Zaterdag 13 maart 2021
Johannes 12 : 12 - 19

Fan van Jezus
Toen gingen ze Jezus tegemoet. Ze hadden palmtakken in hun
handen, en ze riepen: ‘Alle eer aan God!’ Leve de man die door
God gestuud is! Leve de koning van Israël!’
Puzzel
Zoek voor Jezus de weg door het
doolhof naar Jeruzalem. Zijn pad
ligt vol met palmtakken. Kleur de
palmtakken die Jezus tegenkomt in
het doolhof groen.

De intocht in Jeruzalem wordt in het Oude Testament al voorspeld
in Zacharia 9. Tel het aantal gekleurde palmtakken in het doolhof en
ontdek om welk bijbelvers het gaat.
Wat staat er geschreven over de intocht van Jezus in Jeruzalem?
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Jezus gaat ons voor

Inleiding

Vrijdag 19 maart 2021

We luisteren op weg naar Pasen naar zeven
uitspraken van Jezus die beschreven worden
in het evangelie naar Johannes. Jezus Christus
maakt met een beeld duidelijk wie Hij is.
Hij stelt zich aan ons voor: ‘Ik ben …’
De bijbelverhalen en verwerkingen laten ons zien hoe Jezus ons de
weg wijst naar de waarheid. Gods waarheid is dat wij gelukkig leven,
als we Hem volgen.

Zondag 14 maart 2021
Johannes 14 : 1 - 13
Jezus vertelt zijn leerlingen dat Hij hen gaat verlaten. Zij kunnen niet
met Hem mee. Jezus gaat alleen. Alleen aan het kruis, alleen uit
het graf en alleen naar de hemel. Later mogen zij achter Hem aan
komen en bij God de Vaderzijn. De discipelen zeggen: Als U niet bij
ons bent, weten wij de weg niet. Hoe moeten we U vinden?
Wij verdwalen onderweg zonder uw wijze lessen. Jezus zegt dan:
Kijk heel goed wat Ik ga doen. Op Golgota en op Pasen. Dan zien
jullie dat Gods woorden de waarheid zijn: ze vertellen over Mij, hoe
ik mensen het echte, gelukkige leven geef. De goede weg naar God
is dat je in Mij gelooft ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’.
Mini project verbeelding thuis.
Elke zondag mag je een plaatje van een landschap en een rondje
met een bijpassend voorwerp op de achterplaat plakken. Langzaam
wordt de weg die Jezus ons voorgaat zichtbaar.
Werkwijze
- Knip het twee plaatjes van zondag 14 maart uit en kleur ze in.
- Plak het plaatje met het landschap in het derde rechthoekige vakje.
- Plak het rondje op het plaatje met het landschap.

Lucas 10 : 25 - 37

Jezus’ voorbeeld volgen, een medemens zijn
Toen vroeg Jezus: ‘Wat denk je? Wie was de medemens van de
man die overvallen werd? De priester, de hulppriester of de Samaritaan? De wetsleraar antwoordde: ‘De Samaritaan, want die was
goed voor de gewonde .’ Toen zei Jezus: ‘Doe dan voortaan net
zoals de Samaritaan.’
Hoe laat je zien dat je van God houdt? De priester denkt: door naar
de tempel te gaan. Een medemens en gevaar loopt hij voorbij. De
Samaritaan heeft het beter begrepen. Hij stopt en helpt. Dat kost
hem tijd en geld. Niet erg, hij wil die gewonde man Gods liefde laten
zien aan

Rebus:
Los de rebus op. Wat is jouw antwoord op de vraag die
tevoorschijn komt?

Dinsdag 16 maart 2021

Woensdag 17 maart 2021

Lucas 2 : 41 - 52

Matteüs 4 : 12 - 22

De 12 jarige Jezus gaat mee naar Jeruzalem

Jezus kiest zijn eerste volgelingen

Jezus antwoordde: ‘Waarom hebben jullie Mij gezocht?
Ik moet doen wat mijn Vader bepaald heeft.
Dat weten jullie toch?’

