HET LEVEN VAN JEZUS LES 1  JEZUS CHRISTUS IS GEBOREN
MATTHEÜS 1

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen begrijpen dat Jezus de enige Redder is van zonden.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





De verschillende namen van Jezus in Mattheüs 1 te herkennen en verklaren.
Het belang van de genealogie van Jezus weer te geven.
Uit te leggen hoe Jezus zowel erfgenaam van Davids troon was als Immanuël.
Te herinneren wat God beloofde in Mattheüs 1.

Matt.4:19-20

‘Ga met mij mee,’ zei hij tegen hen, ‘dan zal ik van jullie vissers van mensen maken.’
Meteen lieten ze hun netten liggen en volgden hem.

TOEPASSINGEN





Besef je nood om gered te worden van je zonden.
Vertrouw op Jezus als Redder van je zonden.
Leef een heilig leven wanneer als God bij je is.
Loof God om Zijn trouw.

JEZUS WORDT AANBEDEN
Lees Mattheüs 2
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND

De genealogie van Jezus Christus (Matt. 1:1-17)
In het allereerste vers, verklaart Mattheüs onomwonden wie Jezus is: “de Christus, de Zoon van David, de zoon
van Abraham.” De naam ‘Jezus’ is de Latijnse tegenhanger van de Griekse transliteratie van de Hebreeuwse
naam ‘Jeshua’, een afkorting van Jehoshua, wat betekent: “De Here is verlossing.” De titel ‘Christus’ betekent
‘de gezalfde’ en is de tegenhanger van het Hebreeuwse woord voor Messias. Zowel priesters, als koningen
werden gezalfd, terwijl zij zichzelf apart zetten in een specifieke rol. In de loop van de tijd werd de term
Messias (cf. Ps. 2:2) meer en meer gebruikt om te verwijzen naar de komende Zoon van David. De titel ‘Zoon
van David’ verwijst naar Jezus als de rechtmatige erfgenaam voor de troon van Israel vanwege Zijn afstamming
van David. Jezus is de vervulling van Gods verbond met David in 2 Sam. 7:16 waarin God de belofte deed aan
David dat één van zijn nakomelingen zal regeren voor altijd. Als Jezus dus een nakomeling van David was, dan
was hij natuurlijk ook een nakomeling van Abraham. De speciale titel benadrukt dat Jezus een unieke relatie
heeft met Abraham, het beloofde zaad in wie “alle geslachten van de aardbodem gezegend worden” (Gen
12:3). Mattheüs deed een spectaculaire uitspraak toen hij Jezus, die niet aan de verwachtingen van de joodse
verwachtingen van de Messias voldeed, identificeerde met de Zoon van David. In de verzen 2 tot 17 gaf
Mattheüs een genealogisch verslag van Jezus’ afstamming van David.
Mattheüs 1:17 beschrijft de interessante structuur van een genealogie. De genealogie was geschreven in drie
delen van elk veertien generaties. In het eerste deel worden de voorouders opgesomd die leefden vanaf de tijd
van Abraham tot Koning David (Matt. 1:2-6). In het tweede deel worden de afstammelingen van David
opgesomd totdat Jechonja ballingschap werd gevoerd. (Matt. 1:6-11). In het derde deel wordt de periode van
de ballingschap tot de tijd van Jozef weergegeven (Matt. 1:12-16). De verdeling in drie delen is gemakkelijker te
begrijpen dan waarom elk deel veertien generaties bevat. Aangezien Mattheüs de genealogie van de Koning wil
weergeven, is het alleen gepast dat het eerste gedeelte eindigt met de belangrijkste gebeurtenis in de
afstamming van een koning, namelijk het begin van de dynastie. Het is ook logisch dat het tweede deel eindigt
met de ballingschap van Jechonja, want rond die tijd verloor Israel zijn privilege van een koning, regerend
vanuit Jeruzalem. Het derde deel omvat het meeste van de intertestamentische periode waarin Israel door
heidenen overheerst was en geen koning had. Hoewel Israel geen koning had, werd de lijn van David
voortgezet tot de tijd van Jezus. Een groter mysterie dan waarom er drie delen zijn, is de indeling van elk deel
in veertien generaties. Sommige generaties zijn duidelijk weggelaten. (Bv. Er zijn bijna vier eeuwen tussen
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Mattheüs, die waarschijnlijk schreef voor Griekstalige joden buiten Israel, begon zijn evangelie om de joden
ervan te overtuigen dat Jezus de beloofde Koning van de joden was. Hoewel de joden zich een beeld hadden
gecreëerd van hoe hun Messias zou zijn, wist Mattheüs dat er geen verlossing kon zijn tenzij zij de Messias
aanvaardden zoals Hij is. In het eerste hoofdstuk van zijn evangelie, verklaart Mattheüs dat Jezus de enige
Messias was die God ooit zou zenden. Hij was zowel de rechtmatige erfgenaam van de troon van David, als de
vleesgeworden God. De joden konden alleen tot de vader komen door de Zoon. Alle mensen vandaag, zowel
joden als heidenen, moeten komen tot Jezus als de beloofde Messias, de enige verlosser voor hun zonden.
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De meeste gelovigen zullen, wanneer ze praten met ongelovige familie, vrienden of buren, het evangelie niet
beginnen op dezelfde manier als de apostel Mattheüs deed in het eerste boek van het Nieuwe Testament. In
plaats van te beginnen met de genealogie van Jezus Christus in Matt. 1, zullen zij waarschijnlijk eerst uitleggen
wie God is, waarschuwen voor Gods veroordeling van zonde, de ongelovige oproepen tot bekering en delen
wie Jezus Christus is en hoe Zijn dood en opstanding het mogelijk maken voor iedereen die zijn vertrouwen
stelt op Hem om tot de verlossing te komen. Misschien komt de maagd Maria niet eens ter sprake in het
gesprek. De apostel Mattheüs had echter een ander publiek dan de meeste gelovigen vandaag.
Mattheüs schreef hoofdzakelijk voor een joods publiek. Zoals vandaag, hadden de meeste joden Jezus niet
aanvaard als de Messias die God in het Oude Testament had beloofd te zullen zenden. Zij waren eerder aan het
wachten op een strijder-koning die de ketenen van de Romeinse verdrukking zou verbreken en Israel zou leiden
in ongeëvenaarde glorie als Gods uitverkoren volk, dan dat zij uitkeken naar verzoening met God. Terwijl
sommige joden begrepen dat hun zonde hun meest serieuze probleem was, keken de meesten verder dan hun
eigen hart en staarden vol haat in de ogen van hun Romeinse overheersers. Toen Jezus Christus kwam om de
joden op te roepen tot bekering, geloof en discipelschap, onderdrukten zij hun schuldige geweten en
verwierpen en kruisigden zij hun eigen Messias, de Zoon van David. Terwijl zij hun eigen gerechtigheid boven
bekering verkozen, hadden de joden hun Koning gedood.

