarde wonen, komen voor Zijn troon komen te staan. De gemeente is
opgehaald, de zeven jaren van verdrukking zijn ten einde en er is nog een mensheid, bestaande uit gelovige en
ongelovige heidenen en een bekeerd Israël. Hij staat op punt ze “van elkaar scheiden zoals de herder de
schapen van de bokken scheidt” en “de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn
linkerhand” (vs.32-33). Het opmerkelijke hieraan is de maatstaf waarmee de schapen van de geiten gescheiden
worden. Hun gastvrijheid naar Christus’ broeders bepaalt hun eindbestemming. Uit de tekst kan je afleiden dat
Jezus het bekeerde Jodenvolk, Israël, als “broeders van Mij” noemt en degenen die hun gastvrij hebben
onthaald als schapen. Ondanks dat de Bijbel leert dat we enkel door geloof gered kunnen worden en dit enkel
uit genade en niet door goede werken lijkt het een vreemde maatstaf die Jezus hier hanteert. Toch is deze
gemakkelijk te verklaren als we beseffen in welke context dit alles plaatsvindt. We zijn hier op het einde van de
grote verdrukking en de antichrist is volop bezig geweest om de Joden en iedereen die ook maar een kleine
liefde voor de Heer heeft uit te schakelen. Deze dagen van verdrukking kenden geen gelijke in de geschiedenis.
Mensen die ondanks dit alles het toch nog steeds waagden om Joden te helpen, speelden letterlijk met hun
leven. Degenen die dit toch deden kunnen dit daarom enkel hebben gedaan, omdat ze de Heer liefhadden
boven hun eigen welzijn en beseften dat het hier om Gods uitverkoren volk ging. Dit waren dus ware gelovigen
waarvan de gastvrijheid een geloofsvrucht was. Aan hen zegt de Heer dat ze Hem persoonlijk hebben gediend
(vs.35-36), terwijl zij dit zelf niet beseften en antwoordden: “Wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten
gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij
onthaald, of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U
gekomen?” Het antwoord van Jezus stemt tot nadenken al Hij zegt: “Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor
een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” Zij dienden Christus
letterlijk in hun dienen van Zijn volk. Hetzelfde leert Jezus ons wanneer Hij zegt: “Wie een van zulke kinderen
ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, die ontvangt niet Mij, maar Hem Die Mij
gezonden heeft” (Mark.9:37; Matt.18:5; Luk 9:48; Joh 13:20). Door andere kinderen van de Heer lief te hebben
door ze gastvrij te onthalen, geef je blijk van een liefde voor de Heer zelf te hebben.

