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GOD IS RECHTVAARDIG

"WIE
"
IS GOD?

v e r b i n d t j o ng e r e n
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Geert racet op zijn fiets naar huis. Vlug, zijn moeder zal zich wel afvragen waar hij blijft. Normaal is
hij al lang thuis om deze tijd, maar vanmiddag had
hij straf. In gedachten hoort hij de juf nog zeggen:
“Geert, nu staat er een kruisje achter je naam.” Hij
was eerst boos geworden. Hij wilde zo graag uit
school met zijn technisch lego spelen. Na schooltijd nam de juf hem apart. “Geert, je naam stond al
op het bord en vanmiddag praatte je weer terwijl het
stoplicht op rood stond. En je weet het, als er een
kruisje achter je naam staat, heb je straf.” Ja, eigenlijk
heeft de juf gelijk. Ze doet gewoon wat ze zegt…
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INVULLEN

Het verhaal van Maarten Luther
Maak de vragen. Zoek daarna de antwoorden in de kruiswoordenpuzzel
en streep ze weg.
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1.

Maarten houdt erg van ……….. in het koor van de kerk.

2.

De vader van Maarten heet …….. Luther

3.

Maarten is bang om te ……….

4.

Zijn vader is door hard werken een …….. man geworden in Mansfeld.

5.

In Eisenach mag Maarten bij familie ……… slapen.

6.

Op de universiteit gaat Maarten ……….. studeren.

7.

In de bibliotheek vindt Maarten een …… ………

8.

Tijdens het onweer in het bos belooft Maarten …….. te worden.

9.

In het klooster hoopt Maarten ……… en ………. te vinden.

10.

In Rome kruipt Maarten op zijn knieën de ………… op.

11.

In het …………. van het klooster in Erfurt gaat Gods Licht op in Maartens hart.

Wist je dat:
•

Maarten Luther eigenlijk Martinus Luder heette?

•

Luther heel geleerd was en zelfs doctor is geworden?

•

Luther wel eens door zijn eigen vrienden ontvoerd is?

•

dit was om hem te beschermen?

•

Luther op 42-jarige leeftijd pas trouwde met de 26-jarige Katharina van Bora?

•

ze samen 6 kinderen hebben gekregen? (Hans, Elizabeth, Magdalena, Martin, Paul,
Margaretha

•

een kind (Elizabeth) al heel jong en een ander kind (Magdalena) op 15-jarige leeftijd
gestorven is?

•

De zwaan een symbool is voor Luther en zijn volgelingen?

•

Kerken waar een zwaan als windwijzer op staat, Lutherse kerken zijn?

•

Luther in hetzelfde plaatsje gestorven is als waar hij geboren is (Eisleben)?

•

de woorden rechtvaardigheid en gerechtigheid 955 keer in de Bijbel voorkomen?
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BEANTWOORD DE VRAGEN

Maarten Luther
en rechtvaardigheid
1.
2.

Susanne:
Ezra:

Eva:
Lucas:

3.
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Waarom was Maarten Luther bang om te sterven?
Luther was bang voor Gods rechtvaardigheid. Susanne, Ezra, Eva en Lucas
zeggen waar ze aan denken bij het woord rechtvaardigheid. Ben jij het met
hen eens?
“Ik denk bij rechtvaardigheid aan eerlijk zijn.”
“Ik denk bij rechtvaardigheid aan fairtrade-producten. Dat zijn dingen
zoals chocola die eerlijk gemaakt zijn en waarbij de boer een eerlijke
prijs krijgt voor z’n cacaobonen.”
“Ik denk bij rechtvaardigheid aan de Heere. Hij is rechtvaardig.
Mensen heel vaak niet. Vaak liegen ze, of verdraaien de waarheid.”
“Ik denk bij rechtvaardigheid aan dat God de zonde straft. Hij kan de
zonde niet door de vingers zien.”
In de vraag hierboven ging het over rechtvaardigheid.
a.
God is echt rechtvaardig. Wat betekent dat denk je?
b.
God is rechtvaardig. Wanneer ben je daar blij mee?
c.
Ben jij rechtvaardig? Leg uit waarom.
d.
Hoe komt het dat we zo veel oneerlijkheid op aarde zien?

?
?

KLEUREN

Is dat rechtvaardig?
Hieronder staan verschillende verhaaltjes in vakken. Maak de rand van het vak groen als
het over iets gaat dat rechtvaardig is, en rood als het onrechtvaardig is. Bespreek ook wat
er rechtvaardig of onrechtvaardig is.

Ben fietst al bellend door de straat. Hij knalt per
ongeluk op een geparkeerde auto. Helaas zit er
een flinke kras op. Uit zijn schooltas haalt hij een
memoblaadje, schrijft er ‘Sorry!’ op en plakt het op de
auto. Vlug fietst hij verder.

“Klikspaan! Ik had toch gezegd dat je het
niet mocht vertellen!” Met fonkelende ogen
kijkt Peter Andre aan. Beschaamd kijkt
Andre een andere kant op.
Susanne steekt haar vinger op.
”Meester, ik praatte ook hoor.”

“Sophie, wat had ik gezegd?” Vragend kijkt de
juf Sophie aan. Met een rood hoofd antwoordt
Sophie: “Dat ik de volgende keer straf zou
krijgen.” “Precies,” zegt de juf, “blijf dus in de
pauze maar even zitten.”
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LUTHERROOS
Als Luther iets had geschreven, zette hij er een zegel onder, een soort stempel die je in was
kon drukken. Zo zag iedereen dat dit echt door Luther was geschreven.
Wat stond er in dat zegel? Kijk hieronder maar.

De gouden ring geeft de
hemelse heerlijkheid weer.
Die duurt voor altijd.

Het kruis (zwart) van de Heere
Jezus, het middelpunt van het
geloof.

Het hart (rood) leeft
door het geloof in het
kruis, waardoor je
rechtvaardig bent.

Hemelsblauw, een teken
van de hemel.

De witte roos staat voor het geloof. Het geeft blijdschap,
troost en vrede.

