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Dit Kompas is van:

v e r b i n d t  j o n g e r e n

GOD IS HEILIG

10 -

"WIE 

IS GOD?"



Met grote ogen kijkt Timo om zich heen in de 
kathedraal. Wow, in zo’n groot gebouw is hij nog 
nooit geweest! Ook Sem is onder de indruk. Hij 
komt elke zondag in de kerk, maar daar ziet het er 
wel anders uit dan hier. 
Timo maakt een geluidje. Het galmt door de grote 
kerk. “Ssst!” doet de moeder van Sem, “We zijn in 
een kerk. Een kerk is het huis van God, daar maak 
je geen herrie.” Timo zucht even. Jammer, het 
klonk juist zo leuk. Hij zou hier best goed ver-
stoppertje kunnen doen, maar dat mag natuurlijk 
ook niet. Timo snapt het wel een beetje. Hij komt 
zelf nooit in de kerk. Maar over God heeft hij wel 
gehoord van Sem. God woont hoog in de hemel en 
is heilig. Dat betekent dat Hij heel anders is dan wij 
en dat je eerbiedig over Hem praat. En dus ook dat 
je stil bent in de kerk. 
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Over welke profeet ging het in het 
verhaal?

Ze hadden zes vleugels, twee om 
te vliegen, twee om hun gezicht te 
bedekken, twee om hun voeten te 
bedekken.

Over welke koning ging het in het 
verhaal?

Hij werd melaats.

Wat deed de koning? Wee mij, want ik verga…!

Wat gebeurde er met hem? Uzzia

Wat zag de profeet? Hij nam een kool van het altaar en 
raakte de mond van de profeet aan.

Hoe zagen de engelen er uit? Hij wilde gaan off eren.

Wie zat er op de troon? Hij moest gaan prediken.

Wat riep de profeet? Jesaja

Wat deed de engel? De Heere Jezus Christus.

Wat moest de profeet gaan doen? Een visioen, een soort droom.

ZOEK DE ANTWOORDEN BIJ DE VRAGEN

Weet jij het?

1. a. Vertel nog eens wat Jesaja zag. 
 b. Wat kun je uit het visioen leren over God?
 c. Wat betekent dat voor jou?

2. a. Is alleen God heilig?
 b. Wat is volgens jou ‘heilig’ zijn?
 c. Zoek dit eens op in de Bijbel. Wat wordt er ‘heilig’ genoemd?

 • Exodus 3:5

 • Exodus 19:6

 • Exodus 31:14

?!
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DOEN

In het donker kun je weinig zien. Het licht van een zaklamp kan je dan 
heel goed helpen. Maar wat zie je als je direct in het licht van een  
zaklamp kijkt?

In het donker kun je weinig zien. Het licht van een zaklamp kan je dan heel goed helpen. 
Maar wat zie je als je direct in het licht van een zaklamp kijkt?

Nodig:
zaklamp

Doen:
-  Doe de zaklamp aan.
-  Wat denk je dat er gebeurt als je in het licht van de zaklamp kijkt?
-  Kijk nu één seconde in het licht van de zaklamp.
-  Knipper een paar keer met je ogen.
-  Wat is er gebeurd?

Denk hier eens over na:
Je kunt niet lang in het licht van een zaklamp kijken, dat is slecht voor je ogen. Nog veel 
feller was het licht dat Jesaja zag. Je kunt God niet zien, omdat Hij heilig is. Maar toch kun 
je Hem leren kennen, door de Bijbel en door Zijn Geest in je hart!

Kijken in 
het licht



PUZZEL
Streep in de puzzel steeds de naam van Jesaja door. 

> Hoeveel keer stond deze naam in de puzzel? 

> Zet de lett ers die overblijven achter elkaar. Wat lees je dan?

j e s a j a h e i
l i j e s a j a g
h j e s a j a e i
l i g j e s a j a
j e s a j a h e i
l i g j e s a j a
i j e s a j a s d
e h j e s a j a e
e r e j e s a j a


