september 2014—nummer 2

Handleiding bij Advent—verwachting
Aanwijzingen voor het gebruik
Door middel van deze Treffer willen we tieners betrekken bij de adventstijd. In de Bijbelstudie over het geslachtsregister
van de Heere Jezus staan we stil bij Zijn koninklijke afkomst en de waarde van Zijn menswording.
Het eerste deelthema gaat in op beloftes. In de adventperiode staan we stil bij de beloften die al in het Oude Testament
werden gedaan. De mensen uit het Oude Testament leefden uit de belofte. Het centrale thema is hierbij dat de Heere ondanks alle menselijke onwaardigheid en ontrouw Zijn beloftes vervult. Dat geldt ook in de komende adventstijd.
Het tweede deelthema staat stil bij Jezus' aankondiging. Hierin staat veel achtergrondinformatie over de tijd waarin Jozef
en Maria leefden. Het belangrijkste in dit deelthema is dat Jezus werd aangekondigd als Persoon met twee naturen: God
en mens.
Het laatste deelthema beschrijft de komst van de Heere Jezus op aarde.
In de loop van de tijd zijn er veel ‘feiten’ aan het kerstverhaal toegevoegd. Op de achterkant zijn een aantal van deze feiten
beschreven.
Deze Treffer wil jongeren laten zien:

dat de Heere Jezus van hoge afkomst is;

dat beloften door God altijd vervuld worden, al kunnen wij dat niet overzien;

in welke tijd de Heere Jezus geboren werd;

hoe zij aan niet-christenen iets over het kerstverhaal kunnen duidelijk maken;

welk belang het heeft dat Jezus zowel God als mens is;

lichting te laten schrijven en deze op een muur te laten plakken in tijdsvolgorde. Zo nodig kan een naam
worden toegewezen.
Lezen
Genesis 3:1-15

Na een pauze kan het deelthema ‘Jezus geboren’ zelfJesaja 25
standig in groepen uitgewerkt worden. Maak bij de
Mattheüs 1:18-25
opdracht gebruik van de achterkant van de Treffer.
Efeze 2:1-10
Ideeën voor de + 14

Open de avond aan de hand van Jesaja 25 (gebruik
Zingen
Psalm 40:4
hierbij pagina 2 van de Treffer).
Psalm 89:1
Psalm 98:2

Behandel plenair deelthema ‘Jezus beloofd’ en beGebed des Heeren:6
spreek de vragen. Maak hierbij duidelijk onderscheid
tussen de verschillende tijdsperioden.
Ideeën voor + 12

Laat na de pauze in groepjes een de tweede opdracht

Doe een Bijbelstudie (p. 3-5) waarbij de vragen op pavan pagina 11 voorbereiden. Na ca. 15 minuten kan er
gina 4 met betrekking tot Abraham en het kader Meseen rollenspel gespeeld worden. (voor uitwerking: zie
sias worden overgeslagen. Begin plenair met het lewerkvormen)
zen/bespreken van de inhoud van pagina 3. De opdracht op pagina 4 kan worden ingevuld door alle JeVleden een geeltje te geven en daarop 1 naam en toe-

Programmasuggesties:

