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GOD IS BARMHARTIG

"WIE
IS GOD?"

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

De buurvrouw van Joost en Marieke is helemaal
niet vriendelijk, vinden zij. Schoppen ze per
ongeluk de bal in de tuin, wordt ze meteen heel
erg boos. Alsof ze het expres doen. Ze begrijpen
er niets van.
Tijdens het eten zegt vader: “Ik heb de oude buurvrouw al een tijd niet gezien.”
“Nee,” zegt moeder, “ze kan de deur niet uit met
deze sneeuw, het is veel te glad.”
“Net goed,” zegt Joost, “ze doet altijd zo lelijk
tegen ons.”
Marieke kijkt verschrikt op: is het wel goed wat
Joost zegt?
Wat vind jij?
Dit boekje gaat over ‘God is barmhartig’. Hij heeft
zondige mensen lief, ook al verdienen ze dat niet.
Hij zorgt voor hen en geneest hen van de zonde.
Maar… Hij vraagt ons ook om barmhartig te zijn
voor elkaar!
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WAT HOORT BIJ WIE?

Welke woorden horen bij de Heere Jezus en welke
bij de melaatse?

EEN MELAATSE MAN
WORDT WEER GEZOND

Barmhartig, onrein, rein, zondig, melaats, vol liefde,
zweren, verbannen buiten de stad, aanraken
De Heere Jezus

IN WELKE ZIN HOREN
DEZE WOORDEN?

De melaatse

Vul de goede antwoorden in! Je kunt kiezen uit de volgende woorden.

stad – barmhartigheid – onrein – offer – gereinigd
zweren – tempel – raakt – priester – gezond

–

1.

De melaatse man zit vol met ……………………………………………………

2.

Wanneer de melaatse andere mensen ziet roept hij ………..……………………………………

3.

Hij mag niet in de ………………………………….. komen.

4.

Hij leeft buiten de ………………………..

5.

De Heere Jezus is met ……………………………………………

6.

Hij …………………… de melaatse man aan.

7.

De Heere Jezus zegt: “Ik wil, wordt ………………………………………..”

8.

De melaatse man wordt helemaal ………………………………………

9.

De melaatse man moet nu naar de ………………………………………….

bewogen over de melaatse.

10. Hij moet een ………………………. brengen.

4

5

WAT IS ‘BARMHARTIG’ ZIJN?
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1.

In de vertelling uit de Bijbel heb
je gehoord dat de Heere Jezus
barmhartig is voor zondige mensen.
In Psalm 103 staat: Die u kroont met
goedertierenheid en barmhartigheden.
Dat betekent dat de Heere mensen ook
leert om barmhartig te zijn.
Ben jij wel eens barmhartig voor
andere mensen? Wanneer?

2.

In de Bijbel gaat het vaker over mensen
die melaats werden. Weet jij er nog
meer te noemen?

3.

Weet je nog meer voorbeelden uit de
Bijbel over barmhartigheid?
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KLEUREN
De melaatse man moest naar de tempel gaan om aan de priester te laten
zien dat hij gereinigd was en om te oﬀeren. Teken jij de man erbij en kleur
de plaat verder in. De melaatse man moest naar de tempel gaan om aan
de priester te laten zien dat hij gereinigd was en om te oﬀeren. Teken jij de
man erbij en kleur de plaat verder in.

