LES 3  DE KONING WORDT BEWAARD
MATTEÜS 2:13-23

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen Gods soevereine bescherming van Jezus zien.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





Voorbeelden van gehoorzaamheid van een aantal personages te geven.
Het belang van Jezus komst uit Egypte uit te leggen.
Een beschrijving te geven van profetie en hoe Jezus die vervulde.
Te vertellen hoe God Jezus beschermde tegen slechte mannen.

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
Geef je zorgen aan God, omdat Hij soeverein is.
Belijd de trots en zelfzuchtigheid in je hart.
Prijs God dat Hij Zijn Zoon voor zondaren, die het niet verdienden, stuurde.
Gehoorzaam Gods Woord en jouw overheid zoals Jozef deed, zonder treuzelen of het te betwisten.
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
Dromen en engelen (Matt.1:20; 2:12-13, 19, 22)
Gedurende honderden jaren was er geen nieuwe openbaring van God geweest. Maar met de geboorte van
Jezus kwam er een plotselinge vlaag van openbaringen en bovennatuurlijke gebeurtenissen. Boodschappen van
engelen doorheen dromen waren ongewoon in zowel het Oude als het Nieuwe Testament, maar Matteüs
maakt melding van vijf bovennatuurlijke bezoeken in de korte tijd rond Jezus’ geboorte. Lucas voegt nog enkele
bezoeken van engelen in deze dagen toe: Gabriël aan Zacharias (Luc.1:11-19), Gabriël aan Maria (1:26-38), en
de hemelse legermacht aan de herders (2:9-15). De geestelijke duisternis en stilte werd doorbroken en het licht
en de openbaring die kwam laat zien dat dit een geboorte was van ongekend belang. Het vleesgeworden
Woord was hier, ingeluid en aangekondigd als Koning!

Waarom Egypte? (Matt.2:13-15)
Gedurende de tijd tussen de twee Testamenten had Alexander de Grote voor de Joden in Alexandrië, een
Egyptische stad naar zichzelf genoemd, een heiligdom opgericht. Joden in dat gebied hadden de Hebreeuwse
geschriften in het Grieks vertaald en deze vertaling was bekend als de Septuagint (of LXX). Het werd gebruikt
door de Grieks sprekende vroege kerk en was de vertaling die gebruikt werd door Nieuw Testamentische
schrijvers voor Oud Testamentische citaten.

Hosea 11:1 was in de originele context een verwijzing naar het volk Israël. Hosea vertelt van de relatie van de
profeet met zijn ontrouwe vrouw, Gomer, en is een beeld van Gods liefde aan het ontrouwe en onverdiende
Israël, specifiek bij de uittocht uit Egypte. Mozes gebruikte de verbeelding van Israël als Gods zoon toen hij aan
Farao vertelde: “Zo zegt de HERE: Israël is mijn eerstgeboren zoon; daarom zeg Ik u: laat mijn zoon gaan, opdat
hij Mij diene; zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal Ik uw eerstgeboren zoon doden.” (Ex.4:2223). Net als bij Mozes ontsnapte Jezus aan het lot van andere baby jongetjes die gedood moesten worden
(Ex.1:22-2:10). De terugkeer van Jezus uit Egypte kan bij de Joodse leiders herinneringen opgeroepen hebben
van de oorspronkelijke uittocht onder Mozes. Enige Joden verwachtten de komst van een profeet “zoals
Mozes” (Deut.18:15,18). De latere opdracht van de engel om van Egypte naar het beloofde land Israël te reizen
(Matt.2:19-20) zou evenzo kunnen doen denken aan de dagen van de Pentateuch.
Hosea 11:1 refereerde eerder naar het verleden dan naar de toekomst. Dit gedeelte werd “vervuld” door
Christus in die zin dat de historische uittocht van de Joden een beeld was van de Messias komende uit Egypte
als hun vertegenwoordiger en verlosser. Technisch kan dit het beste als een beeldende profetie of een type
(non-verbale voorspelling) gezien worden, waarin de geïnspireerde Nieuw Testamentische schrijvers een Oud
Testamentische persoon of gebeurtenis uitlegt om een waarheid toe te lichten over Christus die niet
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Egypte was minstens 120 à 160 kilometer van Bethlehem – ver genoeg van Herodus’ slechte bedoelingen.
Natuurlijk had God Jozef, Maria en Jezus ergens anders heen kunnen sturen of zou Hij Jezus op andere wijzen
beschermd kunnen hebben. Maar deze reis was om aan te tonen dat Jezus de vervulling van de Joodse
geschriften is. Van de geslachtslijnen tot aan de Bergrede (Matt.5), bouwt Matteüs bijna elke paragraaf rond
een tekst uit het Oude Testament en laat hij zien hoe het van toepassing is op Christus en is 2:15 weer een
ander voorbeeld.
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Een ander voorbeeld dat voorkomt in het verslag van Matteüs is de vastberaden gehoorzaamheid en
ondergeschiktheid van een ieder die goddelijke leiding ontving (met uitzondering van Zacharias, die twijfelde).
Toen God de boodschap aan hen bekendmaakte, gehoorzaamden ze direct, of ze het nu volledig begrepen of
niet. Om ongehoorzaam te zijn, te talmen of het in vraag te stellen zou desastreus geweest zijn. Dit is een
belangrijke les voor zowel kinderen als volwassenen. God eist dat gelovigen in onderdanigheid Zijn Woord en
de overheid volgen zoals Hij ze heeft ingesteld.

