Week 4 – Jezus nóg dichterbij

Jezus, de Zoon van God bij de mensen op aarde. Dát is dichtbij!
Maar… Jezus wil graag nóg dichterbij komen. Weet jij hoe?
1. Jezus’ korte tijd op aarde
Als je kijkt naar de tijd dat Jezus als mens hier op aarde was,
dan is deze periode kort: maar 33 jaar! Dit einde van Jezus’
leven op aarde was moeilijk, maar hoorde bij Gods plan om
jou te redden. Voor jonge kinderen: luister naar het lied
‘Vertel
me
eens
Heer
Jezus’
(https://www.youtube.com/watch?v=JSfl3BMBFws). Voor
de oudere kinderen: Bekijk het filmpje ‘Het evangelie van
Jezus’ https://www.youtube.com/watch?v=yQa7CMXqQTg.
Bekijk ze van tevoren zodat je een goede keus kunt maken.
Deze filmpjes vind je ook op “Pinterest Dichtbij’.
Lees na dit lied of filmpje Efeziërs 1: 3-14
Ook hier lees je dat Gods plan al bestond voordat Hij de aarde maakt. Begrijp jij Gods plan? Kun je het in eigen
woorden vertellen?
2. Waarom Jezus dichterbij wil komen
Mensen kunnen er niet zelf voor zorgen dat ze gered worden
(als je daar nog aan twijfelt kijk dan het filmpje ‘Het evangelie
van Jezus’ dat bij de vorige dag gedeeld is).
Jezus wil graag dichterbij komen. Zijn plan, het goede nieuws
mag dichterbij komen. Je leest in het Bijbelgedeelte van
vandaag hoe dit er uit ziet.
Lees Romeinen 10: 5 - 13
Wat doe je volgens deze Bijbelverzen met je mond? (De Here
Jezus eren als onze Heer)
Wat doe je met je hart? (Geloven dat de Here God Hem uit
de dood heeft laten opstaan)
Vind jij het moeilijk om te geloven dat Jezus dood was en weer levend is geworden?

3. Mag Jezus jouw Redder zijn?
Lees 1 Johannes 4: 13 -19
In vers 15 en 16 lezen we dat er iets in je verandert wanneer je
gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Wat verandert er? (God
blijft voor altijd in jou; Gods liefde is in ons).

4. Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft!

Kerst wordt pas echt een feest wanneer je Gods plan begrijpt.
Wanneer je het aan tijd hebt kun je het gezinsmoment ‘Het
mooiste cadeau’ met de kinderen doen (zie Pinterest Dichtbij).
Dit laat heel beeldend zien wat het thema van vandaag is. Het
kost wel enige voorbereiding. Wanneer je het lied ‘Vertel me
eens Heer Jezus’ deze week al beluisterd hebt kun je dit
overslaan en de nadruk leggen op het maken van de pijl:
Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft!
Heb je hier geen tijd voor, doe dan onderstaande:
Wat zou het geweldig zijn wanneer dat kleine lichtje aan de
horizon een groot helder licht zou worden in deze donkere
tijd. Wij hebben Jezus nodig, maar ook alle andere mensen
hebben Hem nodig. Wanneer je hebt ontdekt hoe heerlijk het
is om niet meer in het donker te leven dan wil je anderen ook helpen om hun donkere omgeving licht te maken
toch? Hierover staat ook iets in de Bijbel:
Lees Math.5: 15 en 16
Kun jij in eigen woorden vertellen wat je zonet gelezen hebt?
Hoe zou je een licht kunnen zijn voor andere mensen?
Wat zal er gebeuren wanneer andere mensen dit licht zien? (Ze gaan de Hemelse Vader eren).
Andere bijpassende activiteiten bij deze week op het Pinterestbord ‘Dichterbij’:
• Het kerstverhaal van Vadertje Panov.
• Zaai wat je wilt oogsten: gedichtje van de engel die zaden verkoopt; Wat wil dit gedicht je leren?
• Knijper-knutsel: Wie woont er in jouw hart? Knijper het hart open en wat komt er tevoorschijn?
• Objectles ‘Het mooiste kerstcadeau’ van Geefmaardoor.
• Knutsel ‘Jezus in het kribje van je hart’.
• Knutsel de letter K en versier deze met een kroon en een kribbe. Mag Jezus de Koning van jouw leven
zijn? Dan wordt Jezus belangrijker en je eigen ‘ik’ kleiner.
• Liedjes ‘Jezus woont in mijn hart’, ‘Een rivier vol van vrede’, ‘Is je deur nog op slot’.

