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MATTEÜS 1:1-25

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen Gods genade in de menselijke geschiedenis zien door de
geboorte van de Zoon van God.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






God te prijzen voor Zijn soevereiniteit en genade in de levens van zondige mensen.
Het belang te begrijpen dat Jezus God en mens is.
Uit te leggen wat de naam Jezus betekent.
Te herkennen dat zelfs de beste mensen niet goed genoeg zijn, daarom hebben we een Verlosser
nodig.

MEMORIEVERS
Matt.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




Geloof wat God zegt in Zijn Woord, wat je vrienden of anderen ook zeggen.
Gehoorzaam de autoriteiten zoals Jozef de engel gehoorzaamde.
Dank God dat Hij Zijn volmaakte Zoon stuurde om een volmaakt leven te leven en te sterven voor de
zondige mens.

DE KONING WORDT AANB EDEN
Lees Matteüs 2:1-12

KERSTLES 1  DE KONING WORDT GEBOREN

VOLGENDE WEEK
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Van de Nieuw Testamentische boeken heeft Matteüs, samen met Jakobus en Hebreeën, een van de sterkste
Joods Oud Testamentische nadrukken en alleen Romeinen heeft meer citaten uit het Oude Testament dan
Matteüs. Deze onderscheidende focus vanuit het Oude Testament is duidelijk in het eerste hoofdstuk van
Matteüs, waar hij profetie uit het Oude Testament citeert (Matt.1:22-23), noemt Jezus de “Christus, de zoon
van David, de zoon van Abraham” (1:1), en traceert Zijn geslacht door Abraham, de vader van de Joden (1:2-6),
evenals door het koninklijke geslacht van David (1:6-11), waaruit de man van Maria, Jozef, ook voortkwam. De
engel herinnerde Jozef aan zijn voorgeslacht toen hij Gods plan aan hem uitlegde (1:20). In tegenstelling tot de
stamboom van Lukas (Luk.3:23-38), met de nadruk op de heidenen, traceert deze de voorouders van Maria
terug van Abraham naar Adam, de vader van alle geslachten.

