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Introductie

“Om deze reden buig

ik mijn knieën voor

de van God is krachtig en tijdloos. Het heeft geen

de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar

einde en geen begin. We kunnen het niet meten

Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde

of begrijpen. Gods gemeente is de opslagplaats

genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijk-

van Zijn liefde op aarde. Door de eeuwen heen

dom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te

heeft Hij een eindeloze stroom van liefde in Zijn

worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, op-

gemeente gegoten. Hij wil dat wij, de leden van

dat Christus door het geloof in uw harten woont

Zijn gemeente, Zijn liefde in ons hart bewaren en

en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent,

delen met anderen. We moeten onze vrienden en

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle

familie vertellen over Gods heerlijkheid en genade

heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en

en de spoedige komst van Jezus Christus. Geloof

hoogte is, en u de liefde van Christus zou ken-

in God helpt ons om onze zonden te belijden en

nen, die de kennis te boven gaat, opdat u ver-

Zijn wegen te bewandelen. Alle mensen zijn zon-

vuld zou worden tot heel de volheid van God.

daars. De rijken en armen, de beroemde en ge-

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven al-

wone mensen, de burgers en buitenlanders van

les wat wij bidden of denken, overeenkomstig de

elk land van de wereld - ze zijn allemaal schuldig.

kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heer-

Niemand verdient het om lid te worden van de

lijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in

familie van God. Maar Jezus stierf zodat iedereen

alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen”

zonen en dochters van Gods koninklijke familie

(Éfeze 3:14-21).

kan worden. Is dit niet geweldig? Zoals je weet,

Lieve kinderen, de woorden die je zojuist hebt gelezen, komen uit een gebed dat de apostel Paulus
heel lang geleden voor het gezin van God bad. Is
het je opgevallen wie de leden van Gods familie

is de Week van Gebed erg belangrijk. Gedurende
deze tijd moedigen we je aan om minstens drie
keer per dag te bidden en je Bijbel te lezen, zoals
Daniël deed.

zijn? Kijk nog eens naar de eerste zin. Het vertelt

Je kunt dit doen met je familie, met een paar

ons dat Gods volledige gezin bestaat uit het ge-

vrienden of gewoon alleen. Sabbat, 11 december,

zin dat in de hemel is en het gezin dat op aarde

wordt een speciale sabbat van vasten en gebed.

is. Maar hoe kunnen volmaakte en zondeloze we-

Vasten betekent een bepaalde periode zonder

zens in de hemel verenigd worden met gevallen

voedsel zijn, zodat onze geest helder kan zijn en

en zondige wezens op aarde? Wat is sterk genoeg

we dichter bij God kunnen komen. Je kunt mis-

om twee zeer tegengestelde groepen bij elkaar te

schien niet de hele dag zonder eten, maar mis-

houden? Het antwoord is liefde en geloof. De lief-

schien kun je proberen een of twee maaltijden te
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vasten of alleen fruit eten bij al je maaltijden. Je moet dit met je ouders bespreken.
Op Sabbat 11 december wordt er ook een speciale collecte opgehaald. Het geld zal worden
gebruikt om het evangelie over de hele wereld te onderwijzen. Je kunt jouw favoriete Bijbelvers op de offerenvelop schrijven. De preek wordt gevolgd door een speciale dienst waarin
alle Bijbelverzen, ook die van jou, worden voorgelezen. Het is een goed idee om nu te plannen
hoeveel je gaat geven en wat je gaat schrijven.
De Afdeling Onderwijs heeft in samenwerking met de Predikersafdeling heel hard gewerkt om
jou deze gebedsweek voor kinderen te brengen. Daarin vind je lezingen en activiteiten om je
te helpen elk bericht beter te begrijpen. We hopen en bidden dat je gezegend wordt!

Margie Holmstroem Seely
Directeur van Afdeling Onderwijs
Speciale dank aan de volgende personen voor hun geweldige bijdragen aan dit project: Ixzelt
Aldana, Saraí Archila, Margarita Barreto, Marthica Cabrera, Manuela Di Franca, Paola Fülöp,
Evelyn Post Holmstroem, Pastor Danilo Monterroso, Paula Prendergast, Johnly Juance, Elena
Zaloznaya, Tatiana Sanchez, Sandiel Maravilha, Wesley Gomes, Judicael Luboya, Edna Climaco,
Semida Bojboi, Daisy Vaccaro, Ylenia Gallo, Lorenza Perrotta, Desirée Sangiacomo, Annabella
Grace Maramis, Miguel Cabrera, Elisabeth Krause, Susanne Krause, Miriam Bordonaro, Marinella Calderón, Jessica Gessner, Meriam Castellanos, Paola Rekker, Elisa Gallo, Gladys Joy Juance,
Vela Mthethwa, Diana Beets, Jonathan Rekker, Deborah Guldemeester, Laura Guldemeester,
Rogier Drupsteen, Jan Schraal jr., Sander Beets, André van der Plas, He Yumei, Eric Song,
Sangeeta Anbalagan, Johanna Muñoz, Jason Climaco and Raquel Sosa.
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Lezing 1
Vrijdag, 3 december, 2021

‘De man die vroeg
om God te zien’
Door: Danilo Monterroso|Guatemala
Uit: ’De Vader van onze Heer Jezus Christus,
van wie de hele familie in’ de hemel en
aarde is genoemd’
Door: Ellen G. White

kinderen! Moge God jullie allemaal zegenen. Ik groet

Hem gevoeld, ik heb Zijn wonderen gezien, ik heb gezien hoe

jullie in de naam van onze Here Jezus. Ik hoop dat het goed

Zijn liefde in mijn volk is geopenbaard, maar nu wil ik God vra-

met jullie gaat en dat jullie klaar zijn voor de belangrijke er-

gen of Hij mij toestaat om Hem Zelf te zien.” Laten we samen

varingen en verhalen die we deze week voor jullie hebben.

Exodus 33:18-20 lezen:

Ook zullen we bidden voor al jullie verzoeken, net zoals de

“Toen zei Mozes: Toon mij toch Uw heerlijkheid! Maar Hij zei:

apostel Paulus schreef in Efeziërs 3:14-16: “Om deze re-

Ík zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten komen, en in uw

den buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus

aanwezigheid zal Ik de Naam van de HEERE uitroepen, maar

Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde

Ik zal genadig zijn voor wie Ik genadig zal zijn, en Ik zal Mij

genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn

ontfermen over wie Ik Mij ontfermen zal. Hij zei verder: U zou

heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest

Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij

in de innerlijke mens…”

zien en in leven blijven.”

Ernaar verlangen om God te zien

Helaas herinnert Gods antwoord aan Mozes ons hoeveel

In de Bijbel staat een heel interessant verhaal over een man

schade de zonde aanricht in onze wereld. De zonde scheidt

die zo hecht verbonden was met God dat hij het voorrecht

ons van God, zodat wij Hem niet kunnen zien, ook al voelen

had met Hem te mogen spreken. Stel je voor hoe gewel-

wij Zijn liefde en barmhartigheid elke dag. Hoeveel van jullie

dig het zou zijn om God te kunnen horen spreken. Een keer

willen God op een dag zien? Ik denk dat jullie dat allemaal wel

hoorde de man de stem van God uit een brandende braam-

willen! Ik ook. Wat zei God nog meer tegen Mozes? Het staat

struik komen, maar het verrassende was dat de braamstruik

in Exodus 33:21-23:

niet verbrandde. Een andere keer ging deze man naar een

“Ook zei de HEERE: Zie, hier is een plaats bij Mij, waar u op

koning die de ware God niet kende. Op Gods bevel vroeg

de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren, als Mijn heer-

deze man de koning om Gods volk uit de slavernij te bevrij-

lijkheid voorbijtrekt, dat Ik u in een kloof van de rots neer zal

den. Weet je over wie we het hebben? Is het Daniël de pro-

zetten en u met Mijn hand zal bedekken totdat Ik voorbij-

feet? Of Elia? Of Elisa? Wat denk je? Aäron misschien? Nou,

gegaan ben. En zodra Ik Mijn hand wegneem, zult u Mij van

nee. Het juiste antwoord is Mozes, de man beschreven in Nu-

achteren zien, maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden.”

Hallo,

meri 12:3 [NBV]: “Nu was Mozes een zeer bescheiden man
– niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij.” Wil
je Gods stem horen zoals Mozes die hoorde? Dan moeten
we van Mozes leren om gehoorzaam en bescheiden te zijn,
en niet boos op onze ouders of vriendjes en vriendinnetjes.

Heb je hier ooit over nagedacht: Waarom moest Mozes zich
verbergen in de spleet van de rots toen God op het punt
stond hem Zijn heerlijkheid te tonen? Door een barst was
de rots gespleten. En God zei tegen Mozes dat hij zich in
die spleet moest verbergen. Alleen in die spleet zou hij be-

Mozes maakte veel grote ervaringen mee met God, omdat

schermd zijn en niet verteerd worden door God, die een

hij altijd naar Gods stem luisterde. Maar op een dag zei Mozes

verterend vuur is. Hier vinden we een belangrijke les: de

tegen zichzelf, “Ik heb de stem van God gehoord, maar ik

rots stelt onze Here Jezus Christus voor. Christus nam onze

heb Hem nooit van aangezicht tot aangezicht gezien; ik heb

menselijke natuur aan; Hij is de enige weg waardoor wij op
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een dag God van aangezicht tot aangezicht zullen kunnen

beloften die betrouwbaar en waar zijn. Jezus wil ons zegenen.

zien. Het was Jezus die ons met de hemel verzoende, en nu

Ouders moeten daarom elke dag hun kinderen naar Hem

kunnen wij ook een karakter vormen dat op dat van Jezus

brengen. “Verhinder ze niet,” zei Hij, “om naar mij te komen:

lijkt. Hoe mooi is het om over al deze dingen na te denken!

want voor mensen zoals zij is het koninkrijk der Hemelen.”