nadrukkelijk in de originele tekst wordt beschreven. Natuurlijk kijkt de rijke symboliek van de oorspronkelijke
uittocht (Ex.12) vooruit naar Christus, die tussen de mensen leefde en wiens bedekkende bloed de enige
manier was hoe gelovigen aan het oordeel konden ontsnappen.

Herodes’ slachting was nog weerzinwekkender omdat hij wist dat het kind, dat hij zocht om te verwoesten, de
Messias was. Herodes vroeg de hogepriesters en schriftgeleerden specifiek “waar de Christus geboren zou
worden” (Matt.2:4) en op arrogante wijze zette hij zichzelf op tegen Gods gezalfde. De hogepriesters en
schriftgeleerden waren, samen met vele andere Joden in Jeruzalem die de boodschap van de magiërs gehoord
of geweten moeten hebben, niet onschuldig omdat hun handen geen bloed vergoten hadden. Ze toonden geen
interesse in het vinden van dit kind, nog minder om Hem te aanbidden en deze leiders wilden uiteindelijk Jezus
zelf doden.

Men moet voor ogen houden dat in Jeremia 31, wat door Matteüs geciteerd wordt, niet alles negatief is. Voor
vele Joden die de geschriften kenden zou het de bekende beloften van hoop na rouwen (Jer.31:16-17),
barmhartigheid (31:20), berouw (31:21-22), het nieuwe verbond (31:31-34) en Gods beloofde toekomst voor
Israël te boven brengen.
Jezus’ terugkeer naar Nazaret
De geschiedenis vertelt ons dat Herodes stierf in het voorjaar van 4 B.C., dat is waarom geleerden de geboorte
van Christus zeker een jaar of twee ervoor plaatsen. De zoon van Herodes, Archelaus, regeerde over Judea en
stond bekend om zijn wreedheid. Hij bracht twee beminde rabbi’s om die hij als onruststokers zag en stuurde
eens zijn leger in een rumoerige menigte tijdens het Pascha, waarbij ongeveer 3000 Joodse pelgrims gedood
waren toen de situatie uit de hand liep. Hij was zo slecht dat Augustus zelf vreesde voor een opstand van de
mensen en uiteindelijk Archelaus afzette en hem verbande uit het gebied in 6 A.D. Dit verklaart de angst bij
Jozef en de richting die hij ging naar Nazaret in Galilea (90 km noordelijk), maar, de uiteindelijke reden die
Matteüs geeft heeft alweer te maken met de vervulling van een goddelijk plan.
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Matteüs 2:17-18 laat zien dat zelfs de kwade gruwelijkheid van Herodes door God was gebruikt om Jeremia
31:15 te vervullen (letterlijk “vullen” of voltooien). Net als Hosea was het gedeelte uit Jeremia eerder historisch
dan een uitdrukkelijke Messiaanse voorspelling, maar het Nieuwe Testament legt het uit als een type van
Christus. Rachel was de vrouw van Israël (ook bekend als Jakob; Gen.30-37) en de moeder van zonen wiens
stam de noordelijke en zuidelijke koninkrijken van Israël zou vormen. “Rachel weent om haar kinderen” stelde
in de dagen van Jeremia de weeklachten voor van alle Joodse moeders die weende over de grote tragedie van
Israël in de dagen van hun ballingschap. Meer dan dat, het beschrijft en voorafschaduwt de moeders van
Bethlehem die bitter weenden over de slachting van hun kinderen. Het verlangen van de mens om Jezus te
doden veeleer dan Hem te aanbidden, zou later de aanleiding zijn dat zelfs de Koning der Joden zou wenen