Neem hierbij Genesis 5 en bespreek als voorbeeld de chronologie van de eerste geslachten van de wereld: Adam was
130 toen Seth werd geboren en werd 930. Seth was 105
Blz. 3/4/5 - Bijbelstudie
toen Enos werd geboren en werd 912 et cetera. Maak samen
een begin van de tijdlijn (zie voor een voorbeeld punt 3).
Vraag: Abraham kreeg een belofte. Hij zou een zoon krijgen (evt.) Blader kort langs de geslachtsregisters zoals Genesis
en zijn nageslacht zou ontelbaar worden. Maar toen hij oud 11 en 1 Kronieken 1-5, om duidelijk te maken hoe de gehele
geworden was leek het onmogelijk dat de belofte vervuld
tijdlijn tot stand gekomen is.
zou worden.
Laat met behulp van prints of een beamer een veel geaccepa: Hoe groot zou het nageslacht van Abraham worden?
teerde tijdlijn laten zien: http://www.oude-wereld.nl/
Ontelbaar, zoals de sterren aan de hemel (vgl. Genesis 15:5). tijdlijnen-van-de-geschiedenis (kies tijdlijn 1 op basis van
Beide zonen van Abraham werden tot een groot volk: Ismaël masoretische tekst). Laat zien dat het geslachtsregister van
zie Genesis 17:20, Izak zie Genesis 22:17-18.
de Bijbelstudie (Mattheüs 1) van Abraham (1905 v. Chr.) tot
b: Lees Hebreeën 6:13-20. Hoe is de belofte van Abraham
Christus loopt en talloze generaties en perioden
vervuld?
(aartsvaders, richters, koningen, wegvoering) overbrugt.
God beloofde aan Abraham dat hij tot een groot volk zou
worden. Dit is vervuld met de geboorte van Ismaël en later
Vraag - Lees Romeinen 8:3. Wat betekent het dat Christus
Izak. Beide werden tot twee grote volken. Maar… de belofte gezonden is in gelijkheid des zondigen vlees? Gebruik bij je
werd speciaal vervuld in Izak. Lees Genesis 21:12 en kantte- antwoord kanttekening 9.
kening 14: de Messias, Jezus, is voortgekomen uit het nage- Christus heeft geleden in een menselijke natuur, omdat Hij
slacht van Izak.
zwakheden van de mensen als gevolg van de zonde heeft
Lees verder Hebreeën 11: 11-12: door het geloof heeft Sara gedragen. Met betrekking tot dit gedeelte: Christus wilde
op hoge leeftijd kracht gekregen voor de geboorte van Izak. lijden in een natuur zoals zondaars als Juda en David hadGod beloont het geloof door de belofte te vervullen.
den. Dit geeft Zijn grote goedheid weer.
c: Wat kunnen wij van Abraham leren?
Over Abraham staat er geschreven dat hij de belofte lankVraag - Zeg in eigen woorden wat de belangrijkste les is uit
moedig verwacht heeft (vers 15).
dit Bijbelgedeelte (let op: de vraagstelling staat onder RoLankmoedig: geduldig wachten op de vervulling van Gods
meinen 8:3 afgedrukt, maar Mattheüs 1:1-17 wordt bebeloften, ‘uithoudingsvermogen’ hebben.
doeld).
d: Wat zegt dit gedeelte uit Hebreeën over de Heere Jezus? God vervult altijd de belofte. Wat Hij in het Paradijs beloofd
Vers 18 en 19 maken duidelijk dat de belofte hoop mag ge- heeft is waar geworden: God heeft de menselijke natuur
ven aan de ware gelovige, omdat het Woord van God in we- aangenomen om te lijden en sterven voor de zonde. Heel
zen rust op de Heere Jezus, het Anker van de ziel.
het geslachtsregister laat zien dat dit echt waar is. DaarMatthew Henry schrijft hierbij: Men kan veilig op de belofnaast heeft Hij heeft geen ‘nette’ mensen in Zijn voorgeten van God vertrouwen: (...) Wij zijn in de wereld als een
slacht voor nodig. Ook Rachab, David en Manasse worden
schip op zee, in gevaar schipbreuk te lijden. De hemel is de
genoemd. De les is dat de Heere Jezus niet gekomen is voor
haven waarheen wij zeilen. Wij hebben een anker nodig om nette mensen, maar voor schuldige zondaars. Die wil Hij
veilig en zeker te varen. De hoop van het Evangelie is ons
redden!
anker. Het is zeker en vast. Het is zeker in zichzelf. Het is
geen wankele hoop, gemaakt van het web van een spin,
Blz. 6/7—Jezus beloofd
maar het is het waarachtige werk van God. Het is vast naar
Vraag - Leg uit wat ‘Datzelve zal u den kop vermorzelen, en
zijn aard. Het is een anker, dat stevig houvast gevonden
heeft. Het probeert niet vastheid te vinden in het zand, maar gij zult Het de verzenen vermorzelen.’ betekent.
het gaat in het voorhangsel in en hecht zich daar in Christus. De Heere Jezus Christus, het beloofde Zaad, zal definitief de
macht van de satan verbreken. Matthew Henry: Hij zal al
Hij is ankergrond van de hoop van de gelovigen.
zijn listigheden en al zijn macht vernietigen en Hij zal zijn
koninkrijk en al zijn belangen omver werpen. (…) Door Zijn
Vraag - Waarom zijn Rachab en Ruth bijzondere stammoe[Christus] dood gaf Hij de dodelijke stoot aan het koninkrijk
ders? Gebruik bij je antwoord Ruth 2:12 en Hebreeën 11:30van de duivel, een wond aan het hoofd van het beest die
31.
nooit genezen kan worden.
Zij hebben een voorbeeldig geloof gehad in de God van IsraDe satan zal wel de macht krijgen om ‘de verzenen
ël, terwijl ze ook beiden van heidense kom-af waren.
(letterlijke betekenis: de hielen)’ te vermorzelen. Hier wordt
het lijden en sterven van de Heere Jezus mee bedoeld. Denk
Opdracht - Maak met elkaar een tijdlijn van de stamboom
aan de verzoeking in de woestijn (Mattheüs 4), het verraad
van de Heere Jezus. Schrijf bij elke naam wat je over de pervan Judas en de verloochening door Petrus (Mattheüs 26) en
soon weet. Bespreek daarna wat jullie opvalt bij deze persoZijn nageling aan het kruis.
nen.
Gods kinderen lijden zoals hun Heere. Het vermorzelen gaat
Dit is een omvangrijke opdracht, die de groep moet aankundus ook bij hen door. Het lijden dat alle christenen meemanen; denk er van te voren goed over na of je de opdracht
ken, in verdrukking, vervolging, honger of zwaard (Mattheüs
gaat doen!
25:34-40) is het stuiptrekken van de satan – hij heeft het al