Wanneer wij de Geest der Profetie lezen, dan begrijpen wij

Ja, van jullie is Gods koninkrijk! Maar het koninkrijk heeft wel

deze gedachten beter:

voorwaarden. Je moet gehoorzaam, aardig en beleefd zijn. Je

“De prijs die voor onze verlossing werd betaald, het onmetelijke offer van onze hemelse Vader, Die Zijn Zoon gaf om voor
ons te sterven, dit zou ons een verheven begrip moeten

moet schuilen in Jezus, de Rots en met Hem wandelen. Je
hebt een prachtige belofte! Maar zowel ouders als kinderen
moeten het volgende begrijpen:

geven van wat wij door Christus kunnen worden. De geïn-

“Het gezin waarin de leden God en elkaar liefhebben, die zich

spireerde apostel Johannes zag ‘de hoogte, de diepte en de

niet laten uitdagen, die geduldig, verdraagzaam en vriende-

breedte’ van de liefde van de Vader voor de mensen die ver-

lijk zijn, dat gezin is een symbool van het gezin in de hemel.

loren zouden gaan en Johannes werd daardoor vervuld met

De gezinsleden beseffen dat zij deel uitmaken van het grote

aanbidding en ontzag. Bij gebrek aan geschikte woorden om

hemelse huis” (The Upward Look, blz. 33).

de grootte en de tederheid van deze liefde tot uitdrukking te
brengen, beperkte hij zich ertoe de wereld uit te nodigen om
deze liefde te komen zien” (Steps to Christ, blz. 15).
“Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft:
dat wij kinderen van God worden genoemd.” (1 Johannes
3:1a.) Let op de woorden van onze Verlosser: “Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik
vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots
gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat
huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.” (Mattheüs 7:24-25.) Het is een voorrecht voor ieder
kind om te mogen bouwen op de Eeuwige Rots. Als wij dat
doen, zullen we God nooit onteren en zullen we ons nooit
van Jezus scheiden door onze woorden of door onze daden.
Wandelen met God
Lieve kinderen, kennen jullie nog het verhaal van de man
die plotseling verdween? Hij ging naar de hemel omdat God
hem had weggenomen. Genesis 5:21-24 vertelt: “Henoch
leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach. En Hen-

“God wil dat de gezinnen op aarde een symbool zijn voor het
gezin in de hemel” (Testimony Treasures, deel 3, blz. 63).
Kinderen, het is belangrijk dat jullie begrijpen welke prijs er is
betaald voor jullie verlossing. Stap voor stap moeten we nagaan hoe Jezus in Zijn leven voor ons leed: “Het eenvoudige
verhaal van het kruis van Christus, Zijn lijden en sterven voor
de wereld, Zijn opstanding en Hemelvaart, Zijn bemiddeling
voor de zondaar bij de Vader, deze dingen onderwerpen en
breken het harde en zondige hart en brengen de zondaar tot
bekering. De Heilige Geest laat zijn geval in een nieuw licht
zien en de zondaar realiseert zich dat de zonde een enorm
kwaad moet zijn dat zo’n offer de prijs is die ervoor betaald
moet worden… Hoe vreselijk moet de zonde zijn, dat niets
minder dan de dood van de Zoon van God de mens kon
redden van de gevolgen van zijn schuld. Waarom deed God
dit voor de mens? Omdat God van ons houdt en niet wil dat
iemand verloren gaat. Hij wil dat we allemaal tot bekering
komen, in Jezus geloven als onze persoonlijke Verlosser en
het eeuwig leven hebben” (Sons and Daughters of God, blz.
228).

och wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had,

Mijn wens is dat God alle kinderen zegent en dat jullie alle-

driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de

maal ernaar verlangen om Jezus op een dag te zien. Nu is de

dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. Hen-

tijd om met God te wandelen, jezelf toe te wijden en God te

och wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam

gehoorzamen. Jullie hebben een missie: deel uitmaken van

hem weg.”

Gods koninkrijk. Jezus zei dat het koninkrijk van de Hemel

“Henoch ‘wandelde met God’; maar hoe kreeg hij zo een
zoete, nauwe vriendschap met God? Door steeds aan God te
blijven denken. Als hij naar buitenging en als hij binnenkwam,
steeds dacht hij na over de goedheid, de volmaaktheid en de
lieflijkheid van Gods karakter” (Lift Him Up, blz. 265).
Net zoals Mozes en Henoch wandelden met God en met
Hem spraken, zo kunnen jullie kinderen ook luisteren naar de
6 |Kindergebedsweek

van jullie is! Mijn gebed is dat deze belofte in jullie allemaal
vervuld zal worden!
Jullie vriend en broeder in Christus,
Danilo Monterroso

Activiteiten
De man die vroeg om God te zien
ACTIVITEIT: Elke afbeelding staat voor een letter. Schrijf in het onderstaande vak de
juiste letter onder elke bijbehorende afbeelding om het bericht te lezen. Volg het
voorbeeld.

God willen zien
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M

M

S
A

C

H

M

R
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W
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S
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R
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M
(Numeri 12:3,Kindergebedsweek
HSV)
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ACTIVITEIT: In dit Bijbelvers ontbreken sommige letters! Zet de juiste letter op alle
lege plekjes om de woorden complete te maken en je het bericht kunt lezen. Kleur
daarna de afbeelding in.

n
n

“Zi__, ho__ groo__ is de liefd__
die de Vade__ ons gegeve__

e
h

td

e

heef__: dat wij kindere__ van Go__
worde__ genoem__.
(1 Johannes 3:1, HSV)

d

rd
t

nt
d
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e

ACTIVITEIT: Volg de gelijke vormen en schrijf elk woord in het juiste vak om het
bericht te lezen. Kleur vervolgens de tekeningen.

M
ET

D
GO

NAM

EN HIJ

,

H

W
M

A

S

N

EE IE
R T

EN

,

.
O

WA

CH
EN

N

E
LD
E
D

AN

W

T

HEM WEG
Genesis 5:24, HSV

Kindergebedsweek | 9

Werkje: Verrekijker
Geheugenvers: “Ontsluit mijn ogen en laat mij aan-

voorkomen dat het papier scheurt.

schouwen de wonderen van Uw wet..” Psalm 119:18.

6. Vouw lipje 1A over 1B en lijm het vast. Doe hetzelf-

Benodigdheden

de aan de andere kant.

-Verrekijker afdruk

7. Vouw de onderste stukken onder de toiletpapierrol-

- Verf

len naar beneden. Vouw vervolgens 2A en 2B omhoog
en plak ze op lipje 1A/B. Stop 3A en 3B in de gleuf
bovenaan. Doe hetzelfde aan de andere kant.

- Penseel

8. Lijn het inzetstuk uit met de onderkant van de ver-

- Kleurpotloden/stiften

rekijker. Steek een zijde bij de lipjes, zodat het middelste deel in het gat gaat en het buitenste deel aan de
buitenkant blijft.

- Toiletpapier rollen (2)

- Lijm (aanbevolen: Elmer’s multifunctionele lijm)
- koord of touwtje

9. Buig het papier in het midden iets omhoog zodat

- Perforator

ook de andere kant erin kan.

- Schaar

10. Druk in het midden naar beneden zodat het midden van het inzetstuk de bodem tussen de twee rollen
raakt.

Instructies
1. Print het onderstaande afdrukbare sjabloon voor de
verrekijker. Zorg ervoor dat je op ware grootte afdrukt,
NIET op schaal, anders hebben de gaten voor de toiletpapierrollen de verkeerde maat. Er zijn twee opties
beschikbaar, een met dieren en een zonder. Er is ook
een optionele bodeminzet voor een meer afgewerkte
look eronder.
2. Verf je wc-papierrollen in de kleur van je keuze.

11. Lijm het buitenste deel van het inzetstuk aan de
onderkant van de verrekijker.

12. Vouw het bovenste vel papier om de onderkant
van de verrekijker en lijm de zijkanten en de onderkant
vast.

13. Gebruik een perforator om een gat in het buiten-

printe versies.

ste gedeelte van elke rol toiletpapier te maken. Knip
een touwtje op de juiste lengte en knoop het ene uiteinde aan elke kant vast. De verrekijker is compleet!

4. Knip langs de stippellijnen en vouw langs de door-

Bron: www.goplaceswithkids.com

3. Terwijl de rollen drogen, kleur en versier je de ge-

getrokken lijnen, inclusief de dikke lijnen. Vouw naar
binnen, weg van de foto’s. Tip: Het is gemakkelijker
om eerst de rechte lijnen te knippen en te vouwen, en
dan als laatste de ronde gaten voor de toiletpapierrollen uit te knippen.

5. 5.

Steek de wc-papierrollen in de gaten, te beginnen met de ene kant en vervolgens met de andere.
Tip: Als je de rollen draait terwijl je ze plaatst, kan je
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Resultaat
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Lezing 2
Sabbat 4 december 2021

‘Lessen voor Gods familie’
Door: Manuela Di Franca, Duitsland
Uit: ‘de hemelse familie’
Door: Antonino Di Franca, Italië

Als het gaat over dieren, hebben jij en ik

De jongere olifanten leren van de oudere olifan-

allebei nog veel te leren. Wij vergeten vaak dat

ten. Ook jij zou nederig moeten zijn en moeten

God de dieren heeft geschapen op een manier

luisteren naar jouw ouders of grootouders als je

waardoor zij dezelfde emoties kunnen voelen als

iets probeert te doen. Je moet beseffen dat de-

wij. Met dieren kunnen wij dezelfde band delen als

genen met meer jaren op deze planeet jou altijd

met onze vrienden en familie. In de bijbel worden

een paar trucjes kunnen leren, die het waard zijn

heel veel dieren genoemd. Vaak worden de die-

om naar te luisteren. ‘Evenzo, jongeren, wees aan

ren gebruikt als een metafoor, waardoor wij van

de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar on-

hen belangrijke lessen kunnen leren. Kijk naar de

derdanig. Wees met nederigheid bekleed, want

volgende lessen die we kunnen halen uit sterke

God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de

dierenfamilies. Misschien leer je iets dat jou kan

nederigen geeft Hij genade.’ (1 Petrus 5:5 HSV)

helpen om jouw eigen familie sterker te maken en

Communiceer, net zoals de wolven

om de hemelse familie te weerspiegelen. ‘Maar
vraag toch de dieren, en zij zullen je onderwijzen,
de vogels in de lucht, en zij zullen je bekendmaken.’ (Job 12:7 HSV)