Waarom een geslachtregister?
Je afstamming, je stamboom en afkomst weten is interessant en vele mensen hebben deze dingen bestudeerd
om een perspectief te verwerven van wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Voor de Joden was het na gaan
van je voorouders en je erfgoed niet alleen interessant, maar ook erg belangrijk, veel belangrijker dan in onze
cultuur vandaag de dag. Hoewel Jozef niet de biologische vader was van Jezus, was hij zijn wettige vader in de
ogen van de Joodse wet. Om ons bij het doel van het boek te houden, laat het geslachtsregister in Matteüs 1
zien dat Jezus de voldeed aan de Messiaanse wet en afstamming. De Joden wisten dat God Abraham en David
belooft had dat de Messias een nakomeling van hen zou zijn en dus laat Matteüs zien dat Jezus in alle
opzichten gekwalificeerd was. Het was in die dagen gewoon om namen te noteren van alleen de meest
veelzeggende Joodse mannen wanneer men zijn familie nagaat. Maar in Matteüs’ verslag zijn er verscheidene
uitzonderingen. Er is er de Kanaänitische vrouw Tamar, welke schuldig was aan zedeloosheid (Matt.1:3;
Gen.38), net zoals Batseba, de vrouw van Uria (Matt.1:6; 2 Sam.12), die God gebruikte om de dynastie voort te
zetten door Salomo ondanks het overspel van David en de moord op Uria. Het geslachtsregister vermeldt ook
Rachab en Ruth (1:5), welke niet alleen vrouwen waren, maar ook heidenen. De een was een hoer uit Jericho
en werd gered van de verwoesting door haar geloof (Joz.2), en de ander was een Moabitische vrouw geliefd
door Boaz, haar “bloedverwant en losser” (Ruth 1-4). Zelfs de beste mannen uit deze lijst, Abraham en David,
waren schuldig aan ernstige zonden tegen God en hadden wanhopig nood aan een volmaakte Verlosser om in
te grijpen. Dit is geen saaie lijst van namen; het is een getuigenis van Gods genade en trouw in het gebruiken
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In het evangelie naar Matteüs komt Christus als “de Koning der Joden” (Matt.2:2), maar niet in de zin van een
aardse, tijdelijke vorst. De Joden waren veroverd door vele natiën en heersers en zij keken uit naar een Messias
om hen lichamelijk en politiek te bevrijden. Matteüs echter, benadrukt meer dan enig ander Bijbelse schrijver
“het Koninkrijk der hemelen.” In feite gebruikt hij deze uitdrukking 32 keer, terwijl het nergens anders in de
Bijbel voorkomt. De Joden verwachtten een koninklijk heerser over Jeruzalem – niet een onaanzienlijke, in een
kribbe geboren baby uit een familie uit Galilea met een laag inkomen en ook nog eens werkend in het
timmerberoep. Velen verwachtten de Messias rijdend op een paard en een leger om de Romeinen te
veroveren, maar in plaats daarvan stelt Matteüs de Messias Koning voor als nederig rijdend op een ezel en
eerder geestelijk berouw onderwijzend dan een politieke revolutie.
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Het doel
Matteüs wordt beschreven als een boek geschreven door een Jood, voor Joden, over een Jood die de Koning
van de Joden was. Matteüs (ook bekend als Levi) was een Joodse tollenaar die zijn zondig leven achterliet om
Jezus te volgen en werd een van Zijn twaalf discipelen (Matt.9:9; Marc.2:14). Zijn streven in het schrijven van
dit evangelie was om te laten zien dat Jezus de beloofde Messias en Koning is, de vervulling van de Joodse
geschriften, welke van Hem spraken. In dit boek, presenteert Matteüs Jezus als de Messias die geopenbaard
was, die afgewezen was en wederkeren zal.

van zondige mensen om Zijn plan te volbrengen in de geboorte van de Messias, welke Zijn volk zou verlossen
van hun zonden.

De maagdelijke geboorte
Jesaja 7:14 profeteerde de maagdelijke geboorte van de Messias en de taal van Matteüs maakt duidelijk dat
Maria een maagd was die nog nooit met een man intiem was samen geweest. Haar zwangerschap was een
wonder zonder verklaring van een mens. Jezus was werkelijk “God met ons” (de betekenis van de naam
Emmanuël; God in menselijke gedaante). Maria was een zondaar in nood aan een Verlosser, net als een ieder
ander (Luk.1:47). God zegende haar met het privilege om de aardse moeder van Christus te zijn, terwijl God
alleen Zijn Vader was. Deze unieke conceptie was noodzakelijk voor een Messias die volledig God en volledig
mens zou zijn, doch zonder zonde. Vele geloven dat Gen.3:15 verwijst naar Christus, veeleer het zaad
(enkelvoudig) van een vrouw dan van een man en de Een die Satan zou vermorzelen. Maria bleef zuiver tot na
haar huwelijksceremonie en nadat Jezus geboren was, maar ze bleef niet haar hele leven een maagd, zoals
sommigen leren. In feite hadden Jozef en Maria een aantal andere kinderen, zoals Jakobus en Judas, die later
zouden geloven en de boeken, naar hen genoemd in het Nieuwe Testament, schrijven (Matt.13:55; Mark.3:3135, etc.).