over Jeruzalem door de afwijzing van Hem door Zijn volk dat oordeel zou brengen (Luc.19:41-44).
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Herodes probeert Jezus te doden
In Herodes’ gedachte kon er maar één “koning der Joden” zijn – hemzelf – en iedere concurrent moest gedood
worden. Woedend gemaakt door het bedrog bij de wijzen (die eenvoudigweg de engel gehoorzaam waren),
ontketende zijn razernij door kindermoord. Satan zelf wilde de Christus doden (Matt.4:5-6; Opb.12:1-5), en de
woede van Herodes was duivels. Naar de schatting van de bevolking kunnen er ongeveer 15 of 20 kinderen
onder de twee jaar geweest zijn in Bethlehem in die tijd. Deze verschrikkelijke massamoord wordt niet
beschreven door geschiedkundigen van die tijd (inclusief Josephus), waarschijnlijk omdat moord om de troon
te beschermen een gewoon gebruik was. De geschiedenis maakt verslag dat Herodes een jonge hogepriester,
verwanten en vrienden had gedood. Hij had een geliefde vrouw laten wurgen en doodde zelfs enige van zijn
eigen kinderen! Keizer Augustus grapte dat het beter was om het varken van Herodes te zijn (in het Grieks
huos) dan zijn zoon (Grieks huios), want een varken had een betere kans op overleven in een Joodse
gemeenschap.

Geen tekst uit het Oude Testament is passend bij het citaat van Matteüs “dat Hij Nazoreeër zou heten”
(Matt.2:23). Maar de aloude auteurs mengden soms teksten en aangezien zowel de Joden als de Grieken
woordenspelingen gebruikten om een bewering te bewijzen, suggereren sommigen dat deze tekst een
woordspeling kan zijn van het Hebreeuwse woord netser, “spruit,” een titel voor de Messias (Jer.23:5; Zach.3:8;
6:12; cf. Jes.11:1; 53:2). Anderen opperen dat door de woorden iets te veranderen dat het kan verwijzen naar
de Nazireeërs, een groep mensen die zich toewijden aan God (cf. Num.6:1-21). Deze opvattingen hebben
echter problemen en het kan het beste begrepen worden als gewoon een eenvoudig gezegde van de profeten
niet opgetekend in het Oude Testament. Op dezelfde wijze citeert Judas 14-15 een profetie van Henoch die
niet in het Oude Testament staat en het Nieuwe Testament geeft zegswijzen van Jezus die niet in de evangeliën
geschreven staan (Hand.20:35, bijvoorbeeld). Echter begrijpt men de verwijzing, een feit is duidelijk: Nazaret
was een geringe, verwijtende plaats om in op te groeien (Joh.1:47), en de beledigende naam “Nazireeër” en
andere verwijten aan Christus vervulde vele profetieën dat de Messias “veracht en van mensen verlaten” zou
worden (Jes.53:3; 49:7; Ps.22:7-9; 69:21-22). Het was in deze geringe en verachtte plaats dat de Koninklijke
Zoon van God nederig zou wonen voor het grootste gedeelte van Zijn aardse leven.

Concurrent
Desastreus
Specifiek
Voorafschaduw

Rivaal.
Rampspoedig, heilloos.
Bij een zaak behorende, eraan eigen of ervoor aangewezen.
Naar voren geprojecteerde schaduw die de komst van iets aankondigt; meest fig.,
m.n. in theologische zin, prefiguratie, voorafbeelding: de voorafschaduwing van de
Heiland; de hogepriester, de voorafschaduwing van Jezus.