Toelichting op de vragen en opdrachten

verloren, maar is nog machtig de verzenen te vermorzelen.
Vraag - Jezus is de hoogste Profeet. Noem een voorbeeld uit
Zijn leven waarin dit blijkt.
- Zijn uitleg aan de Emmaüsgangers over de Schriften die
heenwezen naar Zijn komst en lijden (zie Lukas 24:25-27).
- Toen Hij als 12-jarige jongen in de tempel was.

De Heere Jezus nam de gestalte van een …(dienstknecht)…
aan.
De Heere Jezus nam de menselijke natuur aan. Deze menselijke natuur bestaat uit …(lichaam)…… en …(ziel)… .
De Heere Jezus werd de mensen in alles gelijk, uitgenomen de
……(zonde)…...

Vraag - Hoe kunnen wij de Heere om uitleg vragen?
Wij kunnen gebruik maken van de middelen die God ons
gegeven heeft: het Woord, het gebed en de prediking. Denk
ook aan de mensen om ons heen, zoals de ouders, docenten,
JeV-leiding, kerkenraad die God ons heeft geschonken; zij
kunnen in praktische zin vaak de weg wijzen. Praktische toeVraag - Er staat ‘de Zon der gerechtigheid’. Wat betekent het passing is bij dit antwoord belangrijk; bijv. Hoe antwoord
God? Dit vraagt gebed om gebed, een aanhoudend gebed, het
woord gerechtigheid? Maak er een woordweb bij.
opmerkzaam zijn op Zijn antwoorden, acceptatie wanneer
Het moet duidelijk worden dat gerechtigheid een juridisch
begrip is. Het houdt in dat er recht gedaan wordt aan degene het antwoord anders is dan wij graag willen etc.
die onrecht heeft geleden. De rechter is onkreukbaar.
Zo is God de onkreukbare, rechtvaardige Rechter. Lees
Blz. 10/11—Jezus geboren
kanttekening 3 bij Maleachi 4:2a: Alzo wordt Christus Jezus
Opdracht - Zoek achterin je Bijbel de kaart ‘Palestina ten tijde
genoemd, omdat Hij de verstanden door Zijn Woord en Geest van Jezus’ op. Bekijk de route die Jozef en Maria gelopen
verlicht, en de harten der gelovigen verkwikt door vergeving hebben van Nazareth naar Bethlehem. Bedenk welke
der zonden en toerekening der gerechtigheid.
moeilijkheden zij onderweg tegen gekomen zijn.
Zijn gerechtigheid is dat Hij Zijn Woord waar maakt en Zijn
Nazareth ligt zuidwestelijk ten opzichte van het Meer van
beloften en bedreigingen vervult. Zijn gerechtigheid wordt
Galilea. Bethlehem ligt zuidelijk onder Jeruzalem. Ze woondzichtbaar in het geven van het land Kanaän aan het volk Isen zelf in het gebied van Herodes Antipas, maar Bethlehem
raël, het straffen van het volk Israël op de zonde, het straffen lag over de grens in het gebied van Pontius Pilatus. De reis
van de volken die Israël onrechtmatig verdrukten, de vergev- was door bergachtig gebied. Waarschijnlijk zijn ze verschillening van zonden aan Zijn volk en het schenken van de Messias de tolposten gepasseerd, wat erg duur was voor arme menJezus.
sen als Jozef en Maria.
Vraag - Wat betekent de naam IMMANUËL? En wat betekent
deze naam voor jou?
Kanttekening 43: Dat is, God met ons, waar God en waar
Mens, Die de wereld weder met God verzoenen, ja verenigen
zal.