BIJBELLES
INLEIDING
Komen er wel eens vreemde mensen in jouw huis? Misschien wel buren die bij jou komen eten of zomaar
mensen die je nog nooit gezien hebt of helemaal niet kent. Weet je dat mensen in de Bijbel ook vreemde
mensen uitnodigden om bij hun thuis te komen eten? Weet je hoe de Bijbel dit noemt? De Bijbel noemt dit
gastvrijheid. Laten we eens lezen in de Bijbel en leren hoe we gastvrij kunnen zijn.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wie kreeg Abraham op bezoek?
Abraham kreeg drie mannen op bezoek.
 Wat zei Abraham tegen de mannen en wat ging hij daarna voor hen doen?
Abraham zei tegen de mannen, “Mijn heer, wilt u zo vriendelijk zijn om met mij mee te gaan? Ik wil u
graag van dienst zijn. Ik zal intussen een maaltijd voor u klaar laten maken” (Gen.18:3, 5).
 Abraham toonde zijn gastvrijheid. Wat is gastvrijheid?
Gastvrijheid betekent het ontvangen en onderhouden van gasten, bezoekers of vreemdelingen, in
vrijheid en goede wil. Het is het liefhebben van vreemdelingen.
 Wat zei de Koning in Matt.25:40 wat je voor je broeder gedaan hebt, voor wie heb je het dan
eigenlijk gedaan?
Matt.25:40 zegt dat als je iets voor je broeder gedaan hebt, dat je het “voor mij gedaan” hebt.
 Wie is de Koning en wie is ‘mij’?
De koning en ‘mij’ is Jezus.
 Wat geeft Matt.25:35-36 aan dat er voor de vreemdeling en broeder is gedaan?
Dit vers geeft aan dat “ik had honger en u gaf mij te eten, ik had dorst en u gaf mij te drinken, ik was
een vreemdeling en u verleende mij onderdak, ik was naakt en u gaf mij kleding, ik was ziek en u
verzorgde mij, ik zat gevangen en u kwam mij bezoeken.”
 Wat voor opdracht staat er in Rom.12:13?
De opdracht die gegeven wordt is, “ontvang vreemdelingen gastvrij.”
 Als je denkt aan wat Abraham voor vreemdelingen deed, hoe zou je dan vreemdelingen gastvrij
kunnen ontvangen?
Je kunt je gastvrijheid tonen door naarstig op zoek te gaan naar omstandigheden waarin de Christen
zijn huis en middelen ter beschikking kan stellen voor anderen. Je kunt je huis open stellen voor
iemand, hem te eten en te drinken geven. Een plek om te slapen geven.
 Gastvrij zijn is een opdracht in de Bijbel. Kun je dan kiezen of je dit wel of niet wil doen?
Wanneer er een opdracht in de Bijbel gegeven wordt, verwacht de Heer van Zijn volgelingen dat we het
doen. Daar hoort ook gastvrijheid bij.
 Als we gastvrij zijn, wat laten we dan aan hen en onze omgeving zien?
We zien dit terug in de woorden van Jezus wanneer Hij zegt in Johannes 13:34-35: “Een nieuw gebod
geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.
Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.” De onderlinge
liefde van Christenen hoort wereldvreemd te zijn, ongekend onder de mensen rondom ons. Door
andere kinderen van de Heer lief te hebben door ze gastvrij te onthalen, geef je blijk van een liefde voor
de Heer zelf te hebben.
 Wie dienen wij uiteindelijk als we onze gastvrijheid uiten?
Door de onderlinge liefde die Christenen betonen in de gastvrijheid dienen ze de Here zelf. “Voorwaar,
Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor
Mij gedaan.” Hetzelfde leert Jezus ons wanneer Hij zegt: “Wie een van zulke kinderen ontvangt in Mijn
Naam, die ontvangt Mij.”
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Gen.18:1-8; Matt.25:31-46; Rom.12:13; 1 Pet.4:9.

SAMENVATTING
Gastvrijheid is het gebruik gastvrij te zijn, en ook het gastvrij handelen zelf, dat wil zeggen, het ontvangen en
onderhouden van gasten, bezoekers of vreemdelingen, in vrijheid en goede wil. Letterlijk vertaalt betekent het
dus “het liefhebben van vreemdelingen.” De gastvrijheid is een deugd, die bij de Joden altijd in hoog aanzien is
geweest. De gast, en met name een reiziger of een vluchteling, werd gezien als een medemens. In onze cultuur
denkt men al bijzonder gastvrij te zijn als men een goede vriend of familielid uitnodigt voor een kopje koffie
met een koekje. Christenen moeten werken aan een gastvrije mentaliteit. Gastvrijheid is dus niet enkel iets
waar we voor moeten open staan wanneer de gelegenheid zich voordoet, maar zelfs iets waar we naar moeten
zoeken. Het is een opdracht die we uit liefde voor de Heer uitvoeren om zo Zijn liefde te uiten naar de mensen
rondom ons, Christen of niet. In het Nieuwe Testament zien we dat de gastvrijheid van Christenen zich
hoofdzakelijk hoort te richten op de andere Christenen, de broers en zussen in de Heer Door de onderlinge
liefde die Christenen betonen in de gastvrijheid dienen ze de Here zelf.
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Gastvrijheid is iets waardoor wij onze liefde van de Here Jezus naar de medemens kunnen tonen. De liefde van
Jezus kun je alleen tonen als je Hem ook toebehoort. Ben jij een kind van Jezus? Wanneer je van je zonden
afkeert en ze belijd aan Jezus, je vertrouwen alleen op Hem stelt, mag je Hem toebehoren. Dan mag jij ook je
gastvrijheid tonen aan de vreemdeling en aan je broers en zussen in de Heer.

