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Jezus vertelt, dat God onze Vader is
Jezus als leraar
Jezus vertelde, dat God onze Vader is
We weten al dat Jezus is geboren.
De engelen zeiden tegen de herders:
"Hij is de Redder van de wereld."
Toen Jezus ongeveer dertig jaar was,
moest Hij laten zien dat Hij de Verlosser is!
Eerst vertelde Hij de mensen over God.
Hij reisde door het hele land.
Er kwamen veel mensen naar Hem luisteren.
Hij vertelde iets wat de mensen niet wisten:
Jezus zei: "God heeft de wereld gemaakt.
Maar de mensen hebben zonde gedaan.
Daarom weten jullie niet meer wie God is.
Dat kom Ik jullie weer vertellen.
Want Ik ben Gods Zoon.
God heeft Mij gestuurd.
Luister goed. Niet bang zijn!
Ik zeg jullie: God is ONZE VADER.
Denk maar aan je eigen vader.
Als het goed is, houdt hij van je.
Hij kan je helpen en beschermen.
Je kunt met hem praten.
Zo is God ook.
Hij is mijn Vader.
Hij is jullie Vader.
God is onze Vader.
Geloven jullie dat Ik de waarheid vertel?"
Jezus wilde graag, dat alle mensen zijn Vader leren kennen.
Daarom vertelde Hij aan de mensen veel verhalen.
Die verhalen gingen over God, de Vader.
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God, de Vader

Jezus vertelde:
"Een vader had twee zonen.
De oudste zoon werkte heel hard.
Maar de jongste zoon had geen zin om te werken.
Hij wilde plezier maken en rondreizen.
De jongste zoon ging naar zijn vader en zei:
"Vader, ik ga hier weg.
Ik weet dat de helft van uw geld later voor mij is.
Ik wil het nu alvast hebben."
De vader was heel erg verdrietig omdat zijn zoon weg wilde.
Toch gaf hij hem het geld.
Hij wilde hem niet tegenhouden.
De jongen ging op reis naar een ver land.
Hij maakte plezier zoveel hij maar kon.
Na een tijdje had hij geen geld meer.
Hij moest gaan werken om eten te krijgen.
Een boer liet hem de varkens voeren.
Daar kreeg hij een beetje eten voor.
Hij had honger.
De varkens kregen nog meer te eten dan hij!
Hij dacht terug aan zijn vader.
Hij dacht: "Thuis heeft iedereen meer te eten dan ik.
Weet je wat, ik ga terug naar mijn vader.
Misschien mag ik knecht bij hem worden."
Zo snel hij kon, ging hij naar huis.
Al die tijd hoopte de vader dat zijn zoon terug zou komen.
Elke dag wachtte hij op hem.
Op een dag zag hij hem in de verte aankomen.
Wat was hij blij! Hij rende naar hem toe.
"Welkom thuis, jongen," zei hij.
Maar de zoon zei:
"Vader, ik heb me slecht gedragen.
Ik ben uw zoon niet meer.
Ik heb u veel verdriet gedaan.
Mag ik knecht bij u worden?"
De vader zei: "Daar wil ik niets van horen.
Jij bent mijn zoon.
Kom binnen, dan vieren we feest!"
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Maar toen kwam de oudste zoon thuis.
Hij hoorde dat er thuis feest is.
Hij werd boos.
Hij zei: "Wat moet dat?
Ik heb nooit iets verkeerd gedaan.
En toch krijg ik nooit een feestje.
Nu is mijn broer terug en hij krijgt wél een feest.
Hij is toch een slechte zoon?"
De vader zei:
"Ik dacht dat je broer dood was.
Ik ben zo blij dat hij er weer is!
Wat iemand ook doet, ik ben blij als hij er weer is.
Daarom moet er feest zijn!"
Als jij verdrietig bent,
dan vertel je dat aan papa of mama.
Je vertelt alles wat er gebeurt.
En als je iets moeilijk vindt, vraag je om hulp.
Ze luisteren naar je.
Ze helpen je als dat nodig is.
Als je iets fout doet, worden ze boos.
Maar dat duurt nooit lang.
Je ouders houden van jou.
Je mag het altijd weer goed maken.
Zo is het ook met God.
Hij vind het niet leuk als de mensen zonde doen.
Maar als ze tegen Hem zeggen:
"Het spijt me," dan is alles weer goed.
Zelfs als de mensen slechte dingen doen,
blijft God van de mensen houden.
Dat noemen we: VERGEVING.
God blijft niet boos.
Hij maakt het weer goed met ons.
Wij maken het weer goed met God.
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Praten met God, onze Vader
Je kunt God, onze Vader, niet zien.
Je kunt Hem niet pakken met je handen.
Je hoort alleen vertellen over God.
Je kunt aan God iets vragen.
Je kunt Hem vragen of Hij je helpt op school.
Je kunt Hem vragen of Hij opa en oma weer beter maakt als ze ziek zijn.
Je kunt tegen God "dank U wel" zeggen: voor een fijne dag of voor het lekkere eten.
Je kunt ook tegen God zeggen, dat je blij bent dat Hij bestaat.
Je kunt ook zeggen, dat je spijt hebt over je zonden.
Dat praten met God, dat noemen we BIDDEN.
Op een dag zagen de mensen dat Jezus aan het bidden was.
Ze vroegen: "Heer, leer ons ook bidden!"
Dat wilde Jezus wel.
Het gebed dat Jezus toen leerde, heet het ‘Onze Vader’.
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
Het is heel goed om het ‘Onze Vader’ uit je hoofd te leren.

MAAK ZELF EEN GEBEDJE
Het hoeft niet lang te zijn.
Het maakt niet uit wat je tegen God wilt zeggen.
Vader, __________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________________________ Amen.
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Hoe was het ook alweer?

Ø Wat leert Jezus ons over God?
Î
Ï
Ð
Ñ

Dat God de mensen straft.
Dat God de mensen veel geld geeft.
Dat God genoeg heeft van al die zonden.
Dat God voor de mensen als een vader is.

Ù Wat doet de jongste zoon in het verhaal van Jezus?
Î
Ï
Ð
Ñ

Hij blijft bij zijn vader wonen.
Hij geeft al zijn geld aan een goed doel.
Hij doet slechte dingen, maar komt weer thuis.
Hij wil niets meer van zijn vader weten.

Ú Waarom geeft de vader een feest?
Î
Ï
Ð
Ñ

Omdat hij blij is, dat zijn zoon weer thuis is.
Omdat hij jarig is.
Omdat hij de oudste zoon iets leuks wil geven.
Omdat de jongste zoon gaat trouwen.

Û Wat is bidden?
Î
Ï
Ð
Ñ

God vertellen wat ik wil hebben.
Praten met God.
Naar de kerk gaan.
Naar God luisteren.

Ü Wat is vergeving?
Î
Ï
Ð
Ñ

God laat de mensen sterven.
God blijft van je houden als je spijt hebt over je zonden.
Als je iets heel moois geeft aan iemand.
Als je iets geeft aan iemand, die ver weg woont.
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Woordzoeker
Streep de woorden onder de woordzoeker weg.
Op de lijnen kun je dan opschrijven welke twee zinnen overblijven.
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BIDDEN
VADER
HEMEL
WAARHEID
VERLOSSER

LIEFDE
VERGEVING
AMEN
BROOD
WELKOM
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