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OP DE VLUCHT
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"JEZUS
NAAR EGYPTE"

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

Het is nacht. In Bethlehem is het stil, de mensen
slapen.
Heel zachtjes gaat er een deur open. Een paar
mensen komen naar buiten, een man en een
vrouw. De vrouw draagt een Kindje in haar armen.
Ze kijken om zich heen. Dan lopen ze de straten
door, de stad uit. Weg, hier vandaan, weg uit Bethlehem, weg uit Israël. Ze moeten vluchten.
Het is nacht. In Aleppo, een stad in Syrië, is het stil,
de mensen slapen.
Heel zachtjes gaat er een deur open. Een paar
mensen komen naar buiten, een man en een vrouw
en een paar kinderen. De man draagt een kind in
zijn armen. Ze kijken om zich heen. Dan lopen ze de
straten door, de stad uit. Weg, hier vandaan, weg uit
Aleppo, weg uit Syrië. Ze moeten vluchten.
Op de vlucht… de Heere Jezus, omdat Hij de
Christus is.
Op de vlucht… het gezin in Syrië, omdat ze christenen zijn. Op de vlucht… of mensen nu christen of
moslim zijn, ze hebben de Heere Jezus nodig.
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ZOEK HET GOEDE ANTWOORD

NADENKEN

Klopt het wat zij zeggen? Wat vind jij?

Herodes

Maria

Jozef

Bethlehem
Nazareth

Wijzen uit
het oosten

rgen
eten zo
“Wij mo
en
chteling
voor vlu
land
r Neder
die naa
komen.”

“Er komen
zoveel vlu
chtelingen
wij kunne
,
n die men
sen niet
allemaal h
elpen.”

Goed, wierook en mirre
Hosea

In een droom
Egypte

Zoek het goede antwoord in het kaartje.

1. In welke plaats is de Heere Jezus geboren?
2. Hoe heet de moeder van de Heere Jezus?
3. Met wie was zij getrouwd?
4. H
 oe noemen we de mannen die uit een ver land de Heere Jezus kwamen
aanbidden?

5. Welke geschenken (cadeaus) brachten zij mee?
6. Welke koning wilde de Heere Jezus doden?
7. Hoe vertelde de Heere dat Jezus en Zijn moeder en Jozef moesten vluchten?
8. Naar welk land vluchtten zij?
9. Hoe heet de profeet die dat al gezegd had?
10. In welke plaats gingen ze wonen toen ze weer in Israël terug kwamen?
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MAAK EEN KAART

Is er bij jullie in de buurt een asielzoekerscentrum?
Maak een mooie kaart voor een kind dat in een asielzoekerscentrum woont.

PUZZEL

Volg de lijnen. Voor wie zou jij kunnen bidden?
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RUGZAKPUZZEL
Vluchtelingen hebben soms maar alleen een rugzak
met hun spullen.
Kun jij lezen welke woorden er in staan?
Begin steeds met de hoofdletter.
Je kunt de tekst vinden in Mattheüs 25: 35.
Welke opdracht geeft de Heere Jezus met deze woorden?
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