CRÈCHELES

Vandaag gaan we een verhaal leren dat de Here Jezus zelf heeft verteld toen Hij op aarde was. De Here Jezus is
nu in de Hemel. Hij is onze Koning. En wij zijn Zijn knechtjes. Grote knechten en kleine knechtjes. Wij moeten
allemaal wat voor Hem doen. Eens zal de Here Jezus terugkomen op aarde. En Hij zal dan vragen aan alle
mensen: “Wat heb jij voor Mij gedaan?”
De Here Jezus is de Redder, die mensen liefheeft en ze blij en gelukkig wil maken. En dat moeten wij ook
proberen: De mensen liefhebben en ze blij en gelukkig maken. Niet alleen je papa of mama, maar ook andere
mensen. En hoe we dat moeten doen, heeft de Here Jezus ook verteld.
Heb je al eens een arme bedelaar gezien? Dan moet je laten zien dat je medelijden hebt met arme mensen en
als je kan, hem helpen. Dàn ben je een goed knechtje van de Here Jezus. Dan is Jezus net zo tevreden, als
wanneer je Hem zelf iets gegeven had! En als je later groot bent en zelf een huis hebt, en er komt iemand aan
je deur die een plekje zoekt om te kunnen slapen, wat doe je dan? (Laat de kinderen nagaan wat ze dan evt.
kunnen doen.) En als er een man komt die haast geen kleren meer heeft?
Misschien heb je een vriendje of vriendinnetje dat ziek is en niet buiten mag. Het is niet altijd prettig om daar
bij te zitten. Het is veel prettiger om met gezonde vriendjes en vriendinnetjes te spelen. Maar je zou dat kind zo
blij kunnen maken. En de Here Jezus ook!
Misschien heb je later een vriend of kennis, die in de gevangenis terecht komt. Dan moet je die eens opzoeken,

knechten van Jezus.
En als de Here Jezus dan terugkomt, wat een blijde dag zal dat zijn! Wat een groot en heerlijk feest! Op de
wolken zal Hij komen. Dan zal Hij zitten op Zijn troon, de Koning van Hemel en aarde. Hij zal dan tegen allen
zeggen die gehoorzaam zijn geweest aan Hem: “Kom lieve vrienden, ga mee met Mij. Want Ik heb honger
geleden en jullie hebben Mij eten gegeven; Ik heb dorst geleden en jullie hebben Mij te drinken gegeven; Ik ben
een vreemdeling geweest en jullie hebben Mij een plekje gewezen waar ik slapen kon. Ik had geen kleren en
jullie hebben Mij kleren gegeven; Ik ben ziek geweest en jullie hebben Mij opgezocht; Ik ben in de gevangenis
geweest en jullie zijn naar Mij toegekomen.”
Wij kunnen goede dingen voor Jezus doen, door gewoonweg goed te doen voor andere mensen. We kunnen
dan bidden tot Hem: “Jezus, ik kan je momenteel niet zien of voelen, maar door andere mensen te helpen kan
ik wel wat voor je doen. En dat wil ik dan ook graag voor jou doen Here Jezus!” Wil jij een knechtje van de Here
Jezus zijn? Denk dan eens na wie je vandaag zou kunnen helpen. En als je niemand in je buurt hebt om te
helpen, kan je aan Hem vragen of Hij je mogelijkheden wilt geven om andere mensen te kunnen helpen.
Wat een speciale Redder hebben we toch hé, zo ver weg en toch zo dichtbij.
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gekomen om zondaren te redden. Zoals Hij deed, moeten wij ook proberen te doen. Dàn zijn we goede
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al heeft hij ook iets heel slechts gedaan! De Here Jezus zocht immers ook de slechte mensen op! Hij is op aarde