Als een wolf ‘praat’, dan luistert het hele roedel.
Elk gehuil, geblaf, gejank en gegrom betekent iets
anders, of het nu gaat om een oproepen naar familieleden om te jagen, of om pups te vertellen

Respecteer ouderen, net zoals olifanten

dat ze zich moeten gedragen. Wolven commu-

Ondanks dat olifanten zo machtig en enorm zijn,

niceren ook met lichaamstaal. Ze weten da teen

blijven zij sierlijk en doen zij andere wezens geen

wolf de leiding heeft als zijn hoofd, start en oren

pijn, tenzij ze worden uitgedaagd. Het zijn nederi-

omhoog staan. Jongere broertjes en zusjes likken

ge, loyale en vriendelijke dieren en ze blijven dicht

aan de snuit van de oudere om respect te tonen.

bij hun familie. Deze majestueuze dieren volgen

Er zijn geen gemengde signalen in de familie! Volg

de oude migratieroutes naar vers water en voed-

hun voorbeeld en wees eerlijk, open, respectvol

selbronnen. Soms zijn deze routes generaties

en vriendelijk wanneer je communiceert met je

lang niet bewandeld. Maar hoe doen zij dit? In de

ouders, broertjes en zusjes. Als woorden eenmaal

loop van de jaren werd deze kennis van waar te

zijn uitgesproken, kunnen ze nooit meer worden

schuilen en waarheen te lopen voor verse weiden

terug gehaald. Jouw huis – jouw meest intieme

doorgegeven. Olifanten zijn buitengewoon slim-

plekje op aarde – moet als een broeikas zijn van

me wezens, waarbij hun wijsheid ligt in kennis,

schoonheid en groei voor jou en jouw familie. Maar

leren, ervaring en het vertrouwen op hun instinct.

dit lukt alleen als jij je houdt aan bepaalde comKindergebedsweek | 13

municatieregels. Als je in de verleiding komt om
de ander ruw te behandelen, denk dan aan Gods
vergeving en kies in plaats daarvan om vriendelijk
te zijn naar elkaar. ‘Laat er geen vuile taal uit uw
mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is
tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die
het horen’ (Éfeze 4:29).
Doe je klusjes, net zoals stokstaartjes
In de stokstaart familie heeft iedereen een taak.
Sommige zijn bewakers die uitkijken voor roofdieren zoals adelaars of jakhalzen. Andere zijn
bouwvakkers, zij graven en onderhouden de
‘boutgaten’ binnen het leefgebied. Hierin duiken
de stokstaartjes om zich te verstoppen voor gevaar. Er zijn ook nog babysitters, zij letten op de
pups, terwijl de alfa ouders aan het jagen zijn.
En de pups? Hun taak is het om te leren hoe je
een goed stokstaartje bent! Iedereen in jouw huis
heeft klusjes, omdat jullie allemaal een deel zijn
van het gezin. Als Christen wordt je opgeroepen
om elkaar te helpen. Als dat ook geldt voor het gezin van God, hoeveel meer geldt dit dan ook voor
het Christelijke gezin. Jullie zijn niet alleen broers
en zussen door een bloedband of door adoptie,

Bescherm elkaar, net zoals pinguïns
Laten we het eens hebben over extreem ouderschap. Terwijl zijn vrouwtje jaagt, staat de mannetjes keizerpinguïn op het poolijs met hun ei warm
tussen zijn voeten. En dat gebeurt in een temperatuur van -40°C voor wel vier maanden. Waarom
deze bescherming? Als het ei weg glijdt – al is het
voor een paar seconden – dan bevriest het. Als
de moeder uitgeput terug komt van het jagen, is
het haar beurt om het nieuwe kuiken te beschermen met haar voeten, zodat de vader eindelijk
kan eten. In jouw gezin is het belangrijk om elkaar te beschermen, niet alleen op een lichamelijke manier, maar ook emotioneel en geestelijk
gezien. Jouw ouders houden misschien wel in de
gaten wat en wie invloed op jou hebben, zoals de
media die je gebruikt, of de vriendschappen die
je hebt. Samen trouw bidden en samen aandacht
houden zal je helpen om jouw gezin te beschermen van het slechte om jou heen en het slechte
in jou. ‘Maar als iemand de zijnen en vooral zijn
huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof
verloochend en is hij erger dan een ongelovige’
(1 Timotheüs 5:8 HSV).

maar veel meer door het bloed van Christus. Je

Zoals je kan zien zijn er veel lessen die wij kun-

kunt je op een bepaalde manier gedragen naar je

nen leren van dierenfamilies. Onthoud dat de fa-

zus, maar je wordt ook opgeroepen om haar te

milie begon in het paradijs, een plek van vrede,

behandelen als een zus in Christus. Het doen van

harmonie en geluk. Het is aan jou om van jouw

klusjes wordt éérst gedaan uit gehoorzaamheid

huis weer zo een plek te maken. “De genade van

en uiteindelijk uit liefde. ‘Laat ieder de anderen

Christus, en die alleen, kan deze instelling maken

dienen met de genadegave zoals hij die ontvan-

tot wat Gods bedoeling ermee was – een macht

gen heeft, als goede beheerders van de veelsoor-

tot zegen en verheffing van het mensdom. En zo

tige genade van God’ (1 Petrus 4:10 HSV).

kunnen de gezinnen op aarde, in hun eenheid,
vrede en liefde het hemelse gezin uitbeelden”
(Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz.
61).
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Activiteiten
ACTIVITEIT: kleur de tekeningen en lees Job 12:7 goed door.

Kindergebedsweek | 15

Respecteer ouderen zoals de olifanten
ACTIVITEIT: Elk nummer staat voor een symbool; dat symbool staat voor een
woord. Zoek alle woorden en schrijf ze op de lege plekken om het bijbelvers
te lezen. Volg het voorbeeld.

(1) z

(2) ]

(3) ²

(4) ³

(5) {

(6) Ë

(7) ²

(8) .

(9) O

(10) ©

(11) ä

(12) ª

³ ALLEN

. KEERT

ä NEDERIGEN
{ ELDERS

O TEGEN
] JONGEREN

©
Ë NEDERIGHIED
HOOGMOEDIGEN
z EVENZO
ª GENADE
² BEKLEED
² ONDERDANIG

“ (1) _________(2)___________ wees aan de ouderen (3)____________ en
wees (4)________________ elkaar (3)______________. Wees met
(6)________ (7)____________ want God (8)__________________Zich
(9)______________ de (10)______________maar de (11)__________
geeft Hij (12)_________________….” (1 Petrus 5:5 HSV).

16 |Kindergebedsweek

Communiceer als de wolven
ACTIVITEIT: Vul de ontbrekende letters in om de woorden aan te vullen;
schrijf vervolgens de woorden in het bijbehorende vak volgens de
referentievormen.

IE__S

GEE__

_EN

TA_L

OP_OUW

HE__R

W_T

=
LAAT

ER

KOMEN

VUILE

UIT

UW

MAAR

WEL

MOND

GOEDS

NUTTIG

IS

TOT

OPDAT

HET

GENADE

HEN

GEEFT

HET

AAN

HOREN

(Éfeze 4:29)
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Werkje: Broeikas van Dierenlessen
Geheugenvers: “Maar vraag toch de dieren, en zij

Instructies

zullen je onderwijzen, de vogels in de lucht, en zij zullen
het je bekendmaken..” Job 12:7.

1. Druk het sjabloon van de doos af met gekleurd kar-

Benodigdheden

ton.

2. Knip alle ononderbroken lijnen af (gemarkeerd met

- Sjabloon doos

een X).

- Sjabloon dieren

3. Verbind alle stippellijnen.

- Gekleurd karton

4. Zet de doos in elkaar. Vouw de onderste flap om-

- Wit karton
- Kleurpotloden/kleurpotloden
- 4 knutselstokjes (4,5 inch)/(114 mm)
- Lijm
- Schaar

hoog en vouw vervolgens de zijflappen naar binnen.
Breng de achterkant van de doos naar je toe en lijm de
kleine zijflappen vast. Vouw de lange zijflap naar binnen
en lijm op de kleinere. Je zou nu twee flappen over
moeten hebben. Lijm de bovenste flap aan de onderste. De doos moet nu een lange achterkant hebben.

5. Schrijf het herinneringsvers op de doos en versier

- Zand

het.

- Pen

6. Vul de doos met zand en zet het opzij.
7. Print, kleur en knip het dierensjabloon uit.
8. Lijm elk dier op een knutselstokje.
9. Steek elke knutselstok schuin in de doos. Jouw pro-

Result

ject is nu voltooid!
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Communiceren

Doe je
taken
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‘De man die een
gezin wilde’

Lezing 3

Door: Esther Ellington, VS
Uit: ‘Gods familie op aarde’
Door: Raquel Orce, Spanje/VS

Zondag 5 december 2021

Hallo, kinderen!

Het verhaal van vandaag

Geroepen om een zegen te zijn

gaat over een vriend van God. Zijn naam is Abra-

Een Chinese vrouw die net had leren lezen, bad:

ham!

“Heer, laat ons werken onder veel mensen die

God zei tegen Abraham dat hij zijn huis en zijn

niet kunnen lezen. Zorg dat ons leven de Bijbel

volk moest verlaten, hij zou een zegen worden

opent, zodat degenen die het Boek niet kunnen

voor alle families van de aarde (Genesis 12:1).

lezen het in ons kunnen lezen.” Zo leefde Abra-

Uitgenodigd om lid te worden van Gods familie
Ga! De boodschap van God was duidelijk. Abraham moet zijn huis, familie en vrienden verlaten
en naar een ander land gaan. Hij wist niet waar hij
heen ging. Hij wist gewoon dat hij moest vertrekken.

ham zijn leven.
“ Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen,
en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. “ (Genesis 12:2 NBG). Nadat Abraham Ur
had verlaten, had hij een nieuw doel in het leven.
Zijn doel was om God volledig te gehoorzamen.
“De patriarch ging waar God zijn plicht wees; hij

Maar waarom? Waarom moest hij alles achterla-

trok door de wildernis zonder angst; hij ging onder

ten wat hem bekend was? Waarom moest God

afgodische naties, met de ene gedachte: ’God

Abraham scheiden van iedereen die hij kende?

heeft gesproken; Ik gehoorzaam Zijn stem; Hij zal

Ur was een rijke en machtige stad, waar ook veel

leiden, Hij zal mij beschermen’” (Testimonies for

zonden plaatsvonden. Abraham was daar opge-

the Church, vol. 4, p. 524).

groeid en kende zijn zonden. Hij was een goede
man, maar zelfs hij begreep niet hoe erg de zonden van de stad waren. God kon Abraham niet de
lessen leren die Hij hem wilde leren zonder hem
uit Ur te halen. Pas toen hij gescheiden was van
de invloed van zijn afgodische familie, kon Abraham volledig begrijpen wat God hem wilde leren.
In de woestijn moest Abraham nieuwe lessen leren en alle slechte dingen die hij in Ur had geleerd,
afleren.