Blz. 8/9—Jezus aangekondigd
Vraag - Wat bedoelt de engel met de woorden ‘begenadigde’
en ‘gezegend onder de vrouwen’?
Begenadigde: Maria heeft genade van God ontvangen: haar
schuld is vergeven.
Gezegend onder de vrouwen: Maria krijgt de eer en de zegen
van God uit genade dat zij de moeder van de Messias, de
beloofde Verlosser wordt.
Opdracht - Noem twee andere Bijbelse personen die
schrokken toen een engel voor hen verscheen. Welke antwoord kregen zij?
Gideon: Vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven (Richteren
6:23).
Zacharias: Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord
(…) (Lukas 1:13).
Hieruit blijkt dat het niet ongelovig was van Maria dat zij
schrok toen de engel haar verscheen. Het geeft weer dat Gods
kinderen een teer geweten hebben en bij het verschijnen van
een engel schrikken. De Heere neemt deze schrik in Zijn
goedheid echter weg, door de woorden ‘vrees niet’.
Vraag - Lees artikel 18 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Vul de juiste woorden in.
God de Vader zond Zijn eniggeboren Zoon in de wereld, op de
…………(door Hem bestemde)………tijd.

Opdracht - Schrijf met een groepje op hoe je n.a.v. artikel 20
van de NGB aan iemand die niet christelijk is uitlegt wat
kerst betekent.
- Refereer aan het paradijsverhaal: voor veel Nederlanders
toch wel min of meer bekend dat daar de zonde is ontstaan.
- Door de zonde, heeft de mens de dood als straf verdiend.
- God heeft Zijn Zoon als mens naar de aarde gezonden, om
om de straf te dragen. Door Zijn lijden en sterven overwon Hij
de dood en kon Hij mensen genade (vergeving) geven.

Blz. 12—Klopt het wel?
Elk jaar wordt het kerstverhaal verteld. Inmiddels zijn er allerlei elementen aan het verhaal toegevoegd. Sommige zijn we
in de loop van de tijd gaan geloven, bij andere elementen uit
het kerstverhaal hebben we vanuit onze traditie vraagtekens.
Op de achterkant van deze Treffer zijn 6 ‘feiten’ die
waarschijnlijk anders zijn, dan op dit moment verteld wordt.
Een mooie gelegenheid om deze met de jongeren te bespreken.
Uiteindelijk gaat het hier niet om, maar het belangrijkste is
om te weten de Heere Jezus ook voor ons naar deze wereld is
gekomen. Dat mag ook de uitkomst zijn van het bespreken
van deze pagina met de jongeren.

maar toch zondig. God verbiedt in het 6e gebod immers niet
alleen letterlijke doodslag, maar ook de wortel daarvan: nijd,
haat, twist etc. Het gaat tegen onze menselijke natuur in om
mensen te vergeven. Daarvoor hebben we Gods Geest nodig. Zonder Hem kan het niet.

er zitten wel grenzen aan ons geduld. Het houdt een keer
op. Zeven keer moet toch wel voldoende zijn? Maar Jezus
zegt: ‘’niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zeven
maal.’’ Anders gezegd: onbeperkt. Vergeven doe je niet alleen omdat God het zwart op wit gebiedt, maar vanuit de
liefde tot Hem en Zijn schepselen.