De geboorte van Jezus Christus (Matt. 1:18-25)
Mattheüs kon niet zeggen dat “Jozef Jezus verwekte” want dat was niet waar. In plaats daarvan vermeldde
Mattheüs kort en bondig dat Maria “bleek zwanger te zijn uit de Heilige Geest” (Matt. 1:18). Hij heeft geen
poging gedaan om het wonder te verklaren hoe de Tweede Persoon van de drie-eenheid mens geworden is.
Terwijl de Bijbel duidelijk leert dat de Zoon van God altijd God geweest is (Joh. 1:1-5), bevestigt Hij (Kol 2:9),
maar verklaart niet hoe de Zoon van God menselijkheid erbij kreeg, zonder goddelijkheid te verliezen (Fil. 2:68). Het mysterie is groot en wordt door Mattheüs behandeld met nederigheid. Dezelfde Geest die conceptie
bracht naar Maria, leerde Mattheüs hoe hij de maagdelijke geboorte moest beschrijven. Een van de meest
diepgaande mysteries in en buiten het universum wordt gegeven in een half vers. Zonder pauze om het
mysterie op te helderen, probeert Mattheüs het initiële probleem op te lossen hoe Jezus de rechtmatige
erfgenaam van Jozef kan zijn zonder lichamelijk af te stammen van hem.

