10 +

Dit Kompas is van:

JANUARI 2015 | NUMMER 5B

HET BELANGRIJKSTE GEBOD

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

HET
BELANGRIJKSTE
GEBOD
De Wet van God. Waar denk je dan aan? Misschien
aan allerlei dingen die je wel of niet mag. De Farizeeërs dachten daar in elk geval wel aan, ze maakten zelfs ruzie over wat het belangrijkste gebod
was. Maar toen één van hen dat aan de Heere Jezus
vroeg, kreeg hij een verrassend antwoord. De Heere zei tegen hem: “God vraagt niet zomaar of je alle
geboden precies onderhoudt door dit niet te doen
en dat wel. Hij vraagt eigenlijk maar één ding: dat je
Hem liefhebt boven alles en je naaste als jezelf.”
Vind jij dat makkelijk? Als je eerlijk bent, is dat heel
moeilijk. Het lukt je niet. Maar weet je wat nu zo’n
wonder is? Wat wij niet meer kunnen, dat heeft de
Heere Jezus gedaan. Niet voor Zichzelf, maar voor
mensen die moeten zeggen, dat ze er niets meer
van terecht brengen. Voor hen heeft de Wetgever
de Wet Zelf vervuld!
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KIES HET GOEDE ANTWOORD
EN ZET ER EEN KRING OM

PAK JE BIJBEL
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waar

niet waar

1.

De Sadduceeën durfden de Heere Jezus niets meer te
vragen, omdat Hij hen een goed antwoord had gegeven.
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2.

Daarom komen nu de Farizeeërs met een vraag bij Hem.
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3.

De vraag is: Wat is het grote gebod?
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4.

Degene die de vraag stelt, was een overste van de synagoge.

I

E

5.

Hij wilde graag bekeerd worden en vroeg daarom
de Heere Jezus om onderwijs.

K

G

6.

De Heere Jezus geeft hem antwoord met een gedeelte
uit de Bijbel.
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7.

God liefhebben boven alles is het belangrijkste
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8.

Je naaste lief te hebben als jezelf is even belangrijk als
God lief te hebben boven alles.
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9.

De wetgeleerde zegt niet, dat hij het een goed antwoord
vindt.
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10.

Offers brengen is net zo belangrijk als liefhebben.
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11.

De Heere Jezus vindt dat de wetgeleerde een verstandig
antwoord heeft gegeven.
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12.

Hij zegt: “U bent niet ver van het koninkrijk van God.”
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13.

De Wetgeleerde gaat bedroefd weg.
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Zet nu de letters die je omcirkeld hebt achter elkaar.
Begin onderaan! Er staat:
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OM OVER
TE PRATEN

3.

De Heere wil dat wij onze naaste liefhebben als onszelf. Zoek eens op Lukas 10: 25-37.

a. Over wie gaat het in deze gelijkenis?
BEANTWOORD DE VRAGEN

1.

b. W
 elke naaste van de Joodse man deed, wat de Heere had geboden?
c. Wie is jouw naaste?

Wat vind je van deze uitspraken?

d. Zoek eens op: Mattheüs 5: 43 en 44.

2.

		

Wat zegt de Heere daar over het liefhebben van onze vijanden?

a. Wat is jouw reactie?
e. H
 oe kun je de Wet van de Heere gehoorzamen

b. Wat staat er in de Heidelbergse Catechismus bij vraag en antwoord 115?

		

(zie ook Zondag 33 vraag en antwoord 90)?

c. Schrijf daar een paar belangrijke woorden van op.
f. Wie heb je dus nodig?

De geboden van de
eerste tafel, die over
de Heere gaan, zijn
belangrijker dan die van
de tweede tafel, die over
de naaste gaan.

Het ene gebod van de
Wet is belangrijker dan
het andere. Er zijn kleine
en grote zonden. Iemand
vermoorden is erger dan
tegen iemand liegen.

4.

De Heere Jezus Zélf is altijd gehoorzaam geweest aan het grote gebod.

a. Hoe zie je dat bij Hem? Noem eens een paar voorbeelden.
b. Welk doel had de Heere Jezus daarmee?

Het heeft helemaal geen
zin om zo uitgebreid over
de geboden van de Heere
te praten, want er is toch
niemand die het lukt om ze
te houden.
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EVEN PUZZELEN
Zet de namen en woorden op de goede plaats.
Een paar letters zijn al ingevuld
(tip: begin met het langste woord).
3 letters:
ver, wet
4 letters: 		
hart, twee, ziel
5 letters: 		
gebod, gelijk, grote, uzelf
6 letters: 		
eerste, geheel, Israël, kracht,
liefde, naaste
8 letters: 		
profeten, verstand, waarheid
9 letters: 		
Farizeeën, Koninkrijk
10 letters:
liefhebben, Sadduceeën
11 letters:
verzoekende

Vul nu de letters met een cijfer hier in:
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