De Bijbel vertelt ons dat Abraham overal waar hij
kwam een altaar bouwde, en zo een getuigenis
achterliet voor de eer en glorie van God! Abraham verborg zijn geloof in God niet, maar deelde
bereidwillig wat hij over God had geleerd. Vanwege
Abrahams goede voorbeeld wisten men overal dat
hij een dienaar van de Allerhoogste was. Abraham
was een zegen waar hij ook ging. Net als Abraham kunnen wij een zegen zijn voor de mensen
om ons heen. Ons leven kan een open boek
zijn waardoor anderen over God kunnen leren.
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Generaties lang gezegend
Hoewel Abraham ouder werd, had hij nog steeds
geen kinderen. Hij was bang dat hij alles wat hij
had aan zijn dienaar Eliëzer zou moeten nalaten.
God zei tegen Abraham dat hij moest proberen
de sterren aan de hemel te tellen. Toen beloofde
God dat Abrahams kinderen groter in aantal zouden zijn dan alle sterren aan de hemel of het zand
langs de kust. Door het nageslacht van Abraham

Paulus vertelt ons dat wij, als deel van Gods familie
op aarde, moeten blijven doorzetten. We moeten
vooruit blijven gaan. “Maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het
doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven
is, in Christus Jezus. (Filippenzen 3:14 NBG). We
moeten altijd ons hoofd opwaarts richten op de
beloften van God.

zou de Messias komen. Hij zou alle mensen ze-

Er wordt gezegd dat de koning van Pruisen ooit

genen door de tijd heen, tot aan het einde der tij-

een school op het platteland bezocht, waar de

den. Ook jij en ik zijn vandaag gezegend vanwege

kinderen een uitleg naar voren brachten dat alles

de trouw van Abraham.

tot een van de drie koninkrijken behoort: miner-

Thuis aan mijn muur hangt een bord met zegeningen. Als God mijn gebeden verhoort, of mij
op een speciale manier zegent, schrijf ik er de
herinnering op mijn bord. Dit helpt me eraan te
denken dat God me altijd hoort en dat Hij om mijn
verzoeken geeft. Misschien heb je een speciaal
gebed waarvan je hoopt dat God het zal verhoren.

aal, plantaardig en dierlijk. De koning vroeg toen:
“En ik? Tot welk koninkrijk behoor ik?” Hoe moest
die vraag worden beantwoord? Een hartelijk meisje loste de moeilijkheid op door te antwoorden:
“U behoort tot het koninkrijk van God.” De vlotte
reactie van het meisje behaagde de koning en
was diep ontroerd door de waarheid die zij uitte.

Onthoud dat Hij bereid is naar ons te luisteren,

En dit is wat de hele menselijke familie op aarde

elke keer dat we bidden en sneller kan antwoor-

vandaag de dag zou moeten onthouden. Wij zijn

den dan een telefoontje. Er kunnen tijden zijn

geen vreemdelingen, maar de zonen van God.

dat we moeten wachten, niet omdat Hij het druk

Galaten 3:26. Hij heeft ons geroepen. Hij heeft

heeft, maar omdat Hij wil dat we geduld en geloof

ons gezegend. Hij heeft ons gevraagd om an-

leren ontwikkelen! Abraham herinnerde zich de

deren te zegenen. En terwijl we dat doen, zullen

beloften die God hem deed. We moeten ook aan

we samen met de zonen van de hemel zingen

Gods beloften denken.

“Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij

Geef niet op
Verleiding kan op ons pad komen en zorgen
kunnen ons omringen. We kunnen ons soms zo
ontmoedigd voelen waardoor we willen opgeven!
Maar we mogen nooit opgeven.

mensen des welbehagens.” (Lukas 2:14 NBG).
De hymne die begon op de heuvels van Bethlehem zal weerklinken in de stem van een grote
menigte, als de stem van vele wateren, die zegt:
“Halleluja, want de Heer, onze God, de Almachtige
regeert!” Openbaring 19:6 (Selected Messages,
vol. 1, p. 250).
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De man die een gezin wilde

Activiteiten

ACTIVITEIT: Vul de bijbelverzen aan door de woorden op de lege plekken in te
vullen volgens de referentienummers. Vergeet de afbeelding niet in te kleuren!

4. FAMILIEKRING

2.
ABRAHA
M

1. HEERE

5. HUIS
3. LAND
6. ZEGEN

“De ………(1) .nu zei tegen ……….(2) Gaat u uit uw ,,,,,,(3), uit uw ………(4)
.en uit het ………..(5) van uw vader;; en u zult tot een …….(6) zijn.
(Genesis 12:1, 2, laatste gedeelte).
Geef niet op
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ACTIVITEIT: Volg de draden om elk woord in het corresponderende vak te
schrijven volgens de referentienummers. Als je klaar bent, lees je een bericht uit
een gedeelte van een Bijbeltekst.

DE HEERE

2.

HALLELUJA!

3.

WANT

6.
OPENBARING

7.

IS KONING

8.

GEWORDEN

1.

1

6

4.

GOD

5.
ALMACHTI
GE
9.

19:6

4

2

5

3

7

8

9
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Werkje: Vuurvlieg
Geheugenvers: “Laat uw licht zo schijnen voor de

Instructies:

mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader,
Die in de hemelen is, verheerlijken..” Matthéüs 5:16

1. Print het sjabloon van de vuurvlieg op wit karton.

Benodigdheden

Kleur het daarna in het knip het uit.

2. Verf een stuk wit karton met blauwe verf. Laat het

- sjabloon vuurvlieg

eerst opdrogen.

- Wit karton

3. Lijm een vuurvlieg onder een hoek.

- Kleurpotloden/kleurpotloden

4. Gebruik glitter/glitterlijm om een spoor van het licht

- Verf: Blauw, crème/wit, gele
- Glitter of glitterlijm

van de vuurvlieg te maken

5. Gebruik de crème/witte, gele verf om een maan,
sterren, enz. rond de vuurvlieg te tekenen om op de
duisternis van de nacht te lijken.

- Lijm

6. Schrijf het herinneringsvers onderaan de pagina. Je

- Witte pen/marker

vuurvliegje is compleet!

Result

- Schaar
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‘Het geheim om
rijk te worden’

Lezing 4

Door: Robert Magampa, Zuid-Afrika
Uit: ‘De rijkdom van Zijn genade’
Door: Adalicio Fontes,
Brazilië/Portugal

Dinsdag 7 december 2021

“Moge Hij vanuit Zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door
Zijn Geest…” (Efeze 3:16 NBV).
Zou je rijk willen zijn? Sommige mensen hebben héél
veel geld. Ze hebben zoveel geld dat ze niet eens weten hoeveel er op hun bankrekeningen staat! Ze kopen
grote huizen, mooie auto’s en dure kleren, en houden
daarna nog genoeg over. Sommige rijke mensen gebruiken hun rijkdom om de problemen in de wereld op
te lossen, zoals honger of ziekte. Maar als de apostel
Paulus in Efeziërs schrijft over rijkdom, dan schrijft hij
niet over dikke portemonnees. Hij schrijft over de rijkdom die voortkomt uit een leven van dienstbaarheid
aan God.
Eigenlijk zijn christenen de rijkste mensen op aarde.
Zij hebben misschien niet altijd veel geld op hun bankrekening, maar zij hebben een directe toegang tot de
God van het heelal. Als wij christenen bidden, kunnen
we Hem alles vragen wat we nodig hebben. God, de
Schepper van alle planeten en melkwegstelsels in het
heelal en de eigenaar van alle rijkdom, zal elk verzoek
beantwoorden. Niets is te moeilijk voor Hem, niets ligt
buiten Zijn macht. En zo is de arme christen die neerknielt in gebed eigenlijk de rijkste mens op aarde. Zoals de Bijbel zegt: “Mijn God zal uit de overvloed van
zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus
Jezus.” (Filippenzen 4:19 NBV).
God geeft ons twee gaven om van te genieten, zonder
dat wij ervoor hoeven te betalen. Hij geeft ons Zijn genade en Zijn heerlijkheid. De genade van God zal ons
in elke situatie beschermen. Ons voedsel, ons huis en
onze gezondheid komen van God naar ons door de
goddelijke hand van Jezus Christus. Door Gods heerlijkheid sterkt Hij ons vervolgens, zodat wij de hoop
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waartoe wij geroepen zijn, zullen begrijpen. Als wij ten
volle geloven dat God in Christus is, zullen wij Hem
onze dankbaarheid laten zien.
Genade
God heeft ons gered door Zijn eigen genade die in
Christus Jezus is. Hij heeft de prijs van de zonde betaald, door het bloed van Zijn Zoon te gebruiken om
ons terug te kopen van de zonde. Wij kunnen Zijn uitverkoren volk zijn als wij geloven in Zijn Zoon Jezus
Christus, onze Heer. Gods genade is een cadeau aan
ons.
Niets is te vergelijken met Gods genade en liefde voor
ons. Het is onze grootste rijkdom. God laat Zijn genade
elke dag zien doordat wij een huis hebben om in te
wonen, voedsel om te eten en een familie in Zijn gemeente die van ons houdt. Maar God laat Zijn genade
ook op een grotere manier aan ons zien: Hij biedt ons
aan om onze zonden te vergeven en ons verlossing te
geven door het bloed van Jezus Christus.
Hoe meer we de Bijbel bestuderen, hoe meer we zullen ontdekken over de rijkdom van Gods genade. En
we zullen ook nog iets anders ontdekken. Gods genade is oneindig. Net als de ruimte die zich voor eeuwig
uitdijt of de getallenlijn die tot in de eeuwigheid doortelt, is de volheid van Gods genade niet te meten. We
kunnen haar niet opgebruiken. Zij zal niet opraken. Zij is
er voor jou en voor mij en voor ieder ander die haar wil.
Heerlijkheid
Hoe ziet de heerlijkheid van God eruit? Wij kunnen God
niet zien, maar sommigen hebben Zijn heerlijkheid gezien. De profeten Jesaja en Habakuk zagen de heerlijkheid van God in een visioen. Dit is wat Jesaja zei: “[Ik
zag] de Heere zitten op een hoge en verheven troon,