Jozef ging er natuurlijk van uit dat Maria ontrouw was geweest. Volgens de wet, moest een verloofde, maar
ontrouwe vrouw gestenigd worden (Deut. 22:23-24). Publieke steniging werd niet vaak toegepast in Israel in
deze tijd, maar Maria liep toch nog gevaar. Omdat Jozef “rechtschapen” was, wat betekent dat hij de Heer
aanbad en Zijn wet volgde, koos hij om barmhartig te zijn naar zijn jonge vrouw (Matt. 1:19). In plaats van haar
tot een publiek voorbeeld te stellen, koos hij om in stilte van haar te scheiden. Terwijl Maria zou gespaard
worden van publiekelijke schande en eventueel steniging, kwam Jezus zijn rechtmatige recht op de troon van
David in het gedrang.
Nadat Jozef besloten had om te scheiden, verscheen aan hem een engel in een droom en openbaarde aan hem
de ware natuur van Maria’s zwangerschap (Matt. 1:20). De engel bemoedigde Jozef, die hij betekenisvol
aansprak als zoon van David, niet bang te zijn om Maria tot vrouw te nemen. Hij legde uit dat het kind niet
voortkwam uit ontrouw, maar uit de Heilige Geest en hij droeg hem op om de zoon Jezus te noemen “Want Hij
is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.” (Matt. 1:21). Zelfs vanaf de geboorte openbaarde de Heer dat
Jezus niet aan de verwachtingen van de joden zou voldoen. Terwijl zij aan het wachten waren om van Rome
gered te worden, kwam Jezus een veel meer nodige redding van de straf en de kracht van zonde brengen.
Voordat hij vertelde hoe Jozef reageerde op de engel, verbond Mattheüs de gebeurtenissen aan de OudTestamentische profetieën, zoals hij vaker deed in zijn evangelie. Hij verklaarde dat de maagdelijke geboorte
vervuld was “ hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Zie, de maagd zal zwanger
worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons.” (De
Here deed deze profetie door de profeet Jesaja in de aanwezigheid van koning Ahaz in Jes. 7:14). Niet alleen
was de komende Messias de nakomeling van David, maar Hij was ook God. In de aanwezigheid van Jezus, kan
men waarlijk zeggen “God is met ons.” Los van de maagdelijke geboorte zou Gods woord onwaar zijn en kon de
mens nooit bij God zijn.
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Hoewel Jozef en Maria alleen verloofd waren, was de joodse verloving een bindende overeenkomst waarin een
koppel de titel van man en vrouw kreeg, maar ze nog steeds gescheiden woonden en hun huwelijk nog niet
consumeerden/bezegelden (dit duurde een jaar). Deze joodse traditie verklaart waarom Mattheüs benadrukt
dat Maria zwanger was “voordat zij gingen samenwonen”, maar tegelijkertijd Jozef haar echtgenoot noemt
(Matt. 1:18-19).
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Rachab en David, maar slechts een paar generaties worden vernoemd in Matt. 1:5-6). Het woord ‘verwekte’
gaat niet uit van een vader-zoon relatie, maar toont alleen de relatie tussen een voorouder en een nakomeling.
Waarom de Heilige Geest Mattheüs inspireerde om sommige generaties over te slaan, is een mysterie
gebleven, net zoals het belang om het verslag te beperken tot veertien generaties per deel.
Een studie van welke namen er aanwezig en afwezig zijn in de genealogie, is productief, maar geen vers is zo
fascinerend of diepgaand als vers 16: “Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die
Christus genoemd wordt.” Alhoewel er eerder in de genealogie al enkele vrouwen werden vernoemd, wordt
het normale patroon van “Abraham verwekte Isaak” gevolgd doorheen de opsomming. Het patroon wordt
echter abrupt onderbroken bij Jozef. De ‘uit wie’ is een enkelvoudig, vrouwelijk voornaamwoord dat benadrukt
dat Jezus Maria’s fysieke nakomeling was, maar niet van Jozef. Met deze genealogie wou Mattheüs tonen dat
Jezus effectief de rechtmatige erfgenaam van de troon van David was, maar de joodse lezers moeten zich toch
verwonderd hebben hoe Jezus Koning kon zijn als hij niet fysiek de zoon van David was. Het volgende deel
geeft het antwoord.