Septuagint
De Septuagint of Septuaginta (Latijn voor zeventig) is de naam van de Griekse vertaling van het Hebreeuwse
Oude Testament en enkele Joodse geschriften. De Septuagint wordt ook aangeduid door LXX, de Romeinse
cijfers voor 70, naar de 70 (of 72) schriftgeleerden die de vertaling voortbrachten.
Naast het Oude Testament omvat de Septuagint de vertaling van de volgende Joodse geschriften: 1 Ezra, Tobit,
Judith, 1 Makkabeeën, 2 Makkabeeën, 3 Makkabeeën, 4 Makkabeeën, Oden (met o.a. het gebed van Manasse),
de wijsheid van Salomo, de wijsheid van Jezus Sirach (Ecclesiasticus), Baruch, brief van Jeremia, toevoegingen
bij Daniel.
De Griekse vertaling kwam in de 3e tot 2e eeuw voor Christus tot stand in de Egyptische stad Alexandrië. In de
4e eeuw voor Christus veroverde de Macedonische koning Alexander de Grote (356-323) het Perzische
wereldrijk en Egypte. In Egypte woonden veel Joden en door Alexander kwamen er nog meer bij. Onder invloed
van de Griekse beschaving, die Alexander invoerde, gingen veel Joden in Alexandrië en andere streken buiten
Israel Grieks spreken. Ook in Galilea en Judea woonden Grieks-sprekende Joden.
Pentateuch
De Pentateuch zijn de 5 boeken van Mozes. “penta” = vijf. De Joden gebruikten voor deze boeken niet de naam
Pentateuch, maar “Thora” wat “onderwijzing” betekent. Dit woord komt niet voor in de Bijbel, noch is het
duidelijk wanneer de vijf rollen verdeelt zijn in Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.
Waarschijnlijk is dit gedaan door de LXX vertalers. Deze vijf boeken vormden de grondslag van het Jodendom.
Men noemt deze boeken ook wel de “Wet van Mozes,” de “Boeken van de wet van Mozes,” “Het boek van
Mozes” of zoals de Joden “de Thora” of “De Wet.”
Bron: WebBible™ Encyclopedia en Christipedia.nl
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INTERESSANTE WEETJES
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MOEILIJKE WOORDEN

BIJBELLES
INLEIDING
Heb jij ooit iets gedroomd waarvan je dacht dat het echt gebeurd was? Zou het niet spannend en eng zijn als
een engel midden in de nacht tot je kwam in een droom en je vertelde om je familieleden mee te nemen naar
een andere plaats? Vandaag spreekt God niet tot ons doorheen dromen (Hij maakt Zijn wil bekend door Zijn
Woord), maar dat is hoe God er voor koos om Jozef een belangrijk bericht te geven. Vandaag leren we wat God
aan Jozef vertelde.

SAMENVATTING
Na de waarschuwing in een droom, nam Jozef Maria en Jezus en vluchtte naar Egypte, wat ver van de dreiging
van Herodes was. Herodes voelde zich bedreigd door het nieuws van de wijzen. Ze vertelden Herodes dat de
Koning der Joden geboren zou worden in Bethlehem. Herodes liet alle jongetjes in Bethlehem, die twee jaar of
jonger waren, doden om zijn koningschap te beschermen van rivalen. Na de dood van Herodes, werd Jozef
verteld dat het veilig was om terug te keren en gingen ze naar de stad Nazaret.
Bij elke stap die Jezus zet is Gods soevereine hand te zien. Hij beschermde en leidde Jozef en Maria en zelfs hun
verwanten voor hen, zodat Zijn soevereine plan volvoert zou worden. Wij kunnen ook God vertrouwen dat elk
detail van ons leven gepland is. Als tijden moeilijk zijn of wanneer we niet begrijpen waarom God bepaalde
dingen toestaat, kunnen we vertrouwen dat Hij de volle controle heeft en dat het voor ons goed is en voor Zijn
glorie.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat voor bovennatuurlijke gebeurtenis kwam er met de geboorte van Jezus?
Voor wel honderden jaren gebeurde er niets bovennatuurlijks, maar met de geboorte van Jezus, was er
een vlaag van openbaring en bovennatuurlijke gebeurtenissen. God gebruikte dromen om berichten
aan Jozef en Maria te geven en engelen kondigden Jezus’ geboorte aan de herders aan.
 Wat gingen de mensen doen die een opdracht hadden gekregen van de engelen?
Mensen zoals Jozef ontvingen een boodschap en waren gehoorzaam en onderdanig aan de opdracht.
 Waarom vluchtten Jozef en Maria naar Egypte?
Jozef en Maria waren gehoorzaam aan Gods opdracht. Egypte was ook een gebied waar Joden een
toevlucht vonden.
 Hoe ver was het van Bethlehem naar Egypte?
120-160 kilometer.
 Waarom was het belangrijk dat de Messias uit Egypte kwam?
Hosea 11:1 schreef over het verleden, maar was ook een profetie van de toekomst, als de Messias van
de Joden uit Egypte zou komen. Toen Jozef en Maria terugkeerden met Jezus uit Egypte, vervulden ze
een profetie.
 Waarom probeerde Herodes Jezus te doden?
Herodes was jaloers en in zijn gedachten kon er alleen maar een “koning der Joden” zijn – hij. Elke
rivaal maakte hem woedend en hij probeerde de wijzen te gebruiken om Jezus te vinden, zodat hij hem
kon uitschakelen.
 Wat deed Herodes toen hij dacht dat Jezus een bedreiging was voor zijn koningschap?
Herodes liet in Bethlehem en het gebied er omheen, alle jongetjes van twee jaar of jonger doden.
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LEZEN VAN HET BIJBEL GEDEELTE
Lees Matteüs 2:13-23.