Jozef was een eervol en rechtvaardig man en was gehoorzaam aan de engel, ook al was de boodschap moeilijk
te verstaan of te geloven. Normaal gezien zou een Joodse vader en moeder zorgvuldig een naam kiezen voor
hun kind, daar dit in hun cultuur veel betekenis had. Hoewel Emmamuël een van de vele namen was hoe Jezus
genoemd werd, vertelde de engel Jozef en Maria om Hem de naam Jezus te geven, “Want Hij is het, die zijn
volk zal redden van hun zonden” (Matt.1:21). Jezus is de Griekse vorm de Hebreeuwse naam Jozua. Beide
betekenen, “Jahweh redt” of “Jehova zal verlossen.” Dit is het hoogtepunt uit hoofdstuk 1 en laat weer het
doel van Matteüs’ evangelie en de reden waarom Jezus kwam zien. In Hem was God met ons (Joh.1:14) om
zondaars te verlossen die berouw tonen en in Christus alleen vertrouwen, Die de enige is waardoor mensen
verlost kunnen worden (Hand.4:12).
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Zwangerschap buiten het huwelijk zou iedere Joodse vrouw een onderwerp van veel geruchten en lasterlijke
spot maken. In feite zouden critici Jezus later beschuldigen van het feit dat Hij een Samaritaan was (Joh.8:38),
geboren door ontucht (8:41), of zelfs de zoon van een Romeinse soldaat. De evangeliën laten het rotsvaste
geloof in God zien bij Maria en Jozef, terwijl waarschijnlijk maar enkele anderen, als er al iemand was, de
waarheid geloofden en de meesten op hen neer keken.
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Verloving
In het Joodse leven en de wet was verloving een formele ceremonie en viering waar een contract werd
getekend voor getuigen, er werd een betaling gedaan aan de vader van de bruid, er werden geschenken
gegeven, een testament werd opgesteld aangaande landgoed en bezittingen en het koppel werd gezien als
man en vrouw. Verschillend van de hedendaagse verloving, kon de verloving alleen geëindigd worden door
echtscheiding (Matt.1:18-19; Deut.24:1) of de dood, wat een straf was voor overspel (Deut.22:23-24). Wettelijk
gezien was een verloofd koppel functionerend als man en vrouw, hoewel er geen lichamelijke eenheid was tot
de eigenlijke huwelijks ceremonie, welke een jaar later zou kunnen zijn. Jozef was waarschijnlijk tussen de 17
en 20 jaar oud en Maria tussen de 12 en 16 jaar, aangezien dit normale leeftijden waren om voor een koppel te
verloven.

MOEILIJKE WOORDEN
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Een schrijver, zijn werk, een gezegde, iemands woorden) aanhalen.
Bevruchting.
Beoordelaar; iemand die iets of iemand streng, vooral ongunstig, beoordeelt.
Concentreren.
Bevoegd, gerechtigd, als goed aangeduid.
Vooruitzicht, een nieuwe kijk geven op het bedoelde.
Voorrecht.
Nasporen.

KERSTLES 1  DE KONING WORDT GEBOREN

Citeren
Conceptie
Critici
Focus
Gekwalificeerd
Perspectief
Privilege
Traceren

BIJBELLES
INLEIDING
Kerst is een tijd waar we Gods onbetaalbaar geschenk van Zijn Zoon aan ons vieren. Wij worden herinnerd aan
en vieren Gods geschenk door aan anderen geschenken te geven. Als we vandaag in Gods Woord kijken, denk
dan aan alles wat God aan ons gegeven heeft door Zijn geschenk. Gods plan is duidelijk te zien in het begin van
Matteüs, waar de stamboom van Jezus is neergeschreven. God wist precies hoe Hij Jezus in de wereld zou
brengen. In de les kijken we naar Jezus’ voorgeslacht en Zijn komst in de wereld om zondaren te redden.