Er zijn veel nakomelingen geweest in de lijn van David die op de troon van David konden zitten. Jozef was één
van hen. Maar er was maar één die de mens bij God kon brengen en die God was onder de mensen. Doordat
Jozef Gods richtlijnen door de engel gehoorzaamde en Maria tot zijn vrouw nam (Matt. 1:24), vervulde de Here
zijn belofte aan David dat hij een Zoon zou hebben die regeren zal voor altijd. De zoon van Maria was
binnengekomen in de rechtmatige lijn voor de troon van David. Jesaja’s profetie was vervuld toen Maria maagd
bleef tot de geboorte van de Messias, aan wie Jozef gehoorzaam de naam Jezus gaf (Matt. 1:25). De Zoon van
God werd de Zoon des mensen, de Zoon van David, de Zoon van Abraham.

MOEILIJKE WOORDEN
Overzicht van alle nakomelingen in alleen mannelijke lijn.
Periode tussen het O.T en het N.T.
Zonder rekening te houden met gevoeligheid van degene tegen wie je praat.
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Genealogie
Intertestamentische periode
Onomwonden
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Conclusie
Mattheüs’ uitdaging voor zijn publiek was onmiskenbaar: wilden ze Jezus aanvaarden als hun koning? Het was
duidelijk dat Jezus aan de voorwaarden voldeed om een zoon van David te zijn. Jozef, een zoon van David,
luisterde naar de engel en nam Maria tot vrouw en Jezus als zijn erfgenaam. Jezus was de koning over wie God
had beloofd dat Hij voor altijd zou regeren over Israel, het zaad waarin alle naties gezegend zouden zijn. Maar
Hij was meer dan alleen een Koning! Hij vervulde ook de profetie van Jesaja dat de maagd een zoon zou baren
die de aanwezigheid van God onder hen zou brengen. De beloften aan Abraham en David en de profetie van
Jesaja waren vervuld. Mattheüs’ joodse publiek kon niet beweren dat ze de Schrift volgden en ook Jezus als
koning verwerpen. Jezus kwam inderdaad om Zijn mensen van hun zonden te verlossen. Omdat God zo genadig
is, beperkte Hij de verlossing van zonden niet alleen tot de joden, maar Hij maakte ook de heidenen tot Zijn
volk. Zonder aanvaarding van Christus zoals Hij door Mattheüs wordt geopenbaard in hoofdstuk 1, is er geen
verlossing van zonde. Jezus moet aanvaard worden als Verlosser en Messias, als de Zoon van David en als God
de Zoon, als eeuwig God en maagdelijk geboren. Aan diegenen die zich bekeren en geloven in Jezus zoals Hij is,
God is met hen.

