Kinderbijbelclub “De verborgen Schat” – verslag clubmiddag

Datum : 4 december 2019
Naam kind …………………………………………………………………………………..

Deze middag ging het verhaal over:
Deze periode van het jaar noemen we advent. Dat betekent: verwachting. Het is de periode vóór het
Kerstfeest. Dan denken we aan de geboorte van de Heere Jezus, als een klein baby’tje in Bethlehem.
In Nazareth, een klein dorpje in het noorden van Israël, komt de engel Gabriël bij Maria, een jonge vrouw.
Zij is nog uit de familie van koning David, maar dat kun je aan niets meer zien.
Maria krijgt de boodschap van de engel, dat zij moeder mag worden. Dat is een mooie boodschap. Maar
het allermooiste is, dat zij moeder mag worden van Gods Zoon, van de Zaligmaker. Hij is al lang geleden
beloofd, maar nu zal Hij komen! Hij is God, maar zal komen om mens te worden. Zo kan Hij Verlosser zijn,
Zaligmaker.
Maria mag de moeder zijn. Is Jozef, de man met wie ze gaat trouwen, dan de vader? Nee, de Vader van
Jezus is God Zelf.
De naam van Maria’s Zoon moet Jezus zijn. Dat betekent: Zaligmaker. Hij is de Verlosser, Die sterker is dan
de zonde. Hij maakt zalig, Hij is sterker dan de zonde. Deze Jezus leeft nog, Hij is nog de enige Verlosser.
God houdt Zijn woord. Hij doet wat Hij belooft. Jezus komt!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De leertekst is:

En zie, u zult bevrucht worden en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS
(Lukas 1 vers 31)
Opdracht
Als je deze opdracht maakt en de volgende keer ( 18 december) inlevert op de club, dan krijg je een extra
spaarpunt!
Trek lijntjes tussen de goede namen.
Jozef

de Vader van Jezus

Maria

God Zoon, de Zaligmaker

Gabriël

de plaats waar Maria woonde

Nazareth

engel

Jezus

de moeder van Jezus

God

de man van Maria