SAMENVATTING
In Gods volmaakte wijsheid, zond Hij ons een geschenk. Zijn geschenk is niet zoals een ander geschenk ooit
gegeven en onwaarschijnlijk zoals enig ander geschenk dat gegeven zal worden in de toekomst. Gods Zoon
vernederde Zichzelf en kwam als een klein kind in deze wereld om een dag te sterven voor de zonden van
eenieder die gelooft.
Wanneer we Kerst vieren, zouden we God moeten danken dat Hij ons het geschenk van Zijn Zoon gaf. Door het
volmaakte leven van Jezus en Zijn dood aan het kruis, kan de zondige mens van zonde gereinigd worden.
Zonder Zijn geboorte, zou Hij niet in de mogelijkheid geweest zijn om te sterven.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Waarom schreef Matteüs dit evangelie?
De bedoeling van Matteüs was om te laten zien dat Jezus de beloofde Messias en Koning was, de
vervulling van de geschriften uit het Oude Testament.
 Wat laat Matteüs zien aan het begin van het boek?
Matteüs spoort het geslacht van Jezus na van Abraham, de vader van de Joden, door naar Davids
koninklijke lijn tot aan de man van Maria, Jozef. Matteüs bewijst dat Jezus werkelijk de Koning is.
 Wat zochten de Joden in een koning?
Ze dachten dat de Messias hen lichamelijk en politiek zou bevrijden. Ze geloofden dat hij een koninklijk
heerser over Israël zou zijn – niet een onbelangrijk, een baby geboren in een kribbe van een familie uit
Galilea die weinig verdiende en als timmerman werkte. Velen dachten dat de Messias zou komen op
een paard en met een leger om de Romeinen te veroveren. In plaats daarvan reed de Messias Koning
op een ezel en leerde eerder over geestelijk berouw dan over politieke opstand.
 Wat is verloving?
Verloving in de Joodse cultuur was een overeenkomst tussen de ouders van een jonge man en vrouw.
Er was een officiële ceremonie met geschenken en een betaling aan de vader van de bruid. Het was
meer dan een verloving, maar het was niet helemaal een huwelijk. Het koppel zou voor een jaar apart
van elkaar leven tot de huwelijksceremonie.
 Wat was er uniek aan de geboorte van Jezus?
Jezus had geen aardse vader. Zijn geboorte was een wonderbaarlijke gebeurtenis dat God tot stand
bracht in het leven van Maria.
 Wat weten van het karakter van Jozef?
Jozef was een eervol en rechtvaardig man, die gehoorzaam was aan de engel die God gestuurd had.
 Wat was er zo speciaal aan Jezus’ naam?
Een engel vertelde aan Maria en Jozef om Hem de naam Jezus te geven. Een naam was erg belangrijk,
omdat het veel over de persoon zei. Jezus’ naam was veelbetekenend. Jezus betekent, “Jahweh redt.”
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LEZEN VAN HET BIJBEL GEDEELTE
Lees Matteüs 1:1-25.

CRÈCHELES
Wie van jullie vind het fijn om een cadeau te ontvangen? Wij vinden het allemaal heel fijn om geschenken te
krijgen, niet waar. Meestal is een cadeau mooi ingepakt en zit er een mooie strik omheen. Wie heeft er wel
eens een geschenk gekregen dat anders was dan je had gedacht? Wat was er mis? (Laat de kinderen
antwoorden).
Vandaag gaan we leren over twee mensen die een cadeautje kregen van God dat ze helemaal niet hadden
verwacht. Het was niet zomaar een geschenk, het was een heel speciaal geschenk. Luister maar eens…