BIJBELLES
INLEIDING
Heb jij ooit uitgekeken naar iets en dat je er toen achter kwam dat het niet was wat je verwachtte? Misschien
heb je op iets gewacht waarvan je dacht dat het iets spannends zou zijn, maar toen het kwam was het niet
zoals je gedacht had. Eigenlijk was het zo bij Israël tijdens het moment van Jezus’ geboorte. Voor honderden
jaren hadden de Joden uitgekeken naar de komst van hun langverwachte Messias. Eens de Messias daar was
(door de geboorte van Jezus) faalden ze om Hem te zien als degene die “zijn volk zal bevrijden van hun zonden”
(1:21). De mensen wachtten eerder op een krijgsheer, dan een nederige koning die hen kwam verlossen.
Omdat ze naar de verkeerde persoon zochten, misten ze de Messias. Mattheüs begint met het geven van
bewijs van wie Jezus is door Zijn stamboom. Hij is de enige die mannen en vrouwen van hun zonden kan
redden.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat is een geslachtregister?
Een geslachtsregister is een lijst met namen van mensen in iemands familie.
 Waar begint Mattheüs’ geslachtsregister van Jezus?
Christus’ geslachtsregister gaat helemaal terug naar Abraham, het beloofde zaad in wie “alle
geslachten van de aardbodem gezegend worden” (Gen.12:3; HSV).
 Wie is de belangrijke koning die God beloofde dat hij in relatie met Jezus zou staan?
Koning David. Mattheüs volgt het geslachtsregister van de Koning en eindigt het eerste gedeelte met
het begin van de dynastie met koning David.
 Wat zijn de namen die aan Jezus gegeven worden in Mattheüs 1?
Jezus: “De Heer is verlossing”; Immanuël: “God met ons”; Christus: “Gezalfde”; Zoon van David en
Zoon van Abraham.
 Wie was de moeder van Jezus en aan wie had ze beloofd te trouwen?
Maria was de moeder van Jezus en ze had beloofd om met Jozef te trouwen.
 Waarom dacht Jozef er aan om in stilte van haar te scheiden?
Omdat Jozef en Maria niet officieel getrouwd waren en omdat Maria zwanger was, dacht Jozef dat ze
hem ontrouw was geweest. Aangezien Jozef God aanbad en Zijn wet volgde, koos hij om barmhartig
te zijn naar zijn vrouw door in stilte van haar te scheiden en haar te sparen van openbare vernedering.
 Wie werd er gestuurd om Jozef te troosten en te bemoedigen?
Een engel van de Heer.
 Waarom gaf de engel de opdracht aan Jozef om het kind “Jezus” te noemen?
De naam van Jezus was om bekend te maken dat Hij gekomen was om verlossing te voorzien van de
straf en de macht van de zonde.
 Als Jozef niet de vader was, wie was het dan wel?
De engel van de Heer verklaarde dat het kind van de Heilige Geest gekomen was. God was de vader
van Jezus.
 Welke profetie was volgens Mattheüs vervuld in de geboorte van Jezus?
Hij legt uit dat de maagdelijke geboorte door “wat de Heer door de profeet gezegd heeft” vervuld
werd (Jes.7:14): dat de komende Messias niet alleen een nakomeling van David zou zijn, geboren uit
een maagd, maar ook God zou zijn (Immanuël: “God met ons”).
 Was Jozef gehoorzaam aan de opdracht die de engel van de Heer gegeven had?
Ja, Jozef nam Maria als zijn vrouw en zij schonk het leven aan een zoon die zij Jezus noemden.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Het geslachtsregister van Jezus Christus (Matt.1:1-17).
De geboorte van Jezus Christus (Matt.1:19-25).

SAMENVATTING
De geboorte van Jezus, te midden van vele dingen, dient als een bewijs van Gods trouw naar Zijn kinderen. God
had een Verlosser en Messias beloofd en stuurde Jezus naar de aarde. Jezus werd wonderbaarlijk geboren uit
een maagd en werd door Jozef als zijn zoon geadopteerd. Hij was God in het vlees en de enige mogelijkheid om
zowel een erfgenaam van de troon van David te zijn, als Immanuël. Jezus is een bijzonder geschenk van God
aan de mensen. God heeft niet alleen de wereld gezegend met het geschenk van verlossing, maar ook met Zijn
geschenk op aarde. God houdt Zijn beloftes die Hij met Abraham en David gemaakt heeft en de profetie
gemaakt door Jesaja door Jezus Christus, de Messias, te sturen.
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Iedere man en vrouw staan voor de keus om op Jezus als Verlosser van hun zonden te vertrouwen. Zijn
geboorte, leven en sterven zijn bewijzen dat Hij waarlijk God is. Om dat we allen hebben gezondigd zouden we
allen in de hel gestraft moeten worden. Maar God zond Zijn Zoon naar de wereld om als baby geboren te
worden en te sterven voor de zonden van de mensen, zodat degene die op Hem vertrouwen niet gestraft
zullen worden, maar eeuwig met Hem zullen leven.

CRÈCHELES
In een klein, arm huisje in het kleine stadje Nazareth, bracht een engel de mooiste boodschap, die ooit op
aarde gebracht is! In dat huisje woonde een jong meisje. Dat heette Maria. Ze had in een paleis moeten
wonen. Want zij was eigenlijk een prinses! Zij was nog familie van David, die lang geleden koning was. Maar
dat wist bijna niemand in Nazareth.
Dicht bij Maria woonde een timmerman. Die heette Jozef. En Jozef was eigenlijk een prins! Die was ook nog
familie van koning David. Maar dat wist ook niemand. Want nu was hij arm, net zo arm als Maria. En hij
moest hard werken, om de kost te verdienen. Jozef en Maria hielden veel van elkaar. Ze wilden met elkaar
trouwen. En waar zouden ze dan gaan wonen? In een paleis? Nee, in het timmermanshuisje van Jozef.
Er was wel een paleis in het land. Dat stond in Jeruzalem. Maar daar woonde een vreemde koning in? Die
heette Herodes en hij was een heel slechte man. En vreemde soldaten speelden de baas in het land. Die
heetten Romeinen en die plaagden de mensen soms erg.

