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"HET VERHAAL
VAN NUNIA"

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

DANNY
Schuifelend loopt mevrouw Van Rijn achter haar
rollator. Het lopen gaat de laatste tijd niet meer
zo gemakkelijk. Gelukkig is het niet ver meer, een
paar huizen verderop is haar huis. Nog een klein
stukje. Dan blijft haar voet haken achter een scheve stoeptegel. Ze probeert nog haar evenwicht te
bewaren. Het lukt maar net. Mevrouw Van Rijn
blijft overeind.
“Oeps,” zegt Danny, die juist langsloopt met z’n
zwemtas over z’n schouder. Hij denkt: ze wachten maar even op me in het zwembad. Eerst die
mevrouw helpen.
“Gaat het, mevrouw? Moet u nog ver?”
Een poosje later zit mevrouw Van Rijn in haar huis
in haar stoel.
Dit verhaaltje heeft iets te maken met het verhaal
over Nunia, dat je hebt gehoord. Kijk ook op
bladzij 5!
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VRAGEN

TWEE
MEISJES
Je hebt het verhaal over Nunia gehoord. Nunia leefde rond
het jaar 300. Ze is geboren in het land dat nu Armenië
heet. Ze werd ontvoerd en naar een dorpje in de Kaukasus
gebracht. Daar vertelde ze haar meester over de God die ze
diende.
•	Lees 2 Koningen 5: 2 en 3.
	Bedenk eens twee dingen die dit meisje
en Nunia hetzelfde hadden.
1.
2.

GOED DOEN
Lees vraag en antwoord 86 uit de Heidelbergse Catechismus.
A. Wat zijn ‘goede werken’?
B.	Lees het laatste stukje van het antwoord. Wat betekent dit stukje? En
hoe zie je dat bij Nunia terug?
C.	Op bladzij 2 en 3 gaat het over Danny en mevrouw Van Rijn. Kon
mevrouw Van Rijn merken dat Danny christelijk is? Zou jij ook zo
gedaan hebben?

Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 86.
Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste
onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom
moeten wij dan nog goede werken doen?
(…) dat door onze Godzaligen wandel onze naasten ook voor Christus
gewonnen worden.
Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 86.
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VRAGEN EN OPDRACHTEN

EEN LICHT DAT
SCHIJNT
Je hebt voor deze opdracht nodig:
-

een stevige kaars (bijvoorbeeld een stompkaars)

-

lucifers of een aansteker

-

een doorzichtige vaas of windlicht

Een juf of meester steekt de kaars aan en zet de
doorzichtige vaas er als een stolp overheen.
Mattheüs 5: 16
Laat uw licht alzo schijnen voor de

mensen, dat zij uw goede werken
mogen zien, en uw Vader, Die in de
hemelen is, verheerlijken.

•

Wat gebeurt er met de kaars?

•

Hoe komt dat?

•

Als het gaat over ‘Laat uw licht schijnen’,
wat kun je hier dan van leren?

Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en
uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
Zoek in je Bijbel Psalm 100 nog eens op.
A. Vergelijk Psalm 100 eens met de tekst hiernaast. Wat is hetzelfde en wat is
verschillend?
B.	De tekst in Psalm 100 en de tekst hiernaast zijn opdrachten van de Heere
aan ons. Op welke momenten laat jij daar iets van zien? Of wat doe je als je
merkt dat je dat niet kunt?
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GEHEIMSCHRIFT
Streep de letters x,q en y weg. Welke zin houd je over?

qyDyqxiyqyeqyxnqy
qdxyeyy
xyHyxyqyexyeyqyryqyeq
qymyxqeqyty
yxbxylqyiyjyqdyxqsxycyhyaqpqy.

Waarom is dit op Nunia van toepassing?