Toen droomde Jozef. In de droom kwam een engel van God bij hem. “Maak je niet bezorgd, Jozef”, zei de
engel. “Trouw met Maria. Het is de Heilige Geest van God die dit kind in haar buik laat groeien. Ze zal een zoon
krijgen en je moet Hem Jezus noemen, want Hij zal de Redder van de wereld zijn. Hij zal Zijn volk bevrijden van
hun zonden.” Jozef deed wat de engel van God had gezegd. Hij trouwde met Maria.
Zouden de mensen in Israël een klein kindje verwacht hebben die in een kribbe, een etensbak voor dieren, zou
liggen? En toch was dit wat God wilde, Jezus zou geboren worden en Hij zou liggen in een kribbe.
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Jozef en Maria kregen een geschenk dat ze niet hadden verwacht. Zij mochten hier op aarde de papa en mama
zijn van Jezus. Weet jij dat Jezus ook voor jou een geschenk is? Meestal als je een cadeau krijgt hoef je niets te
betalen. Denk je dat je voor Jezus kan betalen? Of misschien kan werken om dat cadeau te krijgen? Nee, het
geschenk van Jezus is helemaal gratis. Jezus heeft de prijs al betaald aan het kruis. Geloof jij ook dat Hij jou dat
geschenk wil geven?
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Een engel was tegen Maria komen zeggen dat ze een kindje zou krijgen. “Laat het gebeuren zoals God het wil”,
was haar antwoord geweest. Maar Jozef, de vriend van Maria waarmee ze wilde gaan trouwen, wist niet wat
hij moest doen. Het kindje dat in Maria’s buik groeide was niet van hem. Dat wist hij. Maar wat zouden de
andere mensen gaan zeggen? Iemand die niet getrouwd is mag toch geen kindjes krijgen? Hij wilde niet dat de
mensen daarom lelijk tegen Maria zouden doen. Hij hield erg veel van haar maar twijfelde zo hard of hij wel
met haar mocht trouwen. Wat denken jullie? Mag Jozef trouwen? We zullen eens kijken hoe God dit oplost…

MEMORIEVERS
Matt.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.

Print het vers uit en plak het eventueel op stevig papier (ter grootte van 10x13). 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.
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Maak gebruik van de onderstaande afbeeldingen om het aanleren te vergemakkelijken. Plak ze eventueel
achterop het memorievers, zodat de kinderen deze thuis kunnen gebruiken bij het aanleren. Laat hen de
afbeeldingen inkleuren.
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Om de waarheid rond Jezus’ goddelijke bevruchting te benadrukken, vertelt de engel aan Jozef dat zij een Zoon
zal baren. Jozef zou handelen als zijn aardse vader, maar hij zou alleen een pleegvader zijn. Jozef werd verteld
om Hem de naam Jezus te geven. Jezus is een vorm van het Hebreeuwse Jozua, Yeshua of Jehosjoea, waarvan
de basis betekenis is, “Jehova zal redden.” Alle andere mannen met deze naam getuigden door hun namen van
de verlossing van de Heer. Maar deze Ene die geboren zou worden uit Maria, zou niet alleen getuigen van Gods
verlossing, maar Hij zou zelf de verlossing zijn. Door Zijn eigen werk zou Hij zijn volk redden van hun zonden.

IJSBREKERTJES
Betekenisvolle namen
Neem een boek met babynamen mee. Introduceer het memorievers en benadruk de betekenis van Jezus’
naam. Bespreek daarna de volgende punten:


Weet jij hoe je vader en moeder besloten welke naam ze je wilden geven toen je geboren werd? Laat
twee of drie kinderen antwoorden.



Weet iemand hoe Joodse ouders hun kinderen een naam gaven in de tijd van Jezus’ geboorte?
Antwoord: de ouders kozen met grote zorg een naam, omdat deze veel betekenend was in hun cultuur.



Mijn naam is _____________. Weet iemand wat mijn naam betekend? Geef je naam en de betekenis.



Zou iemand willen weten wat zijn naam betekent? Gebruik het namenboek om de namen van de



Weet iemand wat de naam van Jezus betekend? Vertel de kinderen, “Ik zal je een hint geven: de
betekenis staat in Matt.1:21.” Lees het vers voor.



Leg de informatie over de naam van Jezus uit de achtergrond informatie uit aan de kinderen.