Maar wie zou dan voor het kind mogen zorgen als het geboren werd? Wie zou zijn moeder mogen zijn? Wie
dat mocht, zou dat niet de gelukkigste vrouw van de wereld zijn?
Op een keer was Maria alleen in huis. Toen zei een stem: “Dag Maria! Jij bent de gelukkigste vrouw van de
wereld!” En toen Maria opkeek, zag zij een engel staan. Dat was de engel Gabriël. Hij had een wit kleed aan.
Dat blonk zo mooi. En hij keek haar zo vriendelijk aan. Maar Maria schrok toch wel een beetje. En ze dacht:
“Wat bedoelt hij toch? De gelukkigste vrouw van de wereld? Ben ik dat?” Maar de engel zei: “Wees maar niet
bang, Maria. Ik kom je iets heel moois vertellen. God zelf heeft mij gestuurd. Het zal niet lang meer duren,
dan zul je een zoontje krijgen, en dat moet je Jezus noemen. Als dat kindje groot is, zal het Koning worden, net
als David. En het zal altijd Koning blijven.”

Maria vroeg: “Maar wie zal dan de vader zijn van dat kind? Want ik ben nog niet getrouwd?” En de engel zei:
“De Vader zal God zelf zijn. Daarom zal het ook geen gewoon kind zijn! Het zal een heilig kind zijn en het zal
Gods Zoon genoemd worden.”
Toen boog Maria eerbiedig het hoofd. Wou God zelf de Vader zijn? O ja, dan wou zij wel de moeder zijn! En
ze zei: “Dan is alles goed. Laat het dan maar gebeuren, zoals u gezegd hebt.”
Toen ging de engel weer weg naar de hemel. Hij had zijn werk gedaan. Hij had in dat kleine huisje de mooiste
boodschap gebracht, die ooit gebracht is op aarde!
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Toen Maria dat hoorde, werd zij heel blij. Want toen begreep zij het: Dat kindje zou de Redder zijn, die de
mensen blij en gelukkig zou maken. En mocht zij de moeder zijn van dat kind? Ja, dan was het toch waar: dan
was zij de gelukkigste van al de vrouwen op de wereld!
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Het was een droevige tijd. De mensen waren niet gelukkig. Maar eens zou er weer een betere tijd komen. Dat
had God beloofd. Eens zou er een kind geboren worden en als dat kind groot was, zou het Koning worden en
de mensen weer vrij en gelukkig maken.

MEMORIEVERS
Matt.4:19-20

‘Ga met mij mee,’ zei hij tegen hen, ‘dan zal ik van jullie vissers van mensen
maken.’ Meteen lieten ze hun netten liggen en volgden hem.

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.

Knip 8 vissen uit papier, groot genoeg om gedeelten van het vers op te schrijven. Deel het vers op in acht
gedeelten en schrijf deze gedeelten op de vissen. Stop de vissen in een hoed of doos en laat de kinderen er een
vis uit vangen. Plak dit met kneedgom op het bord (of vind een andere manier dat de vissen weer van het bord
gehaald kunnen worden voor het volgende gebruik). Laat de kinderen vissen vangen totdat ze op zijn en laat
hen de vissen in de juiste volgorde ‘zwemmen’. Eventueel kun je ook met magneten werken en vishengeltjes
maken met aan het uiteinde van het touw een paperclip. Voor meer uitdaging kun je het vers ook opdelen in
kleinere stukken, vergeet dan niet meer vissen te maken.