CRÈCHELES
Weet je nog dat Jezus bezoek kreeg van de herders? En van wie kregen ze nog meer bezoek? (Laat de kinderen
antwoorden). Er kwamen ook nog wijze mannen op bezoek. Deze mannen namen ook cadeautjes mee, weet je
nog? Ze namen goud, wierook en mirre mee. Dat waren wel gekke cadeautjes, niet waar?
Vandaag gaan we verder met ons verhaal, want de wijzen waren weer naar huis gegaan. Maar ze gingen niet
meer terug naar de slechte koning Herodes.
Die nacht kreeg Jozef een droom. In de droom vertelde een engel van de Heer hem: “Sta op, en vlucht met het
kind en zijn moeder naar Egypte, en blijf daar tot ik het u zeg. Want Herodes zoekt het kind en wil Jezus
doden.” Jozef stond direct op en ging met Maria en Jezus naar Egypte.
Toen koning Herodes merkte dat de wijze mannen niet terug kwamen, werd hij heel boos, hij werd woedend!
Hij ging iets heel slechts doen. En wat Herodes ging doen was helemaal niet zo mooi. Hij stuurde zijn soldaten
naar de plaats waar Jezus geboren was, naar Bethlehem en liet alle jongetjes die twee jaar waren en ook de
babyjongetjes doden! Maar dat was erg! Herodes is een slechte koning, hè!?

Op een nacht kreeg Jozef weer een droom. De engel van de Heer zei tegen Jozef: “Sta op, en ga met het Jezus
en zijn moeder naar Israël terug. Want zij die het kind wilden doden, zijn gestorven.” Jozef stond op, en keerde
met Jezus en Maria naar Israël terug. Samen gingen ze wonen in de stad Nazaret.
Wie zou ervoor gezorgd hebben dat Jezus veilig in Egypte was? God had er voor gezorgd dat Jezus en zijn papa
en mama veilig waren voor de slechte en boze koning Herodes. Jozef had goed gehoorzaamd naar de engel en
had direct gedaan wat de engel gevraagd had: hij ging vluchten naar Egypte.
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Wat zijn dingen die God van jou vraagt te doen? (Bijvoorbeeld naar je papa en mama luisteren, doen wat de juf
of meester zegt, delen met je vriendjes, etc.). Ga je dat ook direct doen? Net zoals bij Jozef, zal God je dan
helpen en als het moet beschermen!
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Gelukkig waren Jozef, Maria en Jezus veilig in Egypte en daar bleven ze tot Herodes dood was.

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.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Kerstles 1).
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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.