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

Dank je
Wanneer iemand iets aardigs zegt of doet, zeg je meestal “Dank je.” Soms is dat niet genoeg, omdat je zo
dankbaar bent. Het kan zijn dat je hem een kaart stuurt met de woorden “Bedankt.” Iedereen vind het fijn om
zoiets te ontvangen. Een andere manier om iemand te bedanken is iets goeds terug doen. Bijvoorbeeld als je bij
iemand mocht slapen, kun je hem terug uitnodigen om bij jou te komen slapen. Het is goed om je
dankbaarheid te uiten wanneer iemand iets voor ons gedaan heeft. God heeft ook veel voor jou gedaan. Hij
geeft je te eten, wanneer je dorst hebt geeft Hij je te drinken. Hij maakt ons beter wanneer we ziek zijn en Hij
zorgt voor ons wanneer we verdrietig zijn. Kun je God een bedankkaartje sturen? Dat gaat moeilijk, niet waar?
Weet je wat Jezus zei, “Al wat u gedaan hebt voor een van mijn broeders hier, hoe onbelangrijk hij ook was, dat
hebt u voor mij gedaan!” Weet je hoe je God kan bedanken? Door dankbaar te leven. Wij kunnen God
bedanken door hoe wij leven. Wij danken Hem als we een zegen zijn voor anderen.
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Delen met anderen
Neem een kookwekker mee. Lees de verzen uit Matt.25:35, 36, 40 voor. Heb jij wel eens iemand horen zeggen,
“wacht even?” Soms duurt “even” een lange tijd, soms is het zo voorbij. Duurt een minuut lang? Laat de
kinderen de kookwekker zien. Zeg dat je de wekker op 1 minuut zet en vraag hen te denken aan dingen die zij
allemaal lekker vinden om te eten. Vraag de kinderen waar ze allemaal aan dachten. Hebben ze wel eens
gedacht om deze lekkere dingen met anderen te delen? Lees nog eens vers 35 voor. Met wie zouden ze het
kunnen delen? Zouden deze mensen moeten wachten tot wij klaar zijn? Vandaag leren we over hoe wij kunnen
delen.
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Welkom mat race
Neem een deurmat mee met de woorden “Welkom” erop. Laat de kinderen vanaf een bepaald punt naar de
mat lopen in een door jouw bepaalde tijd. Hoe vaak kunnen ze heen en weer lopen? Elke keer als ze bij de mat
komen, moeten ze hun voeten vegen. De mat heeft te maken met de les vandaag.

KNUTSELWERKJES
Welkom deurmat
Geef elk kind een dik vel papier. Laat hen hun mat versieren en de woorden van het vers uit Matt.10:40 “Wie
jullie ontvangt, ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft” op het vel schrijven.
Eventueel kunnen ze afbeeldingen van mensen uit een tijdschrift knippen en op hun ‘mat’ plakken.
Het kinderhart
Geef elk kind een vel papier. Laat hen hier hartjes op tekenen en laat hen de hartjes armen en benen geven.
Laat hen ze verder versieren en kleuren. Laat hen boven de hartjes schrijven “Een hart voor anderen.” Jezus wil
dat we iedereen liefhebben, Hij wil dat we onze liefde aan iedereen tonen en een hart voor anderen hebben.

KNUTSELACTIVITEITJES

Verboden letters op de muur (Week 4)
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 42-54 voor aan de kinderen.
Superkoffer!
Een boekje voor de peuters en kleuters om voor te lezen. Laat de plaatjes in het boek zien, terwijl je voorleest.

9

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

Aankleden
Verdeel de kinderen in twee groepen. Laat hen in een rij achter elkaar staan. Aan de ander kant van het lokaal
staan twee manden met kleding er in. Op jouw teken gaat de eerste uit de rij naar de mand en trekt een
kledingstuk aan. Nadat hij is teruggekeerd naar de rij, mag het tweede kind uit de rij naar de mand. Welke rij is
het eerste klaar met aankleden? Mensen zien er allemaal verschillend uit, maar iedereen zou welkom moeten
zijn bij ons.
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Hart vol liefde
Verstop in het lokaal vele hartjes van papier (heb er minstens een per kind). Laat de kinderen deze zoeken en
daarna weer plaatsnemen op hun stoel. Laat hen nadenken hoe zij hun liefde kunnen tonen aan een ander.
Hoe kunnen zij gastvrijheid tonen? Laat hen dit op het hartje schrijven. Moedig hen aan om dit in praktijk te
brengen. Jezus zegt in Johannes 13:34-35: “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u
liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde
onder elkaar hebt.” Jezus zegt: “Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van
Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.”

GASTVRIJHEID
(HANDREIKING KINDEREN)
ROM. 12:13; 1 PET. 4:9; GEN.18:1-8; MATT.25:31-46

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

 Vertel in je eigen woorden wat gastvrijheid is.
___________________________________________________________.
 Wat bereidde Abraham voor toen hij drie gasten kreeg?
___________________________________________________________.

(Matt.25:40).
 Wie is “mij” in dit vers? _______________________________________.
 Omcirkel het juiste antwoord. Gastvrij zijn is vrijwillig/is een opdracht.
 Aan wie moet je gastvrijheid tonen? _____________________________.
 Wie dien je uiteindelijk als je gastvrij bent? ________________________.
 Wat kun je allemaal doen om gastvrijheid aan anderen te tonen?
___________________________________________________________.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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hoe onbelangrijk hij ook was, dat hebt u voor ______________ gedaan!
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 Vul aan. “Al wat u gedaan hebt voor een van mijn ______________ hier,
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KLEURPLAAT 1
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