Psalm 70—Wat zegt deze psalm over leedvermaak?
De vraag kan met name toegespitst worden op vers 3 en 4.
Vers 3 zou je kunnen opvatten als een vraag om wraak. Dit
kan vragen oproepen. Mag dat? Hierover gaat het volgende
deelthema verder op in. Gods Woord zegt: Mij komt de wrake toe, Ik zal het vergelden. David, de dichter van deze
psalm, vraagt hier ook om. Hij legt de wraak bij God neer. In
het 4e vers gaat het dan meer over leedvermaak. Blijkbaar
hebben Davids vijanden hem bespot, uitgelachen. Hij vraagt
God in Zijn gebed (psalm) om hen ‘terug te laten keren’. Ook
hier legt Hij de wraak en het oordeel bij de Heere.

Vraag: In Exodus 21:23-25 gaat het over ‘oog om oog, tand
om tand’. Maar in Mattheüs 18:22 lees ik over ‘zeventig
maal zeven maal’ vergeven. Hoe zit dat? Gebruik hierbij ook
wat de Heere Jezus hierover zegt in Mattheüs 5.
Voor de juiste context is het goed om Exodus 21 vooraf in
zijn geheel te lezen. Het gaat hier om wetten voor het volk
Israël als leefgemeenschap in de woestijn. De genoemde
verzen 23-25 staan in het verband van het voorgaande vers,
waarin het gaat over twee mannen die ruzie maken om een
zwangere vrouw. Is er dan een ‘dodelijk verderf’, ofwel van
moeder, of van het nog ongeboren kind, dan geldt: ‘’zo zult
gij geven leven voor leven (…)’’ Let wel: de uitspraak en uitBlz. 8/9—Wraak
voering hiervan ligt bij de oversten van het volk. In 2014: de
rechterlijke macht. Christus heeft tijdens Zijn omwandeling
Stelling: wraak nemen mag best.
op aarde duidelijk afgerekend met de heersende gedachte
Jongeren weten ongetwijfeld voorbeelden naar voren te
dat deze woorden uit Exodus voor iedereen vrij stonden:
brengen waarin het heel moeilijk is om afstand te nemen
van wraak. Ons menselijk gevoel strijd tegen het nemen van ‘’Maar Ik zeg u, dat gij de boze (=degene die je kwaad aandoet) niet wederstaat (=iets terug doen); maar zo wie u op
wraak. Onrecht moet recht gezet worden, desnoods met
wraak. Natuurlijk zijn er grenzen, maar een harde leermees- de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe.’’ (Matth.
5:39) Ook Paulus roept in verschillende brieven op om liever
ter hoeft zo verkeerd nog niet te zijn. In de al eerder genoemde zondag 40 van de Heidelbergse Catechismus, vraag ‘schade te lijden’ dan onderling als gemeenteleden dingen
uit te vechten. Zie de verwijsteksten bij kanttekening 49c.
en antwoord 107 wordt haat en wraak onder andere als
wortel van doodslag aangewezen en door God verboden.
Stelling: als je echt kunt vergeven ben je sterk.
Het geboed gaat zelfs nog verder: onze naaste liefhebben
als onszelf en zoveel als ons mogelijk is, zijn voordeel te zoe- Vergeven is niet populair onder jongeren. Logisch, vanuit
hen geredeneerd. Je moet je nu eenmaal bewijzen richting
ken. Zelfs voor onze vijanden en mensen die we niet zo
anderen en door te vergeven gooi je nu eenmaal geen hoge
graag mogen. Zonder gebed en Gods Geest is dit voor ons
ogen. Betrek hierbij 1 Korinthe 6:7. Het gaat hier over geeen onmogelijke opgave.
meenteleden (maar kan ook: vrienden, klasgenoten enz.) die
Vraag: Vergeven is één van de moeilijkste dingen voor ons. onderling ruzie maken en daarmee zelfs naar de rechter
gaan. Niet bepaald reclame voor een christelijke gemeente!
Hoe komt dat, denk je?
Vergeven zit mensen niet in het bloed. Familie, vrienden en Paulus stelt de vraag scherp: ‘’waarom lijdt gij niet liever
bekenden willen we nog wel vergeven. Moeilijker wordt het schade?’’ Zelfs al zou de andere daardoor een triomfgevoel
al als min of meer onbekenden ons iets ‘aandoen’. Dan wil- aan overhouden en anderen je slap vinden. Benadruk dat
len we direct iets terug doen. Niet voor niets staat de Bijbel het niet gaat om jezelf, maar om de eer van God. Wij menvol met voorbeelden van boosheid en wraak. Denk aan Ezau sen zijn vooral en allereerst eerzoekers van onszelf. Dat is
die zichzelf beloofde zijn broer Jakob te vermoorden vanwe- niet eenvoudig! Petrus’ vraag aan Jezus laat dat ook duidege het bedriegen van Izak over het eerstgeboorterecht. Saul lijk zien. Het moet wel een keer ophouden! Maar Jezus zegt:
onbeperkt, Petrus! Zie HC 44 vraag 115. Niemand kan Gods
kon het niet hebben dat het volk Israël David meer eer gaf
dan hem en wilde hem doden. En wat te denken van Petrus, wet volkomen houden, ook dit gebod niet. Waarom de Heere dit dan toch stelt en laat prediken? Om ons des te meer te
die in Gethsémané direct naar zijn zwaard grijpt als Jezus
overtuigen van onze schuld en onmogelijkheid tot het goegevangen genomen dreigt te worden en Malchus’ oor er af
slaat? Vergeven staat bij ons synoniem voor slap. Natuurlijk, de!
we kennen ook voorbeelden van mensen (vaak ouderen!)
waarbij we er bewondering voor hebben. Is je zoiets ergs
aangedaan, kan je ‘zomaar’ iemand vergeven. Hoe kan dat?
Maar zeker onder jongeren is vergeven niet populair. Kenmerkend voor ons is ook Petrus’ vraag aan de Heere Jezus:
‘’Hoe vaak zal mijn broer tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal?’’ Met andere woorden: we willen
best nog wel een beetje proberen naar Gods geboden te leven. Als het een keer lukt, vinden we onszelf heel wat. Maar