IJSBREKERTJES
Tegenstander
Vraag de kinderen wat een tegenstander of een vijand is. Leg uit dat een tegenstander een persoon is die
probeert om jou ergens in hindert om te doen of zelfs de opdracht geeft om te doen. Vertel de kinderen dat als
ze zeggen dat Christus hun Verlosser is, dat ze een tegenstander hebben die probeert om hen te hinderen om
Hem te volgen. Vandaag leren ze over een van de tegenstanders van Jezus, koning Herodes. Spreek over
Herodes die bang voor Jezus was en Hem wilde doden, omdat Jezus gekomen was als Koning der Joden.

Gehoorzaamheid
Vraag de kinderen wat het betekend om gehoorzaam te zijn zonder dat je verteld wordt waarom je iets moet
doen. Vertel hen dat Jozef en Maria de engel, die God gestuurd had, gehoorzaamden toen deze hen vertelde
om met Jezus te vluchten naar Egypte. Vraag de kinderen wat er gebeurd zou kunnen zijn als Jozef en Maria
niet direct gehoorzaamd hadden. (Jezus zou gedood kunnen zijn.) Leg uit dat Jozef en Maria wel
gehoorzaamden en God hen beschermde doordat ze gehoorzaam waren.
Dromen en engelen
Bespreek het bezoek van de engel aan Jozef en de openbaring en bovennatuurlijke gebeurtenissen rond Jezus’
geboorte. Leg uit dat er voor 400 jaar voordat Jezus geboren was, niemand iets hoorde van God. Spreek ook
over engelen in tegenwoordige wereld. Leg het belang van het toetsen aan de Bijbel, Gods Woord, uit om te
weten of het waar is.

Vlucht naar Egypte
Geef elk kind een kopie van het blad “Vlucht naar Egypte.” Om de kinderen te helpen bij het begrijpen van de
geografie van waarheen Jozef, Maria en Jezus reisden toen ze moesten vluchten voor Herodes, laat hen de
kaart van Israël en Egypte versieren. Jongere kinderen kunnen een pad tekenen die Jozef, Maria en Jezus
namen. De kinderen kunnen kleine piramides, een kribbe en een huis op plaatsen plakken waar ze in het
verhaal voorkomen.
Egypte
Geef elk kind een blanco vel papier en een kopie van het blad “Piramide patronen”. Laat hen de piramide langs
de dikke lijnen uitknippen en omvouwen langs de stippellijnen. Ze kunnen hun piramide ook inkleuren. Op hun
blanco vel papier kunnen ze hun piramide plaatsen en eventueel nog dingen die Jozef, Maria en Jezus
tegenkwamen, bij tekenen. Schrijf of plak het vers uit Matt. 2:13b op het papier.
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KNUTSELWERKJES

8

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

Bewijs
Vraag de kinderen wat bewijs is en hoe het gebruikt wordt. Vandaag vraagt Herodes advies bij de hogepriesters
en schriftgeleerden om iets te vinden over de Koning der Joden. Herodes kreeg het bewijs dat Jezus de Messias
was. Bespreek hoe hij dat bewijs op een zelfzuchtige en trotse manier nam om alle baby’s in Bethlehem te
doden. Vraag de kinderen wat zij met het bewijs doen die ze iedere zondag in de kerk horen.

KNUTSELACTIVITEITJES

KERSTLES 3  DE KONING WORDT BEWAARD

Profetie die wijst naar Jezus
Deze activiteit is geschikt voor de wat oudere kinderen. Men kan het in groepsverband doen of individueel.
Geef elk kind een kopie van het blad “Profetie die wijst naar Jezus.” Laat bijvoorbeeld een kind de tekst uit de
linkerkolom lezen. Lees dan de tekst uit de Bijbel voor. Vind de bijpassende tekst uit de rechterkolom en lees
daar ook de Bijbeltekst voor. Laat de kinderen een lijn trekken tussen de twee vakjes. Herhaal dit met elk vakje,
laat daarbij verschillende kinderen de teksten lezen. Bespreek in het kort hoe de profetie verwijst naar en
vervuld wordt door Jezus.