God wordt geboren
Gebruik deze bespreking om de kinderen te helpen begrijpen wat een unieke en onbegrijpelijke gebeurtenis de
vleesgeworden Christus was. Begin met de kinderen te herhalen van Gods niet gecommuniceerde
karaktereigenschappen (de eigenschappen die alleen God heeft), zoals Zijn eeuwigheid, alwetendheid,
alomtegenwoordigheid en almacht. Help hen te begrijpen hoe machtig en wonderbaarlijk God is. Als God de
Zoon had Christus al deze eigenschappen. Echter, toen Hij naar de aarde kwam als een mens, besloot Hij om
enige van deze niet te gebruiken, doch Hij was nog steeds volledig God. Dit is iets wat onze beperkte gedachten
niet altijd volledig kunnen begrijpen. Begrijp dat de vleeswording van Christus ons zou moeten aanzetten om
Hem te loven en te prijzen voor wie Hij is en wat Hij gedaan heeft.

KNUTSELWERKJES
Jozef gehoorzaamt God
Geef elk kind een kopie van het blad “Jozef gehoorzaamt God.” Laat hen de eerste stippellijn naar binnen
vouwen, naar buiten langs de tweede stippellijn en naar binnen langs de derde stippellijn. Terwijl je Matt.1:1819 leest, laat je de plaatjes gevouwen, zodat alleen Jozef die weg keert van Maria te zien is. Na het lezen van de
boodschap van de engel keer je het plaatje van Jozef om en het eerste vers verstoppende en het tweede kun je
laten zien. Jozef is nu gehoorzaam aan de engel en neemt Maria als zijn vrouw. Laat de kinderen de plaatjes
inkleuren.
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Wie hoort er bij jouw familie?
Neem enige foto’s mee van familieleden – je ouders, grootouders en zelfs overgrootouders – en vertel de
kinderen enige verhalen over hen. Vraag de kinderen naar hun familie. Hoe ver kunnen ze terug gaan om hun
familielijn op te sporen. Je kunt je foto’s arrangeren op een papieren boom dat je voor de les hebt uitgeknipt.
Plaats de boom aan de muur, zodat de kinderen kunnen zien hoe voorgeslacht geleid heeft naar jouw
geboorte. Vertel de kinderen dat in de les vandaag, ze zullen leren over een stamboom en een geslacht van
iemand die veel belangrijker voor ons is.
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kinderen op te zoeken. Deel de betekenissen met de kinderen.

Onuitsprekelijk geschenk
Geef elk kind een kopie van het blad “onuitsprekelijk geschenk.” Geef hen ook stukken inpakpapier. Laat hen
het inpakpapier in kleine stukjes knippen en in de letters plakken.
Kerststamboom
Geef elk kind een kopie van het blad “kerststamboom.” Laat hen de stippen aaneen maken door met een
potlood de nummers te volgen. De vorm is een kerstboom. De stippen zijn genummerd en de geslachtslijn van
Abraham tot Jezus wordt bekend gemaakt, waar Jezus de bovenste stip is op de ster. De kinderen kunnen
eventueel nog wat inkleuren.

KNUTSELACTIVITEITJES
Klap eens in je handen
Voordat de les begint kun je alvast oefenen om op het juiste moment te klappen in de handen. Tijdens de les
laat je de kinderen in hun handen klappen bij het horen van het woord ‘van’, terwijl je langzaam doorheen het
geslachtregister uit Matt.1:1-7 leest. Oefen eerst met de kinderen.
Een wonderlijke opdracht
In de les vandaag gaf de engel een wonderlijke boodschap aan Jozef, dat Maria zwanger was met Gods Zoon,
dat hij haar zou trouwen en dat Zijn naam Jezus moest zijn. Om dit te illustreren wat dit geweest zou kunnen
zijn voor Jozef, geef je een kind een vreemde opdracht. Bijvoorbeeld, “kijk in de koelkast” (waar je eventueel
een snoepje hebt verstopt). Volgde het kind je opdracht? Stelde hij vragen? Aarzelde hij? Vond hij zijn beloning
ook fijn? Bespreek hoe Jozef gehoorzaam was aan Gods opdracht en werd gezegend door het te doen.