en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met
twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij
zijn voeten, en met twee vloog hij. De een riep tot de
ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!”
(Jesaja 6:1-3.) Habakuk schreef: “… Zijn [heerlijkheid]
bedekte de hemel, de aarde was vol van Zijn lof. Er was
een glans als van het zon licht; lichtstralen kwamen uit
Zijn hand, daarin ging Zijn macht schuil. Voor Hem uit
ging de pest, de gloed ervan volgde Hem op de voet”
(Habakuk 3:3-5).
Maar deze heerlijkheid blijft niet alleen in de hemel. Wij
kunnen Gods heerlijkheid ook op aarde zien. God toonde Zijn heerlijkheid aan het volk Israël in de Sjechina
die uitstraalde vanuit het Heilige der Heiligen. Sjechina betekent ‘de aanwezigheid van God.’ Toen het volk
de Sjechina door de tentkleden van de Tabernakel zag
schijnen, voelden zij zich gelukkig, want God was bij
hen. Vandaag schijnt de heerlijkheid van God in ons
leven, in ons hart en in onze dagelijkse daden. Door de
goedheid van anderen kunnen wij de vreugde voelen
dat we weten dat God bij ons is, ook al kunnen onze
ogen Hem niet zien.
Gerechtigheid en genade
Toen God Adam en Eva schiep, gaf Hij hun de vrijheid
om te kiezen. Ze konden zelf besluiten of ze God of
Satan zouden volgen. Satan misleidde Adam en Eva
om zijn slaven te worden. Daardoor werden zij voor altijd van God gescheiden. Dit was een verschrikkelijke
straf. God had Adam en Eva kunnen laten lijden met de
gevolgen hun keuze, maar God is liefde. In zijn rechtvaardigheid en genade kwam Hij naar de aarde om het
onrecht te herstellen dat de zonde had veroorzaakt.
Laten we er eens op een andere manier over nadenken. In veel landen bestaat een verschrikkelijke iets,
waar veel mensen zich helemaal niet bewust van zijn:
slavernij. Slechte mensen vangen mensen uit het ene
deel van de wereld om ze in een ander deel van de
wereld als slaven te verkopen. Tegenwoordig noemen
we dit ook wel ‘mensenhandel’.

Als iemand eenmaal slaaf is geworden, is het voor hem
of haar onmogelijk om zichzelf uit de slavernij te bevrijden. Waarom? Omdat alles wat hij of zij heeft van
zijn meester is. De slaaf heeft niets – geen geld, geen
eigendom, niets. Een slaaf kan zichzelf niet redden.
Toen Adam en Eva zondigden, werden zij slaven van
de zonde. Als hun kinderen werden wij geboren in dezelfde slavernij. Onze meester is Satan. De beloning
die wij krijgen dat wij zijn slaven zijn, is de dood. Gods
heiligheid staat niet toe dat wij gered worden terwijl wij
in zonde leven. Niet één zonde mag bij ons blijven. Elke
zonde moet vergeven en overwonnen worden. Maar
omdat wij slaven zijn, kunnen wij niet voor onze eigen
zonden betalen. Daarom gaf Jezus Christus Zijn leven
om voor ons de prijs te betalen en ons tot Zichzelf
terug te kopen. De gerechtigheid en genade van God
door het offer van Jezus Christus hebben ons gered.
Daarna bracht God Zijn volgelingen samen in een gemeente en vulde Hij onze harten met Zijn liefde, barmhartigheid en genade. Door ons, door onze vriendelijkheid, door de aardige dingen die wij doen om anderen
te helpen, kunnen de mensen de liefde van God hier
op aarde zien schijnen. Door ons kunnen zij begrijpen
dat God van hen houdt. Door ons kan de wereld de
heerlijkheid van God begrijpen.
Overvloedige genade
Jezus Christus verliet de schoonheid en heerlijkheid
van de hemel en kwam naar deze donkere en vieze
wereld om ons te redden. Hij verliet Zijn troon om aan
een kruis te sterven, zodat wij voor eeuwig kunnen
leven. Hij verliet de rijkdommen van de hemel om als
dienaar op aarde te werken, zodat wij als koningen in
heerlijkheid kunnen heersen. Dat is genade, overvloedige genade!
Ik wil afsluiten met de woorden uit Romeinen 11:33,
36 (NBV): “Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk Zijn oordelen
en hoe onbegrijpelijk Zijn wegen. […] Alles is uit Hem
ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in
Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid.
Amen.”
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Activiteiten
Het geheim om rijk te worden
ACTIVITEIT: Vul de woorden aan door elk van de ontbrekende letters in te
vullen en gebruik ze vervolgens om het Bijbelvers te voltooien door de
woorden naast de overeenkomende afbeeldingen te schrijven. Vergeet de
afbeelding niet in te kleuren!

GLOR__
HEERLIJ
KH..ID

KR__CHT

SPIR__T
G__EST

RIJKD__M
GEE__T

M__NS
WO_ DEN
MIG__T

M__N

Efeze 3:16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt
te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens,

“Opdat Hij u

__________ , naar de

___________, met
door Zijn
3:16).
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___________ van Zijn

_______________gesterkt te

______________ in the innerlijke

____________

_________” (Eféze

ACTIVITEIT: Kleur de afbeelding en vul het cryptogram in om onderstaande
tekst te lezen. Volg de referentienummers.
4

2

11

TE
RU
G

D
RE
GE
9

1

1

CHR
IS

5

TUS

JEZUS

BLOED
10

GOD

ZOON

G____ heeft ons 2 g_____ door Zijn eigen 3 g_________ die in 4 C.__________

J______ is; Hij 6b_________ de 7p_____ voor de 8z________ en gebruikte het
9
b_______ van Zijn 10Z_________ om ons 11t_______te kopen
5

8

3

GE
NA
D

E

ZONDE
7

P

S
RIJ

6

BE
TA

AL
DE
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ACTIVITEIT: Vul de onderstaande tekst aan door de achterste woorden correct
te herschrijven, in dezelfde volgorde. Volg de eerste letters! Kleur vervolgens
de tekening in.

DOG
EVOL

MADA

AVE

DIEHGITHCEREG

DIEHJIRV
EDANEG

NEZEIK
NELLETSREH

NEDIEL
TKAAZROOREV

Toen G______ A_________ en E_______ schiep, gaf Hij hen de v_____________ te
k_____________ tussen God of Satan. God had Adam en Eva met hun keuze kunnen
laten, maar God is l__________. In Zijn g____________ en g__________, kwam Hij
naar de aarde om het onrecht te h_________ dat door de zonde was v________.
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Werkje: Gods Genade Zakje
Geheugenvers: Maar mijn God zal u, overeenkom-

Instructies

stig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in
heerlijkheid, door Christus Jezus..” Filippenzen 4:19.

1. Vouw een blaadje/karton in drie gelijke delen.

Benodigdheden
- Gods Items of Grace-sjabloon
- Lijmstift
- Schaar
- Kleurpotloden
- Stickers om zakje te versieren

2. Open het karton en vouw de bovenste hoekranden.
3. Lijm de hoekranden.
4. Lijm de rechterkant van het papier in het midden
(lijm alleen de onderranden).

5. Lijm de linkerkant van het papier in het midden
(lijm onderkant en zijranden).

6. Versier het zakje.
7. Schrijf het herinneringsvers op het zakje.
8. Kleur en knip de items
9. Plaats de items in het zakje.
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=2hsm0l-

Result

vFug4 , Ventuno Art op YouTube
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Lezing 5
Woensdag 8 december 2021

“ …opdat Hij u geeft, naar de rijkdom
van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt
te worden door Zijn Geest in de innerlijke
mens...” Éfeze 3:16.
Saulus viel van zijn paard en kwam hard op de grond
terecht. Hij lag in de aarde en bedekte zijn ogen terwijl een krachtig licht om hem heen scheen. “Saulus! Saulus!” riep een stem. “Waarom vervolg je
mij?” Verward en bang reikte Saulus blindelings naar
iets stevigs om te grijpen: een hand, een beugel,
een tak. Hij had iets nodig om weer op te kunnen
staan. Waar kwam dit licht vandaan? En wie riep zijn
naam? Saulus had antwoorden nodig.
De stem vertelde hem om naar het huis van Judas
te gaan in Damascus. Judas woonde in de straat
die ‘de Rechte’ genoemd wordt. Daar zou een man
genaamd Ananias Saulus ontmoeten en hem alles
uitleggen. Saulus wachtte angstig en vroeg zich af
wat dit allemaal kon betekenen. Al een tijdje kreeg
hij een raar gevoel in zijn hart, telkens als hij de opdracht had gegeven om weer een groep Christenen
te laten doden. Hij had geprobeerd de schuldgevoelens opzij te schuiven, maar ze bleven terugkomen
en elke keer kwamen deze gevoelens sterker terug
dan voorheen. En nu dit. Had hij tegen de Heilige
Geest gevochten?
Saulus, die we tegenwoordig kennen als Paulus,
verbleef enkele dagen in Damascus. Zoals beloofd,
onderwezen de trouwe Ananias en andere christenen Paulus de waarheid over de Messias. De Heilige Geest had in het hart en verstand van Paulus
gewerkt om hem van de waarheid te overtuigen.