Erfgenaam
Dat Jezus een erfgenaam van zowel koning David was, als van Abraham is een belangrijk onderdeel van de les
vandaag. Zijn stamboom onthult dat hij de zoon van David en de zoon van Abraham was. Om het begrip van
erfgenaam te verduidelijken kun je een persoonlijk erfstuk meebrengen. Terwijl de kinderen dit voorwerp
bekijken of doorgeven, leg je uit hoe oud het is, misschien een stuk geschiedenis van hoe het is doorgegeven.
Laat hen afbeeldingen zien van wie het erfstuk voor jou hebben gehad en leg uit hoe jullie gerelateerd zijn. Het
idee hier is hoe je een erfgenaam bent van degene die je voorgegaan zijn. Vanwege de relatie met hen, heb je
het recht gekregen om te ontvangen wat van hun was. Op dezelfde wijze was Jezus een erfgenaam. Door een
Zoon van David te zijn, was Hij een erfgenaam van de troon van Israël. Hij was de vervulling van Gods verbond
met David in 2 Sam.7:16 en zou de beloofde nazaat van David zijn die voor altijd zou regeren. Door een zoon
van Abraham te zijn, was Jezus het beloofde zaad in wie “alle geslachten des aardbodems gezegend worden”
(Gen.12:3). Door zijn relatie met Abraham en David, zou Jezus de weg zijn waardoor verlossing naar de mens
zou komen en het recht zou ontvangen om voor altijd te heersen over Gods kinderen.
Wat zegt een naam nu?
Laat verschillende kinderen vertellen wat hun achternaam is. Vraag hen hoe ze deze naam hebben gekregen of
wie het hun gaf. De kinderen zouden moeten zeggen dat ze het van hun ouders ontvangen hebben. Onze
achternamen vertellen veel over onszelf. Omdat achternamen van generatie op generatie doorgegeven
worden, kunnen ze getraceerd worden via een stamboom. Neem de tijd om over je eigen achternaam te
spreken, misschien over de geschiedenis ervan en de betekenis. Je kunt eventueel je stamboom meenemen,
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Toen Jezus de eerste discipelen riep, verzamelde Hij de eerste visvangende bemanning van Zijn kerk. Zij waren
de eerste evangelisten en de eerste partners in Zijn bediening. Vanaf het begin van Jezus’ bediening was het
Zijn plan om discipelen te gebruiken om discipelen te maken. Hij zou Zijn discipelen vele dingen opdragen,
maar Zijn eerste opdracht was, “Ga met mij mee, dan zal ik van jullie vissers van mensen maken.” De oproep
om vrucht te dragen in het evangeliseren wordt uitgebreid naar een ieder die Hem toebehoort. De geroepenen
moeten zelf oproepers worden. De opdracht “ga met mij mee,” betekend letterlijk “kom hier.” In de originele
tekst staat ook het woord “na” wat de plaats aanduidt waar men moet komen: “Je plaats is om achter Mij te
volgen.”
De gehoorzaamheid van de discipelen is direct. Het idee van volgen als een discipel is dat deze toegewijd is om
degene die hij volgt te imiteren. Als discipelen moeten we ons licht laten schijnen; onze schat met anderen
delen, zodat we een getuigen van Christus zijn in deze wereld die in geestelijke duisternis en armoede leeft.

om de kinderen te laten zien hoe je achternaam is doorgegeven doorheen vele generaties. Net als onze namen
veel over onszelf onthullen, kunnen ook wij veel begrijpen van de namen die de Messias zijn gegeven in de
Bijbel. De stamboom van Jezus vermeld vele namen die je verwacht dat Hem gegeven wordt: “Zoon van David,”
“Christus,” “Jezus” en “Immanuël.” Deze namen onthullen een aantal dingen over de natuur van Jezus en doel
op aarde. Neem het moment om de verschillende namen van de Messias uit te leggen. Jezus’ stamboom
vermeld dat Hij de Zoon van David was, waar uit blijkt dat Hij het beloofde zaad van David is, die voor altijd zou
heersen over de troon. Enige van de namen van de Messias die in Mattheüs vermeldt worden zijn Christus “de
Gezalfde,” Jezus “De Heer is Verlosser,” en Immanuël “God met ons.” Hij is zowel volledig mens als volledig
God. Hij is ook de Een die apart gezet was om de verlossing van de wereld te zijn.

