Kinderbijbelclub “De verborgen Schat” – verslag clubmiddag

Datum : 29 september 2021
Naam kind …………………………………………………………………………………..

Waar het over ging:
Een wetgeleerde komt naar Jezus toe met een vraag. Niet omdat hij iets heel graag wil weten,
maar omdat hij wijzer wil zijn dan Jezus en hem in de val wil lokken.
“Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven ontvangen?” Jezus beantwoordt de vraag door een
vraag terug te stellen. “Wat leest u daarover in Gods Woord, in de wet? Doe dat dan maar, als u
God lief hebt boven alles en uw naaste als uzelf, ja dan zult u echt eeuwig leven ontvangen! God
doet altijd wat Hij belooft.” De wetgeleerde wil echter niet erkennen dat hij zo niet kan leven, dat
hij elke dag wel zondigt. Snel stelt hij zijn volgende vraag: “Wie is dan mijn naaste?”
Dan vertelt Jezus het verhaal over een man die op een eenzame weg wordt overvallen door rovers
en zwaargewond alleen op de weg blijft liggen. Zal hij hier in de eenzaamheid sterven?
De Priester en de Leviet die langskomen, denken alleen aan hun eigen veiligheid en lopen snel
door. Zij komen nog wel uit de tempel, het huis van God. Ze weten precies wat God van hen
vraagt, maar ze doen het niet. Ze hebben geen liefde in hun hart tot God en hun gewonde naaste.
Dan komt een Samaritaan, een vijand van het volk. Deze is vol van liefde en verzorgt zijn vijand. Hij
wil zelfs alles betalen, zonder dat hij er iets voor terug krijgt.
God wil dat we uit liefde naar Hem luisteren en zo voor onze naaste zorgen. Omdat wij zo vaak verkeerd
doen en vergeten goed te doen, ongehoorzaam zijn, is Jezus naar de aarde gekomen. Hij is écht een Naaste
geweest voor de mensen en heeft Zijn leven zelfs gegeven voor vijanden. Daarom kunnen wij nog in de
Hemel komen om eeuwig te leven. Om Jezus’ wil!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De leertekst is:
“Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zei tot Jezus: wie is mijn naaste?” Lukas 10 vers 29
Opdracht
Als je deze opdracht maakt en de volgende keer ( 13 oktober ) inlevert
op de club, dan krijg je een extra beloningssticker!
Teken 3 dingen waarin jij een goede naaste kunt zijn voor een ander. Je mag het ook opschrijven!