‘De man die tegen de
Heilige Geest vocht’
Door: Margie Seely, VS
Uit: ‘Versterkt door de Geest’
Door: Douglas Francis,
Sri Lanka/India/VS

God wilde niet dat Paulus de christenen zou doden.
In plaats daarvan wilde God dat Paulus hen zou helpen. Paulus veranderde volledig in slechts een paar
dagen tijd. Hij was niet langer de gevreesde vijand
van de kerk. Hij zou een machtige zendeling voor
Jezus Christus worden. Maar wat deed hem dan zo
veranderen?
Wonderen
Heb je ooit antimaterie gezien? Hoe werkt het met
röntgenfoto’s? Of de wind? Al deze dingen zijn wonderen van de wereld. We kunnen ze niet zien, maar
we kunnen ze bestuderen. In de Bijbel staat nog een
mysterie dat niet volledig kan worden verklaard of
begrepen. Het is de Heilige Geest. Hoe werkt Hij?
Hoe verandert Hij een moordenaar in een christen?
Hoe zorgt Hij er voor dat Hij mensen uit verschillende landen, uit verschillende talen, religies en tradities van de aarde in één kerk samen komen, in het
lichaam van Christus?
Net zoals we de mysteries van de wetenschap bestuderen, kunnen we ook aanwijzingen over de Heilige Geest verzamelen door over Hem te studeren.
En de beste plaats om over Hem te studeren is in
de Bijbel. Johannes 15:26 vertelt ons dat de Heilige
Geest een Trooster is die van de Vader komt om
ons te herinneren aan de waarheid die we hebben
geleerd. Johannes 16:13 vertelt ons dat de Heilige Geest werkt om ons te leiden naar wat juist en
goed is. Ditzelfde vers vertelt ons ook dat de Heilige
Geest nooit over Zichzelf spreekt, maar alleen over
God. En Jezus vertelt ons in Johannes 16:8 dat de
Heilige Geest de wereld van zonde zal overtuigen en
mensen tot bekering zal brengen.
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Kracht

Een geschenk

In de wetenschap wordt kracht uitgelegd als het
vermogen om werk te doen. Hoe meer kracht iets
heeft, hoe meer werk het kan verrichten. Een raceauto heeft bijvoorbeeld meer vermogen dan een
fiets. En daarom kan een raceauto ook veel sneller
vooruit komen.

Hoe voel jij je als iemand jou een cadeau geeft? Natuurlijk ben je blij! De Heilige Geest is een geschenk
van God om ons te veranderen zodat we ons bij de
familie van de hemel kunnen voegen. Wij kunnen dit
niet alleen. We hebben de Heilige Geest nodig die in
ons werkt.

De Bijbel vertelt ons dat de Heilige Geest is als olie.
Olie was de brandstof die in het heiligdom werd gebruikt om de kandelaar brandend te houden. Zonder deze olie zouden de vlammen uitgaan en zou
het Heilige in duisternis verdwijnen. De olie was de
kracht om het vuur brandend te houden. Dus als
we de Heilige Geest in ons leven zouden toestaan
om ons hart te veranderen en ons te verenigen met
de Vader, dan hadden we ook de kracht om meer
te kunnen bereiken in één leven dan wanneer we
dat zouden kunnen doen als we tien levens hadden
zónder Hem.

Maar is het mogelijk om een geschenk aan te nemen
als je al iets in je handen vast hebt? Het antwoord
is nee. Om een geschenk te ontvangen, moet je
eerst weg doen wat je in handen hebt. Op dezelfde
manier, dus om de gave van de Heilige Geest te
ontvangen, moeten we ons oude ‘ik’ weg doen.

Toen Dwight L. Moody een jonge man was, bezocht
hij Dublin in Ierland. Daar sprak hij met een evangelist genaamd Mr. Henry Varley. In Moody’s hart vond
een strijd plaats. Moody was een succesvolle zakenman die veel geld had verdiend. Maar was hij bereid
alles achter te laten en zich volledig aan God over
te geven? De volgende gedachte kwam bij hem op:
“De wereld moet nog maar zien wat God zal doen
met- voor- door- in en door middel van de mens die
zich volledig heeft gewijd aan Hem.” Moody woog
zijn mogelijkheden af en besloot toen: “Bij de genade van God zal ik die man zijn.” Deze beslissing veranderde Moody’s levenspad en hij werd de meest
succesvolle Amerikaanse evangelist van de negentiende eeuw.
En jij? Ben je bereid om de Heilige Geest in jou te laten werken zodat anderen de boodschap van verlossing kunnen horen? Kan jij die jongeman- of vrouw
zijn die tegen de Heer zegt: “Hier ben ik, zend mij”?
Als dat zo is, zal de Heilige Geest jou kracht geven
in jouw opleiding, in jouw zendingsopleiding en Hij
zal jou helpen met de invloed die jij op anderen kunt
uitoefenen. Hij zal met je meegaan naar de uiteinden van de aarde en jou de kansen geven waarvan
je nooit had durven dromen dat ze mogelijk waren.
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Een voorbeeld hiervan zien we in het leven van
Petrus. Hij woonde en werkte drie jaar met Jezus,
maar hij begreep de missie van Christus niet echt.
Petrus was te vol van zijn eigen verlangens en trots
om echt op te merken wat Jezus hier aan het doen
was. Maar nadat Jezus stierf en naar de hemel was
teruggekeerd, werd de Heilige Geest aan de discipelen gegeven. Toen pas veranderde Petrus. Zijn ogen
werden geopend en hij veranderde van een eenvoudige visser in een machtige apostel van Jezus
Christus. Zelfs vandaag, tweeduizend jaar later, leren
we in de Schriften nog steeds van hem, hoe we ons
voor Christus in kunnen zetten.
Conclusie
Hoewel er over de Heilige Geest veel is dat we niet
begrijpen, hoeven we ons geen zorgen te maken.
Net zoals de wind die waait, kunnen we ook zien
waar Hij heeft gewerkt. De Heilige Geest is een heel
bijzondere gave, die door onze hemelse Vader naar
ons is gestuurd. We kunnen de Heilige Geest echter niet ontvangen, tenzij we ons leven volledig aan
God overgeven. Alleen dan kan de Heilige Geest ons
vervullen met de kracht van God, dan kan Hij ons
veranderen en ons voorbereiden om deel uit te maken van de familie in de hemel.
Lieve kinderen, wat kan de Heilige Geest door jullie
doen? Er is maar één manier om erachter te komen.
Geef je hart aan Christus en de Heilige Geest zal
een werk in je leven doen dat veel verder gaat dan
wat je maar kunt bedenken of voorstellen. Doe het
vandaag!

Activiteiten
De man die tegen de Heilige Geest vocht
ACTIVITEIT: Elk symbool staat voor een woord. Schrijf elk woord in het
bijbehorende vak om het Bijbelvers uit Éfeze 3:16 te lezen.

WORDEN

VAN

HEERLIJK
HEID

IN

DOOR

KRACHT

U

THE

IN

ZIJN

OPDAT

GEEST

DE

MENS

MET

TE

GEEFT

DE

HIJ

RIJKDOM

GESTERKT

INNERLIJKE

NAAR
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ACTIVITEIT: Om de bijbelverzen te voltooien, moet je het nummer en de eerste
letter(s) van elk woord matchen om de woorden uit de lijst op de bijbehorende
lege plekken te schrijven.

De (1) _____________vertelt ons dat de (2) ______________ (3) _______________ is als (4)
_________. Olie was de (5) ____________ die in het (6) ___________ (7) ______________
gebruikt om de (8) _____________ (9) ____________________te (10) ___________.

5 BR

7W
4O

1B

2H

3G

8K

6 HE

10 HO

9 BRA

Worden lijst

O = OLIE

HE = HEILIGDOM

H = HEILIGE

B = BIJBEL

G = GEEST W = WERD
BR = BRANDSTOF
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K = KANDELAAR

BRA = BRANDENDE

HO = HOUDEN

ACTIVITEIT: Kleur de tekeningen
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Mijn hart
behoort aan
Jezus
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Werkje: Papieren Speldwiel
Geheugenvers: “De wind waait waarheen hij wil en

elkaar te brengen en de strook aan de zijkant af te
knippen.

u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan
komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die
uit de Geest geboren is..” Johannes 3:8.

2. Knip het papier uit elke hoek tot ongeveer 2,5 cm

Benodigdheden

3. Pons een gat links van elke rechte snede die je met

- Kleurenprintpapier (in een perfect vierkant gesneden)

je schaar hebt gemaakt.

- Schaar

4. Maak met een perforator of de punt van een pot-

- Perforator, hoe kleiner het gat, hoe beter.
- Papieren rietjes
- Papierbevestigingen
- Pen

van het midden.

lood een gaatje in het midden van het papier.

5. Maak het ene uiteinde van je rietje plat en maak er
een gaatje door.

6. Breng elke hoek met een gat naar het midden van

kunnen draaien.

het papier en rijg een papieren sluiting door elk gat. Lijn
het gat in je rietje uit met de sluiting en steek het door
het rietje. Maak de sluiting vast om deze vast te zetten.

Instructies

7. Schrijf het herinneringsvers op. En je bent klaar!

1. Knip een stuk papier in een perfect vierkant. (Dit

Bron: https://www.somewhatsimple.com/paper-pin-

doe je door de tegenover elkaar liggende hoeken bij

wheels/

Result

* Dunner papier werkt het beste om in de wind te

Kindergebedsweek | 41

‘Een huis voor Jezus’

Lezing 6

Door: Paula Prendergast|Australia
Uit: ‘Dat Christus door geloof in
uw harten mag wonen’
Door: Humberto Avellaneda,
Colombia/USA

Vrijdag 10 december 2021

Beste jongens en meisjes in de hele wereld, met

Christus redding aan voor Zachéüs en zijn hele gezin. In

vreugde deel ik met jullie deze boodschap uit Gods

het huis van Jaïrus werd zijn dochter tot leven gewekt.

Woord. Het jaar 2021 zat vol met interessante gebeur-

In het huis van Maria en Martha werd hun broer weer

tenissen, die laten zien dat Jezus zeer binnenkort komt.

tot leven gewekt. Elk gezin verheugde zich om te zien,

Ik hoop dat wij allemaal voorbereid zijn op de eeuwig-

waar Jezus ook ging, bood Hij verlossing aan en veran-

heid. Het onderwerp van vandaag komt uit Éfeze 3:17:

derde levens ten goede.