‘Jezus zie tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie
vissers van mensen maken.’ (Matteüs 4:19)
De vissers gaan met Jezus mee. Nooit
meer visser zijn om hun gezin te
onderhouden, maar ze worden vissers van
mensen, om Jezus te dienen. Ze gaan
Jezus volgen en ontdekken dat Hij hun de
weg wijst naar een leven als knechten van
God. Het wordt niet meer zoals het was.
De vissers worden leerlingen, of met een
ander woord: volgelingen. Beide woorden
voor hetzelfde staan in de bijbel. Het leven
van de vissers gaat op de kop.

Maria en Jozef hebben de kleine Jezus leren geloven. Ze hebben
Hem de verhalen over het volk Israël verteld. Dezelfde verhalen die
jullie ouders jullie voorlezen uit de kinderbijbel. Over de schepping,
de uittocht uit Egypte, koning David en de profeten. Hij heeft liederen
over God geleerd: de Psalmen. Moeten jullie wel eens een versje
over God leren op school? Of zingen jullie samen met de juf bij het
digibord?

Puzzel
Je ziet een rij woorden en een
aantal woorden op de kop. Zoek schitterend
steeds twee woorden met
uitwijken
dezelfde betekenis bij elkaar.
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Toen hij twaalf jaar was mocht Jezus mee naar het Paasfeest in
Jeruzalem. Hij ging naar de tempel. Jezus had van Maria en Jozef
geleerd, dat de Here God zijn echte Vader was. Dan is de tempel het
huis van zijn Vader. Waar kun je nu beter over God iets leren dan
in de tempel? Jezus vraagt heel veel aan de priesters en mannen
die veel van de Schriften weten. Zij geven Jezus antwoord en zijn
verbaasd dat Hij al zoveel weet.
Jezus vergeet de tijd. Hij blijft maar vragen en dingen leren en zegt
niet waar Hij is. Maria en Jozef zijn heel ongerust, als Jezus kwijt is.
Na veel zoeken vinden ze Hem in de tempel. Boos vragen ze: Waar
bleef je nu? Waarom ben je niet met ons meegegaan?
Jezus antwoordt: het is toch logisch dat Ik in de tempel was. Dat is
het huis van mijn Vader. Daar leer ik om te doen wat Hij graag wil. Hij
wijst Mij de weg, van Hem kan Ik leren hoe ik moet leven op aarde.
Maria en Jozef weten, dat Jezus gelijk heeft. Zijn Vader in de hemel
is de allerbelangrijkste voor Hem.
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Donderdag 18 maart 2021

Maandag 15 maart 2021

Lucas 10: 1 - 11

Spreuken 3 : 21 - 22

Jezus stuurt 72 volgelingen op weg

Lessen om goed te leven

Het goede nieuws moet overal verteld worden.

Luister goed! Wees wijs en denk goed na bij alles wat je doet.

Jezus stuurt 72 leerlingen op pad, voor Hem uit. Ze vertellen wat
Jezus even later ook zegt: het Koninkrijk van God is door Jezus
gekomen. En ze doen wat hun Heer doet: zieken genezen als bewijs
dat Jezus’ woorden Gods waarheid zijn.
Puzzel
Zoek de 7 verschillen? Wat vertellen sommige verschillen over de
opdracht die Jezus volgelingen krijgen?

In het boek Spreuken staat dat je gelukkig wordt als je luistert naar
de wijze woorden van God. ‘Luister goed! Wees wijs en denk goed
na bij alles wat je doet. Dan zul je een goed en gelukkig leven hebben, en iedereen zal je bewonderen. Je zult niet in moeilijkheden
komen, je zult veilig zijn.’ Zo vinden wij de weg naar een gelukkig
leven als wij geloven dat wat Jezus zei en deed.

Opdracht: Spreekwoorden
Spreekwoorden zijn korte zinnen waarin wijsheid of een levensles zit. Veel bekende spreekwoorden en uitdrukkingen komen uit
de Bijbel. Ga maar eens op zoek… Weet je wat ze betekenen?

Opdracht:
Open Doors is een organisatie die steunt christenen die om hun
geloof vervolgd of verdrukt worden. Bemoedig vervolgde christen door
een kaart met een persoonlijk geschreven boodschap te sturen.
Kijk op de website van Open Doors voor meer informatie.
https://www.opendoors.nl/doe-mee/kom-in-actie/schrijfacties/
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