Blz. 10/11—Erfenis
Vraag: Weet je voorbeelden uit de Bijbel over een erfenis?
Hoe ging dat?

Gelijkenis van de verloren zoon. Hij wilde zijn deel
zelfs al hebben voordat zijn vader gestorven was!

Ezau en Jakob. In de tijd van de aartsvaders was een
erfenis vooral: de zegen van het eerstgeboorterecht.




De twaalf zonen van Jakob: ieder een bijzondere zegen
Psalm 16 spreekt over ‘’een schone erfenis is mij geworden’’ (vs. 6)

Kader: zet een aardse erfenis tegenover de hemelse erfenis
voor Gods kinderen.

Overeenkomst
Verschil
Vraag: Welke voorbeelden uit de Bijbel ken je waarin de
Heere (soms na jaren) doet wat Hij heeft beloofd?
Wordt pas werkelijkheid na
Gods kinderen zien er in hun leven

Abraham en Sara is een zoon beloofd. De vervulling iemands dood.
al naar uit. Meestal is dat bij een
laat lang op zich wachten.
aardse erfenis niet het geval,

David wordt tot koning gezalfd. Eerst lijkt dat
omdat je daarvoor iemand moet
prachtig te gaan, doordat hij aan het hof bij Saul
verliezen.
komt en zelfs met zijn dochter trouwt. Maar als
Is vastgelegd. Aardse erfenis Aardse erfenis heeft geen
Sauls woede zich op hem richt, lijkt het hoe langer
bij de notaris, hemelse erfenis eeuwigheidswaarde. (kan
hoe onmogelijker te worden. Toch vervult God Zijn
in Gods raadsboek.
vergaan, minder waard worden)
belofte!
De hemelse erfenis wel.