“opdat Christus door het geloof in uw harten woont en

Paulus bad dat Christus door geloof in onze harten zou

u in de liefde geworteld en gefundeerd bent”, Wat betekent dit? Laten we dit onderwerp samen bestuderen.
God wil bij ons wonen
De tempel van Salomo was prachtig! Het was het
meest prachtige gebouw van het hele land. Nadat Sa-

leven. God wil dat wij heel dicht bij Hem zijn - om Zijn
gedachten te denken, om vrienden met Hem te zijn,
om Zijn wil te doen. Daarom schreef Paulus in Galaten
2:20: “… en niet meer ik leef, maar Christus leeft in
mij ...”

lomo het had voltooid, droeg hij het op. Geknield voor

Bezoeker of bewoner?

het altaar voor de hele gemeente, hief hij zijn handen

Jezus was nooit van plan om alleen onze harten te be-

op naar God en vroeg: “Maar zou God werkelijk bij de
mensen op de aarde wonen? Zie, de hemel, ja, de allerhoogste hemel, kan U niet bevatten, hoeveel te min
dit huis dat ik gebouwd heb!” (2 Kronieken 6:18).

zoeken, Hij wil in ons leven zoals Hij in het midden van
Israël leefde. In Johannes 15:4 zegt Hij: “Blijf in mij en
Ik in u.” In vers 5 vervolgt Hij: “Ik ben de Wijnstok; en u
de ranken. Wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel

Het antwoord op de vraag van Salomo was duidelijk.

vrucht, want zonder Mij kun u niets doen.”

“Toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden,

“Christus leeft in een zuiver en liefdevol hart. Het ge-

kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het
brandoffer en de slachtoffers, en de heerlijkheid van de
HEERE vervulde het huis.” (2 Kronieken 7:1). Ja! God
wilde onder Zijn uitverkoren volk wonen.

zicht van Christus wordt op je gezicht gezien, omdat
er een werk van vervolmaking en heiliging in gang is
gezet met jou. Je bent niet langer een egoïstische jongere, maar een nieuw wezen. Christus maakt u recht-

Vele jaren later bezocht Jezus zelf de tempel van Sa-

vaardig en volmaakt, net als Hij” (Review & Herald, 11

lomo. Hij kwam niet in een rookwolk of een vuurflits,

september 1900, geparafraseerd).

maar persoonlijk om te onderwijzen, te genezen en

“Als iemand Mij liefheeft,” zei Jezus, “zal hij Mijn woord

het goede nieuws van redding te prediken.

in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en

Naast het betreden van de tempel bezocht Christus

Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek ne-

de huizen van verschillende mensen die Zijn aanwe-

men” (Johannes 14:23).

zigheid verwelkomden. In het huis van Zachéüs bood
42 |Kindergebedsweek

Met andere woorden, Jezus wil in ons leven, bij ons

woord te zeggen betaalde Lukas voor de reparaties.

blijven en ons helpen groeien.

Maar daar stopte hij niet. Later bezocht hij het opper-

Hij woont bij mij
“Wanneer je je leven volledig aan Jezus geeft, zal de
Heilige Geest je hart van steen veranderen in een hart
van vlees. Christus zal in je hart wonen; je zult een
tempel van God zijn” (geparafraseerd uit Signs of the
Times, 16 augustus 1905, Reflecting Jesus, 3 april).
Het woord ‘wonen’ betekent niet alleen in een huis
wonen, maar daar deel uitmaken van het gezin. Omdat
Christus niet kan leven in een hart dat de regels van
het hemelse huis niet volgt, zal de Heilige Geest werken om alles in het leven van de gelovige te veranderen, zodat Christus echt thuis bij ons kan zijn.
Wat zijn aanwezigheid van ons maakt?

hoofd in zijn dorp en vond manieren om hem en zijn
gezin te helpen, waaronder het ploegen van het veld
van het opperhoofd.
Andere dorpelingen konden het niet helpen, maar
merkten Lukas vriendelijkheid op. Op een dag vroeg
één van hen: ‘Waarom bent u zo aardig voor onze
chief? Hij is zo’n ruwe man. Geen buitenstaander heeft
ooit vrienden met hem gemaakt.” Lukas antwoordde
rustig: ‘Ik hou van Jezus. Ik wil Zijn liefde met anderen
delen.” Kort daarna vroegen enkele dorpelingen aan
Lukas om hen meer over Jezus te leren en het duurde
niet lang voordat een aantal werd gedoopt.
Het meest verbazingwekkende is dat dit kleine dorp
in een gebied lag waar Lukas al had geprobeerd het

“Als Christus in ons woont, zullen we thuis net zo Chris-

evangelie te verspreiden, maar zonder succes. Nu had

ten zijn als buitenshuis. De Christen (...) zal vriendelijk,

zijn vriendelijkheid jegens het onbeschofte opperhoofd

hoffelijk, liefdevol en begripvol zijn en zal zich voorbe-

de deur geopend. Wat als Lukas had gereageerd zo-

reiden om bij het gezin in den hoge te wonen” (Review

als velen van ons vaak doen? Kun je je voorstellen

& Herald, 20 september 1892).

hoe anders de dingen zouden zijn in onze wereld, onze

Het is tegenwoordig moeilijk om mensen te vinden die
hen vergeven die hen pijn hebben gedaan. De wereld
zegt: “Oog voor oog, en tand voor tand.” Maar Christus

gezinnen en zelfs in onze gemeenten, als wij allemaal
gewillig goed voor kwaad zouden vergelden. Daarvoor
is het nodig dat Christus in ons hart leeft.

zegt: “Heb uw vijanden lief … en bid voor hen die u

“[Het is niet verstandig] om ons te laten meeslepen

vervolgen” (Matthéüs 5:38, 44).

door woede vanwege een echt of verondersteld kwaad

Het is niet gemakkelijk om van onze vijanden te houden. Het is zelfs moeilijk om van sommige van onze
vrienden en mede gemeenteleden te houden. Vandaag meer dan ooit hebben wij Christus in ons hart
nodig. Wij hebben de Heilige Geest nodig om ons te
helpen de wereld te laten zien dat wij tot het hemels

…. De vijand die wij het meest te vrezen hebben, zijn
wijzelf. Geen enkele overwinning die wij kunnen behalen is zo kostbaar als de overwinning op onszelf. Wij
moeten leven, niet om onze gevoelens of onze reputatie te beschermen, maar om zielen te redden’ (Ministry
of Healing, p. 486).

gezin behoren.

Dit is het moment!

Lukas, een protestantse Bijbelwerker, werkte in een

Lieve kinderen over de hele wereld, Paulus zei dat

deel van de wereld waar veel Christenen worden ver-

Christus in ons moet leven en ons volmaakt moet ma-

volgd. Tijdens een motorrit stopten Lukas en zijn vrouw

ken. Maar de tijd is kort. Wij kunnen niet langer wach-

langs de kant van de weg. Een dronken motorrijder

ten. Nodig Jezus uit om vandaag in je hart te leven,

kwam langs en ramde hen. Niemand raakte ernstig ge-

zodat jij niet langer leeft - maar de liefde van Jezus

wond, maar beide motoren raakten zwaar beschadigd.

door je heen straalt.

De man die het ongeluk veroorzaakte was de chief

Alleen dan zullen wij deel gaan uitmaken van Gods ge-

van een nabijgelegen dorp. “Hoe gaan wij dit probleem

zin op aarde en zal ons leven zoveel gelukkiger zijn,

oplossen?” vroeg Lukas. Ruw schreeuwde de chief:

vooral in ons eigen huis.

“Je moet mijn motorfiets repareren!” Zonder nog een

Maranatha (Christus komt spoedig)!
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Activiteiten
God wil bij ons wonen
ACTIVITEIT: Probeer het bericht te lezen zoals het is. Als je het moeilijk vindt om
te lezen, volg dan de gegeven verwijzingen (de cijfers en de letters) en lees het.
Schrijf het bericht dan op de lege plekken hieronder.

1
I

3
E

4
A

5
S

6
G

7
T

8
B

0
O

“M44R Z0U 60D W3RK3L1JK 81J D3 83N53N 0P D3 44R64 W0N3N? Z13, D3 H3M31,
J4, D3 4113RH006573 H3M31, K4N U N137 83V4773N, H03V331 73 M1N D17 HU15
D47 1K 6380UWD H38? (2 Kronieken
6:18)_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____
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ACTIVITEIT: Kleur de afbeelding en voltooi de boodschap door de ontbrekende
letters in te vullen.

ONTBREKENDE WOORDEN IN VOLGORDE
IS - MAR - BR - GEW - ZIN - GDE - US - ING - EDE - DE - GED - TER
MAAK HET BERICHT COMPLEET
“IN HET HO_____ VAN MARIA EN ________THA, WERD HUN ________OER
WEER TOT LEVEN ______EKT. ELK GE_____ VERHEU________ ZICH OM TE
ZIEN DAT WAAR JEZ____OOK GING, HIJ REDD______AANBOOD EN LEVENS
TEN GO ______VERANDER_____
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ACTIVITEIT: Maak de woorden af door de ontbrekende letters in te vullen en
kleur vervolgens de afbeelding en de letters.
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Werkje: Hart met een deur
Geheugenvers: “Ik leef niet meer, maar Christus

Instructies:

leeft in mij.” Galaten 2:20.

1. Print, kleur en snij een hartsjabloon.

Benodigdheden

2. Print, kleur en snij de deursjabloon. Vouw de deur

- Hartsjabloon

langs de stippellijnen. Lijm B op de achterkant van A.

- Deursjabloon

3. Lijm de achterkant van de deur (achter Jezus) in

- 2 stuks wit karton

het midden van het hart. Het werkje is klaar!

- Kleurpotloden/kleurpotloden
- Schaar
- Lijm

Result
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‘Drie sterke wortels’

Lezing 7

Door: Margie Seely|EEUU
Uit: ‘Geworteld en gegrond in de liefde’
Door: Tzvetan Petkov, Bulgaria/USA

Sabbat 11 december 2021

Heb je ooit een tuin ingezaaid?