KNUTSELWERKJES

Mijn stamboom en ik
Bespreek met de kinderen hoe mensen in relatie met elkaar staan. De meeste mensen kennen hun ouders en
hun grootouders, maar hoeveel weten iets van de generatie voor hen? Vraag de kinderen om een stamboom
van hun familie te maken met al de namen erop van de familieleden die zij kennen. Nadat de kinderen gereed
zijn, vraag je wat deze mensen allemaal deden:
1. Waar woonden zij?
2. Hoe ontmoetten zij elkaar?
3. Leven zij nu nog?
4. Hoe hebben hun ouders elkaar ontmoet?
5. Waar werden zij geboren?
Wie behoort er tot jouw familie?
Neem foto’s van je familieleden mee. Als je foto’s en verhalen hebt die bij je grootouders of overgrootouders
horen, maakt dit het vertellen ervan nog leuker. Spreek met de kinderen over hun gezin en naaste familie die
hen voorgegaan zijn. Kunnen zij hun achternaam achterhalen? Je kunt de foto’s misschien zo neerleggen of
ophangen dat het in de vorm van een boom is )heb dit eventueel voor de les gemaakt op een groot vel papier).
De kinderen krijgen zo een idee van een stamboom waarvan de afstamming naar houw geboorte leidt. In deze
les leren de kinderen over een stamboom en een afstamming van iemand die veel specialer is dan ons!
Breek de ketting niet
Gebruik dit spel om het bewijs van Gods trouw uit te kunnen leggen die in het geslachtsregister gevonden
wordt. Laat de kinderen twee rijen vormen; plak op elk kind een teken dat een specifieke naam uit het
geslachtregister van Jezus bevat. Elk kind vertegenwoordigt iemand van de familie die Jezus voorgegaan zijn
(zoals vermeld in het geslachtsregister). Speel daarna een tik spel waarbij de rijen tegenover elkaar staan en
elkaars handen vasthouden. Laat groep 1 een naam noemen van een persoon uit groep 2. De genoemde
persoon van groep 2 moet proberen naar groep 1 te lopen. Heeft deze persoon groep 1 bereikt en een hand
gevat aan het uiteinde van deze groep, hoort hij nu bij groep 1. Lukt het niet, omdat groep 2 hem tegenhoudt,
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“Zijn naam betekend”
Geef elk kind een kopie van de bladen “Zijn naam betekend” en laat hen de twee cirkels uitknippen. Knip de
twee vormen van de eerste cirkel uit, om zo twee openingen te vormen en de boven- en onderkant van de
cirkel. Maak de twee cirkels aaneen door een splitpen te gebruiken. Je zou de naam van Jezus moeten kunnen
zien door de opening aan de bovenkant en de betekenis van de naam aan de onderkant. Laat de kinderen de
cirkel kleuren en versieren.
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moet hij terug naar groep 2. Groep 2 mag dan een naam noemen of, als het gelukt is om zich bij groep 1 te
voegen, dan mag groep 1 weer een naam noemen. Leg aan de kinderen uit dat God trouw was in het houden
van Zijn belofte aan koning David. Leg uit dat het verbazingwekkend is dat God een eeuwige Koning gebracht
heeft doorheen de lijn van David. Deze Koning werd de naam Jezus gegeven en zou voor altijd op de troon
zitten.
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ZIJN NAAM BETEKEND
BOVENKANT
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ZIJN NAAM BETEKEND
ONDERKANT
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HET LEVEN VAN JEZUS CHRISTUS
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTHEÜS 1

MEMORIEVERS
Matt.4:19-20

‘Ga met mij mee,’ zei hij tegen hen, ‘dan zal ik van jullie
vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten liggen
en volgden hem.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Wie was echt de Zoon van David? _______________________________

David? _____________________________________________________
 Christus betekend ____________________________________________
 Welke plaats nam Jezus in? _____________________________________
 Juist of fout: Jozef was de vader van Jezus. ________________________

die zijn volk zal __________ van hun __________.
 Wat betekend Immanuël? ______________________________________
 Deed Jozef wat de engel hem had opgedragen? ____________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Waarom was het belangrijk om aan te tonen dat Jezus afstamde van

13

HET LEVEN VAN JEZUS LES 1  JEZUS CHRISTUS IS BEGOREN

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

KLEURPLAAT 1
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