Ook zijn oordelen zijn voorzegd (beloofd): de verwoesting van Jeruzalem en de wegvoering naar BaAardse erfenis geeft meer
bel. Denk hierin ook aan de voorzegging van het
aanzien. Hemelse erfenis staat
laatste oordeel.
niet garant voor een beter leven

De komst van de Messias wordt al in het paradijs
in aanzien.
beloofd. Toch laat de vervulling nog duizenden jaren
Aardse erfenis blijft binnen de
op zich wachten.
familie. Hemelse erfenis is niet

Een nog onvervulde belofte voor de bekering van het
gebonden aan familierelaties.
volk Israël. (Rom. 9-11)

Nog een onvervulde belofte, ter bemoediging voor
de jongeren zelf: ‘’Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem, want
Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven.’’ (Habakuk 2:3) Betrek hierin ook Mattheüs 6:
Blz. 12 - Wraak!
‘’Bidt, en u zal gegeven worden. Zoekt, en gij zult
vinden. Klopt, en u zal worden opengedaan.’’
Stelling: wraak is een goed middel om te laten voelen wat je
gedaan hebt.
Vraag: De Heere brengt na 70 jaar Zijn volk weer terug in
De antwoorden op de vragen en stellingen bij deelthema 2
Jeruzalem. Leg uit waarom dat ‘erfenis’ genoemd wordt.
zijn afdoende om hierover een mening te vormen naar Gods
Wordt er misschien nog meer mee bedoeld?
Woord. De bedoeling hierbij is echter om jongeren te prikDe profetie van Obadja ziet niet alleen op de letterlijke
kelen en hun eigen meningen naar voren te laten komen.
wegvoering en terugkeer van Israël en Juda in ballingschap,
maar heeft ook een geestelijke betekenis. Gods kinderen kun- Wanneer vooraf een inleiding gehouden is over het thema
wraak, kan dit als een goede invulling gekozen worden voor
nen door hun zonden ook als het ware in ballingschap
worden gevoerd. Verlaten van God, onderdrukt door anderen. interactie na de pauze.
Feitelijk is het ‘leven’ onder satans vlag een leven in ballingschap waaruit we verlost moeten worden. Evenals veel
Israëlieten na verloop van tijd in ballingschap, hebben wij het
onder satans hoede prima naar ons zin. Er waren echter ook
‘overgeblevenen’ die zich in ballingschap niet thuis konden
voelen (ps. 137). Zij bleven uitzien naar Jeruzalem. Zo zijn er
ook steeds door Gods Geest mensen in deze wereld die het
niet meer kunnen uithouden onder satan, maar uitzien naar
het Koninkrijk der hemelen, het hemelse Jeruzalem. (ps. 126)

WERKVORM:
Maak een groep vóór de stelling en een groep die tegen de
stelling is. Eventueel kan er ook voor gekozen worden om
verschillende groepen vóór en tegen te maken met elk één
argument om in te brengen en te verdedigen. Geef hen argumenten of laat hen ze zelf bedenken, afhankelijk van de tijd.
Organiseer een debat, waarin de meningen weerlegd kunnen
worden. Zorg ervoor tijdig tot een goede afronding te komen.
Zet desnoods nog een laatste stelling uit deze Treffer in om
tot een gezamenlijk standpunt te komen (bijv. vergeven) om
zo niet de discussie te laten overheersen.
Aanvullend:
De in het artikel genoemde Iraanse vrouw heeft de
wraakactie overigens niet uitgevoerd. Op het moment van de
actie in het ziekenhuis, heeft ze, in bijzijn van media, haar
dader vergeven. Zie hiervoor tekst en beelden op www.nos.nl.
Of deze manier van vergeven juist is, is overigens ook nog een
discussiepunt.

Werkvormen
Rollenspel:
Een leidinggevende kan daarbij optreden als een ongelovige
buurman/buurvrouw die een evangelisatiefolder in de brievenbus heeft gehad/is uitgenodigd voor de kerkdienst op
eerste kerstdag. Stel vragen: waarom is Jezus naar de aarde
gekomen? Wie was Jezus? Is Jezus echt in een stal geboren?
Woordweb:
Laat iedereen iets opschrijven rondom het thema advent.
Hierna heb je een mooi uitgangspunt voor de verdere avond,
waarin je bekende aspecten van advent kunt laten liggen en
direct kunt doorgaan op inhoud van advent.

Kijk ook op
https://www.jbgg.nl/leiding/werkvormen
voor meer werkvormen.
Hier kun je ook je eigen werkvormen uploaden!