Dat is

Het klopt dat we Hem niet kunnen zien, maar we kun-

makkelijk om te doen. Gewoon zaadjes in de grond

nen ook veel andere dingen niet zien, zoals de wind,

stoppen, ze bedekken en water geven. Dan wachten.

zwarte gaten of virussen. Zoals Paulus zegt in Hebreeën

Na een klein tijdje komen er groene scheutjes uit de

11:3, Door geloof begrijpen we dat de wereld tot stand

grond. Langzamerhand groeien ze hoger en hoger.

is gekomen door het Woord van God zodat de dingen

Maar.... onder de grond groeit er ook iets belangrijks.

die worden gezien niet zijn ontstaan uit hetgeen zicht-

De wortels.

baar is. Wat nu als iemand zei “Ik kan het Corona virus

Wortels zien er niet zo mooi uit, maar zonder hen kan
een plant niet leven. Wortels groeien omlaag in de
grond en hechten stevig in de aarde zodat de plant niet
omvalt. Wortels trekken ook water en voedingsstoffen

niet zien, dus ik geloof niet dat het bestaat”. Dan zouden we het allemaal eens zijn dat deze persoon een
beetje gek is omdat zelfs al is het virus niet zichtbaar,
de effecten goed waarneembaar zijn.

uit de aarde en sturen ze naar boven om de plant te

We willen ook niet een beetje gek zijn waar het de

voeden. De zegening van wortels helpt de plant om te

dingen van God aangaat. In deze lezing zullen we drie

groeien.

manieren leren om wortels te kweken die kracht ge-

Op dezelfde manier vertelt Paulus in Éfeze 3:17 dat we

ven aan ons geloof en onze liefde voor God.

geworteld moeten zijn in de liefde. Wat bedoelt hij daar

Geworteld in gehoorzaamheid

mee? Moeten we een gat in de grond graven en erin

Matthéüs 13: 20-21 vertelt ons het verhaal van de

springen? Nee! Paulus legt uit dat wij Gods woord moe-

boer die zaad zaait in een veld. Als hij het zaad naar

ten bestuderen en dat wij op die manier, als Christe-

links en rechts uitstrooit, vallen sommige zaadjes in

nen, “wortels “in de waarheid laten groeien, en dat ons

dunne aarde die vermengd is met veel stenen. De

geloof wordt gevoed zodat we opgroeien tot sterke

zaadjes groeien snel, maar de wortels kunnen niet

gezonde Christenen. Wij kunnen dan staan zonder te

diep komen omdat de stenen in de weg zitten. Als

vallen, zelfs als de stormen van het leven hard waaien.

de zon steeds heter wordt kunnen de ondiepe wortels

De stenen van misleiding

geen water en voedsel vinden in de schrale grond en

Er zijn vele stormen die opkomen tegen Gods mensen.

de kleine plant sterft spoedig.

Een van dezen is misleiding. Vele jaren geleden was er

Jezus vertelde dit verhaal omdat sommige Christe-

een beroemd Psychiater, Sigmund Freud (1856-1939)

nen de waarheid van God horen en heel snel lijken

die zei dat het dom is om in God te geloven. God be-

te groeien. Ze praten graag over God en vertellen ie-

staat niet. Hoe kunnen we dat weten?

dereen hoe lief ze Hem hebben. Ze besteden echter

De waarheid is dat we zonder vertrouwen niet kunnen
geloven dat God echt is.
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maar weinig tijd aan studie in de Bijbel en aan gebed.
De lessen uit de Bijbel zijn moeilijk voor hen om aan

te gehoorzamen, en ze klagen vaak dat er veel te veel

kinderen om zich heen naar de storm en begrepen dat

regels zijn. Omdat ze geen moeite doen om hun geloof

een onzichtbaar scherm hun beschutte. God beant-

om te zetten in daden, blijven hun geestelijke wortels

woordde hun gebeden. Denkend dat ze droomde, stak

maar ondiep. Als er verzoekingen komen hebben deze

de vrouw haar hand uit buiten de laadbak van de truck.

zwakke Christenen geen steun of kracht. Snel geven

Direct werd haar mouw doorweekt door de regendrup-

ze hun geloof in God op en gaan valse lessen geloven.

pels. Toen de familie thuiskwam riepen ze de dichtbij

Matthéüs 13:21 zegt dat deze Christenen zich aange-

wonende kerkleden om naar hun truck te komen kij-

vallen gaan voelen door de waarheid. Hoe kunnen we

ken. Zelfs na het rijden door een verschrikkelijke storm

sterke Christenen worden?

was alleen de voorkant van de truck nat. De laadbak

Het antwoord is eenvoudig. We moeten doen waarvan
we weten dat het goed is. We moeten alles gehoorzamen wat de Bijbel ons zegt. We moeten al onze taken

was volledig droog. Dit gezin had nu hun ervaring met
God gemaakt. Hun liefde voor Hem was versterkt en
niet lang daarna werden ze gedoopt.

in geloof volbrengen. Als wij God gehoorzamen in de

Heb jij een ervaring met God gemaakt? Zo ja, onthoud

kleine dingen zoals het gehoorzaam zijn aan onze va-

dit dan en zo niet, bid God dat Hij je er een geeft die je

der en moeder zullen we laten zien dat we ook klaar

nooit zult vergeten.

zijn om God te gehoorzamen als er grotere verantwoordelijkheden komen later.
Geworteld in ervaring

Geworteld in liefde
De apostel Paulus schreef dat wij geworteld en gegrondvest zouden moeten zijn in de liefde. In Korinthe

Zelfs al kunnen we God niet zien, kunnen we ervarin-

13:8 vertelt hij dat liefde nooit vergaat omdat de liefde

gen met Hem maken. Deze ervaringen helpen om

van God uitgaat. Wij leren over Gods liefde door de

onze liefde voor Hem sterker te laten worden. Mis-

Bijbel te lezen, maar we voelen Zijn liefde als we deel

schien helpt een waargebeurd verhaal ons dit beter te

worden van Zijn kerk. Zuster White vertelt ons dat God

laten begrijpen.

Zijn liefde uitgiet over Zijn kerk.

Een familie in Mexico heeft behoorlijk wat tijd besteed

Hoe laat de kerk de liefde van God aan de wereld zien?

aan Bijbelstudie met Pastor Martin Lagunas. De bood-

Door anderen te dienen zoals Jezus dit deed.

schappen interesseerden hen, maar ze hadden nog
steeds twijfels en waren nog niet klaar om gedoopt
te worden. Op een zondagmiddag, na een bezoek aan
een ver weg gelegen stad namen ze hun Pick up truck
en maakten zich klaar om naar huis te gaan. Donkere
wolken boven hen baarden hen zorgen omdat niet iedereen in de cabine kon zitten. Alleen de echtgenoot
kon voorin zitten en de rest van de familie zat achterin
zonder beschutting. Ze zeiden een gebed en vertrokken.
In het begin ging het goed. De familie hoopte thuis te
komen voor de regen begon te vallen. Maar terwijl ze
over de snelweg reden, begonnen dikke regendruppels neer te vallen en al snel goot het. De ruitenwissers gingen heen en weer op topsnelheid, maar de
arme echtgenoot kon nauwelijks de weg zien. Hij kon
zich maar net voorstellen hoe zijn vrouw en gezin zich
moesten voelen achterin de truck. Maar geen druppel

Als we iemand bemoedigen die treurig is, vrienden
worden met iemand die eenzaam is, of iemand helpen
die moe is, laten we hen de liefde van God zien. Door
anderen te dienen laten we zien dat we in God geloven. En als anderen onze goede werken zien, raken ze
meer geïnteresseerd om hem ook te leren kennen.
Maar het wonder is dat als we anderen helpen, wij onszelf ook helpen.
Wil je een sterk Christen worden? Besteed dan elke
dag tijd aan gebed en Bijbelstudie. Gehoorzaam alles waarvan je weet dat het goed is. Maak ervaringen
met God. Help andere mensen. Op deze manier zullen je geestelijke wortels dieper groeien en je liefde
voor Hem voeden. Je zult onverstoorbaar worden in je
geloof en geen van de misleidingen van Satan zal je
vertrouwen in God verbreken. Laten we onze wortels
vandaag laten beginnen te groeien

raakte hen. In stomme verbazing keken de vrouw en
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Drie sterke wortels
ACTIVITEIT: Vind de sleutels in de bloementuin om de puzzel te voltooien. Lees
dan het bijbelvers in Éfeze 3:17.
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Activiteiten
Geworteld in gehoorzaamheid
ACTIVITEIT: Vul de woorden in om de bijbelverzen te lezen en kleur de
afbeelding.

“Maar bij wie op de stee_________ grond gez___ is, dat is ___ die het
W____ hoort en _____met____ met ______ ontv____. Hij h____ echter
g___ wor___ in zich___, maar ___ is iem_____ van het ___________
en als ___ ver______ komt om____ van het W____, ___kelt hij
_______.”
(Matthéüs 13:20-21, HSV)
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Rooted in love
ACTVITY: Write the words of the message in the correct order by following the direction of
the arrows; then, color the picture.

FAALT
NOOIT
LIEFDE
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__________

_____

__________

_______

__________

_______
_______

WANT

__________

IS VAN

__________

GOD

__________

LIEFDE

__________

_______
_______
_______

Werkje: Boom
Geheugenvers: : “ opdat Christus door het geloof in
uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent,.” Éfeze 3:17.

Benodigdheden
- Lichtblauw karton/papier
- Bruin karton/papier
- Rood, oranje en geel papier
- Lijmstift

je papieren cirkels te maken. Om dit te doen, knip je
je vel karton doormidden. Leg de twee helften op elkaar en knip er vervolgens stroken van 2 cm uit. De
afgewerkte strips moeten ¾ in x 4-¼ in (2 cm x 11
cm) zijn.

3. Voeg een stipje lijm toe aan de onderkant van je
papieren cirkels en lijm ze rond je boomtakken om je
prachtige herfstboompapier te maken. Ga door totdat
je boom vol kleurrijke bladeren is.

4. Knip twee groene stroken uit en plak ze op de on-

- lijm
- Schaar
- Papiersnijder (optioneel)

Instructies:
1. Knip een boomstam en boomtakken uit het bruine karton. Lijm ze op je blauwe dikke papier om een
boom te vormen.

derkant van je papier om eruit te zien als vervaagd
gras. Maak je mooie herfstboompapier af door een
paar papieren cirkels aan de onderkant van je papier
te lijmen zodat dit eruit zal zien als gevallen bladeren.

Het werkje is nu klaar! Bron: https://iheartcraftythings.com/fall-tree-paper-craft.html

2. Gebruik je papiersnijder om kleine papierstroken uit

Result

je rode, oranje, gele en groene papier te knippen om
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