Geslachtslijnen
Speel dit spel in twee groepen. Maak een lijn op de vloer met schilderstape, plaats aan de andere kant van het
lokaal twee stoelen met daarop elk een potlood en een geslachtslijn (achter in de les). Laat de kinderen een rij
vormen achter de lijn en tegenover een stoel. Doe het eerste kind uit de rij een kroon op. Op jouw teken, gaat
het eerste kind lopen naar de stoel en pakt de lijst, leest het eerste kader terwijl het in een cirkel rond de stoel
gaat. Dan moet hij het eerste kader doorstrepen en mag hij terug naar de rij lopen en geeft hij de kroon aan het
tweede kind. Vervolg dit proces totdat de hele lijst is afgewerkt. Wanneer een groep wint, moeten ze allemaal
gaan zitten en naar de andere groep kijken hoe deze de lijst verder afwerkt. Je kunt het eventueel voordoen
hoe de kinderen al de handelingen moeten doen.
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Speel het na
Deze les zal voor vele kinderen bekend zijn. Ze hebben het waarschijnlijk vele malen onderwezen gekregen met
Kerst. Wijs een week van te voren kinderen bepaalde rollen toe in het kerstverhaal. Je kunt ze korte zinnen
geven om tijdens de week te oefenen. Vraag hen een kostuum te dragen tijdens het toneelstukje. Het verhaal
kan gespeeld worden tijdens de les.
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Familieportret
Geef elk kind een kopie van het blad “familieportret.” Laat hen hun familie tekenen in het ene kader en Jezus’
familie in het andere kader. Spreek met de kinderen over dat Jezus de Zoon van God is.

Abraham kreeg Isaak
Isaak kreeg Jakob
Jakob kreeg Juda
Juda kreeg Perez
Peres kreeg Chesron
Chezron kreeg Aram
Aram kreeg Amminadab
Amminadab kreeg Nachson
Nachson kreeg Salmon
Salmon kreeg Boaz
Boaz kreeg Obed
Obed kreeg Jesse
Jesse kreeg David
David kreeg Salomo
Salomo kreeg Rechabeam
Rechabeam kreeg Abia
Abia kreeg Asa
Asa kreeg Josafat
Josafat kreeg Joram
Joram kreeg Uzzia
Uzzia kreeg Jotam
Jotam kreeg Achaz
Achaz kreeg Hizkia
Hizkia kreeg Manasse
Manasse kreeg Amon
Amon kreeg Josia
Josia kreeg Jechonja
Jechonja kreeg Sealtiël
Sealtiël kreeg Zerubbabel
Zerubbabel kreeg Abihud
Abihud kreeg Eljakim
Eljakim kreeg Azor
Azor kreeg Sadok
Sadok kreeg Achim
Achim kreeg Eliud
Eliud kreeg Eleazar
Eleazar kreeg Mattan
Mattan kreeg Jakob
Jakob kreeg Jozef
Jozef kreeg Christus
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GESLACHTSLIJNEN
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KERSTSTAMBOOM
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JEZUS’ FAMILIE

“Dit

is de afkomst van Jezus Christus.
Maria, zijn moeder, was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar ze woonden nog niet bij elkaar.
Maria nu bleek zwanger door de heilige Geest.” (Mat.1:18)
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MIJN FAMILIE
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FAMILIEPORTRET
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DE KONING WORDT GEBOREN
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTEÜS 1:1-25

MEMORIEVERS
Matt.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.



Had Jozef het moeilijk met de zwangerschap van Maria? ____________.

 Aan wie verscheen de engel in Matt.1:18-25? _____________________.
 Wie zorgde ervoor dat Maria zwanger werd van Jezus? ______________.
 Schrijf Matteüs 1:21 op.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________.

_____________ en _____________.
 Waar of niet waar: de lijst met namen in Matteüs 1:1-17 laat zien dat
God zondige mensen gebruikt om Zijn plan in stand te houden en Zijn
profetie te vervullen.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Maria was de moeder van Jezus en God was Zijn vader en was Hij beide
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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