Les 1

God de Vader maakte
voorbereidingen
Thema: Redder
Bijbelgedeelte:

Genesis 3:15; 12:1-3; 2 Samuël 7:8-16; Lucas
1:26-38; Jesaja 7:14; Matteüs 1:18-25
Matteüs 1:21

Bijbeltekst:

Heel veel jaren voordat de Here Jezus geboren werd, bereidde God de

Dag 1

komst van Zijn Zoon al voor. Omcirkel het juiste woord in elk van de

Genesis 3:14-15,

onderstaande zinnen.

12:1-3; 2 Samuël

1. Nadat Adam en Eva tegen God zondigden in de hof van Eden, zei God

7:12-13

dat Hij iemand zou sturen om satan te (vermorzelen, plagen, zegenen).
2. Vele jaren later vertelde God aan Abraham dat Hij, door Abraham heen,
de hele wereld wilde (zegenen, vermorzelen, plagen).
Abraham werd de vader van een speciaal volk: de Joden. De Redder van
de wereld werd in een Joods gezin geboren.
3. Op een keer sprak God tot David, een van Abrahams nakomelingen en de
tweede koning van Israël. Hij zei dat de Redder geboren zou worden in
de familielijn van David en dat Hij voor eeuwig een (Profeet, Priester,
Koning) zou zijn.

1. God stuurde een E __ __ __ __ om een boodschap te brengen aan een
meisje in Nazaret, die Maria heette.

Dag 2
Lucas 1:26-30

2. Hoe voelde Maria zich toen zij Gabriël zag? _________________________
____________________________________________________________.
3. Omcirkel de juiste woorden in de volgende zin:
De Engel zei: “(Wees niet bang, Stop met huilen, Kijk me aan).”

1. De engel vertelde Maria dat zij zwanger zou worden en een Zoon zou
baren en Hem de naam J__ __ __ __ moest geven.

Dag 3
Lucas 1:31-33

2. Kruis aan welke van de onderstaande beweringen niet over Jezus
geschreven is.
Hij zal groot zijn.
Hij zal de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
Hem zal de troon van Zijn vader David gegeven worden.
Zijn Koninkrijk zal 50 jaar duren.
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Dag 4

Maria was een maagd. Dit betekent dat ze een ongetrouwde vrouw was die

Lucas 1:34-38

seksueel rein was. Jozef trouwde wel met Maria voordat Jezus geboren
was, maar hij leefde niet als haar echtgenoot tot ná Jezus’ geboorte.
1. Als Maria seksueel rein was, hoe kwam het dan dat zij zwanger was
geworden? __________________________________________________.
2. Hoe werd Jezus volgens vers 35 ook wel genoemd? _________________.
3. Was Maria bereid om Jezus’ moeder te worden? ____________________.
4. Ben jij bereid om te doen wat God ook aan je zal vragen? ____________
_______________________________.

Dag 5

1. Een engel van de Heer verscheen in een droom aan J __ __ E __.

Matteüs 1:18-25

2. Wat is volgens vers 21 de reden dat Jezus geboren werd? ____________
_______________________________________________________________________________________________________.
3. Immanuël is een andere naam die aan Jezus wordt gegeven. Het
betekent __ __ __ met __ __ __.
4. Omcirkel de woorden in de volgende zin die aangeven hoe Jozef God
gehoorzaam was.
Hij (scheidde van Maria, trouwde met Maria, noemde de baby ‘Jozef’).

Dag 6

1. Lees Genesis 3:23. Vanwege Adams ongehoorzaamheid, stuurde God hem

Genesis 3:23;

weg uit de _____________ van E __ __ __, waar hij met God gewandeld

Romeinen 5:12,

en gesproken had.

3:23

2. Lees Romeinen 5:12. Adams ongehoorzaamheid bracht __ __ __ __ __ in
de wereld.
3. Lees Romeinen 3:23. Onderstreep het juiste woord in de volgende zin.
(De helft, Sommige, Alle) mensen in de wereld hebben gezondigd.
Betekent dit dat jij hier ook bij hoort? ____________________________.

Dag 7

In Matteüs 1:21 staat dat Jezus zou komen om Zijn volk te redden van hun

Speciale activiteit

zonden. Hij deed dit door de straf voor onze zonden op Zich te nemen toen
Hij aan het kruis stierf.
Om uit te vinden wat je moet doen om een kind van God te worden, vul je
de puzzel in op de volgende pagina. Je kunt dat doen door de vragen te
beantwoorden. Wanneer overal het juiste woord is ingevuld, zie je het
antwoord van boven naar beneden in de vetgedrukte blokjes.
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1. De naam van de engel die aan Maria verscheen (Lucas 1:26).
2. De naam van Gods Zoon (Matteüs 1:25).
3. Wat Jozef zag in zijn droom (Matteüs 1:20).
4. Waar Jezus ons van redt (Matteüs 1:21).
5. Jezus is Gods ___________ (Lucas 1:35).
6. Maria haar echtgenoot (Matteüs 1:24).
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