9

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

Volg de leider
Speel dit spel met de kinderen en bespreek wat het betekent om een goede leider en gids te zijn. God was
Jozefs leider en gids. Leg uit dat we, net als dat we “Jantje” gehoorzamen, dat Jozef God moesten gehoorzamen
en moesten doen wat Hij zei.
Speel het spelletje “Jantje zegt”, waar elk kind moet doen wat de leider voordoet. Spelregel: Als de leider
(Jantje) zegt: 'Jantje zegt + een handeling' dan moeten de andere kinderen de handeling die bij deze opdracht
hoort doen. Wanneer er niet “Jantje zegt” vooraan de opdracht wordt gezegd en kinderen doen toch de
opdracht, zijn die kinderen uit.
Variatie: Laat een kind voor staan en laat een volgend kind zijn handen op de schouders van het eerste kind
leggen, laat de andere kinderen aansluiten op dezelfde manier. Laat het voorste kind door het lokaal wandelen
(of geef instructies) en de rest erachter volgen. Wanneer de kinderen bij het einde van de wandeling gekomen
zijn, leg je ze uit dat Jozef ook deed wat de engel vroeg en hem gehoorzaamde. Het voorste kind leidde de rest
van de kinderen. God zal onze gids zijn en ons leven leiden, wanneer we Hem dichtbij volgen.
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KERSTLES 3  DE KONING WORDT BEWAARD

VLUCHT NAAR EGYPTE
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PIRAMIDE PATRONEN
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Profetie die wijst naar Jezus
Lees de Bijbelgedeelten en dan het beknopte gedeelte in de linkerkolom. Doe hetzelfde met de Bijbelgedeelten
en de beknopte versie in de rechterkolom. Trek daarna een lijn van de profetie naar Jezus’ vervulling.

Lees: Genesis 49:10
De Koning, de Heerser van allen, zal van
de lijn van Juda komen.
Lees: 2 Samuël 7:8, 12-13
God verteld David dat een van zijn
nakomelingen zal komen in Gods naam
en God zal Zijn koninkrijk opzetten.
Lees: Jesaja 7:14
Een zoon geboren uit een maagd en
genaamd Emmanuël (Jezus) zou een
teken zijn voor het volk van Gods
gekozen Koning.
Lees: Psalm 72:10; Jesaja 60:3, 6, 9
De Heerser zou aanbeden worden door
wijzen en zou geschenken ontvangen.

Lees: Jeremia 31:15
Baby’s werden gedood bij de plaats van
Zijn geboorte.

Lees: Hosea 11:1
Gods Zoon zou voor een tijd in Egypte
wonen.

Lees: Micha 5:1
De Heerser zou geboren worden in de
stad Bethlehem.

Lees: Matteüs 1:1-17
Christus was een nakomeling van
Abraham…Juda…en David.

Lees: Matteüs 1:18-20, 25
Jezus’ moeder, Maria, was een maagd
toen ze Hem baarde.

Lees: Matteüs 1:23
Jezus kreeg de naam Emmanuël, wat
betekent, “God met ons.”

Lees: Matteüs 2:1a
Jezus werd geboren in Bethlehem.

Lees: Matteüs 2:1-2, 11
De wijzen uit het Oosten kwamen van
ver om Jezus te aanbidden en Hem
geschenken te geven.

Lees: Matteüs 2:13-15
Jozef nam Maria en Jezus om een poos
in Egypte te wonen.

Lees: Matteüs 2:16-18
De slechte koning Herodes liet zijn
mannen alle baby’s bij Bethlehem
doden.
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Lees: Genesis 12:1a, 2a, 3b
God verteld Abraham dat door zijn
nakomelingen de Een zal komen die een
zegen zal zijn voor allen op de aarde.

Jezus’ vervulling

KERSTLES 3  DE KONING WORDT BEWAARD

Profetie
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DE KONING WORDT BEWAARD
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTEÜS 2:13-23

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.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Wie verscheen er in een droom aan Jozef? _______________________.

te vluchten (Matteüs 2:13).
 Wie wilde Jezus vernietigen? ___________________________________.
 Schrijf Matteüs 2:14-15 op.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 Herodes liet alle jongetjes van twee jaar en jonger _________________.

___________________________________________________________.
 De profetieën in Matteüs 2:13-23 wijzen naar het feit dat ____________.
 JOZEF SLIM WAS

 HERODES SLECHT WAS

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)

 JEZUS DE MESSIAS IS

KERSTLES 3  DE KONING WORDT BEWAARD

 Waar gingen Jozef en Maria wonen nadat Herodes gestorven was?
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 De engel van de Heer vertelde Jozef om naar _____________________
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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