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LES 2 GOED NIEUWS

LEER TEKST:
Markus 1:15 Het koninkrijk van God is vlakbij. Keer u af van de zonde en geloof

het goede nieuws.

Geef de leertekst mee naar huis en vraag de volgende celles wie hem heeft
geleerd
DOEL: Dat de kinderen zullen begrijpen wat het goede nieuws was dat Jezus
kwam brengen.
Jezus kwam om te zoeken en te redden wat verloren was (Lukas 19:10 NBV).
Wat was er verloren gegaan nadat Adam gezondigd had? Relatie met God en met
anderen, gezondheid, vrede, welzijn, enz. Jezus kwam met de boodschap van
redding en van herstel. In Lukas 19:10 is het woord dat gebruikt wordt voor ‘
redding’ – het Griekse woord: sozo: wat betekent: redding, herstel, heelheid,
enz. Het is het goede nieuws van Gods Koninkrijk.
Bovenbouw: Neem een aantal kranten mee en laat de kinderen (twee aan twee) ‘
nieuws’ uitknippen. Maak er met elkaar een collage met: Goed Nieuws en Slecht
Nieuws.
Tip: neem zelf eerst de kranten door om te zien of er werkelijk wat
mogelijkheden in zitten – dus niet bladzijden met advertenties enz. Wat vinden
ze meer: goed of slecht nieuws? Hoe komt dat?
Laat ze daarna zelf ‘nieuws flitsen’ bedenken (verzinnen) en opschrijven alsof ze
een journalist zijn die iets bijzonders te melden heeft over ‘goed nieuws’ wat te
maken zou kunnen hebben met Gods Koninkrijk.
Leg de nadruk op het feit dat in Gods koninkrijk alles fijn is. Later wanneer Jezus terugkomt op
aarde zal alles weer goed zijn zoals God het heeft bedoeld en er zal geen ziekte zijn of pijn of
ruzie. Neem tijd om de kinderen te brengen in Gods tegenwoordigheid. Vraag of er dingen zijn
die zij moeilijk vinden: bijvoorbeeld dat hun ouders gescheiden zijn of ruzie hebben, ziekte in
familie, gepest worden, verdrietig zijn enz. Bid voor elk kind apart. Als er kinderen zijn die pijn
hebben, voedsel allergie, huid aandoening (eczeem bijv.) – laat de andere kinderen meebidden.
Wees een coach voor ze hierin. Bid tijdens je voorbereiding voor openbaringen en inzichten voor
elk kind in jouw groep. Breng ze één voor één bij Gods troon.

Neem weer tijd om een ‘kracht’ moment te hebben. Laat de kinderen eerst
luisteren naar wat God wil zeggen en reageer daarop.
Knip de tekstkaartjes uit en geef ze weer mee naar huis. Kom er de volgende les
op terug
Tekstkaartjes op pagina 14
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LES 2: GOED NIEUWS
Leer tekst:
Markus 1:15

Het koninkrijk van God is vlakbij. Keer u af van de zonde en geloof
het goede nieuws

Kijk in de krant en zoek goed nieuws op.
Zoek ook slecht nieuws op.
Schrijf ze op:

Goed nieuws:
9 ________________________________________________________
9 ________________________________________________________
9 ________________________________________________________
9 ________________________________________________________

Slecht nieuws:
9 ________________________________________________________
9 ________________________________________________________
9 ________________________________________________________
9 ________________________________________________________

Heb je meer goed nieuws gevonden, of meer slecht nieuws?
Hoe komt dat?

Heb je zelf de afgelopen week goed of slecht nieuws gehad?
 Familie of vrienden ziek geworden
 Auto ongeluk gehad
 Baby geboren
 Verjaardag gevierd
 Anders

Wat is fijner?
 Slecht nieuws
 Goed nieuws
Waarom?
Praat met je groep daarover

Jezus kwam naar de aarde om goed nieuws te brengen. Weet je wat dat goede nieuws was?
Probeer het op te schrijven: (als je het niet weet kun je het opzoeken: Lukas 4:18 en 19)

Jezus zegt er zelf over:

Ik ben gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was
Lukas 19:10:

Dat betekent dat Jezus is gekomen om alles wat verkeerd was gegaan weer goed te maken.
Door de zonde gaan heel veel dingen kapot.
Toen Adam in de tuin liep – kon hij zomaar met God praten. Het was goed.
Dat veranderde toen Adam ongehoorzaam werd.
Adam had van God de autoriteit over de aarde gekregen maar toen hij
luisterde naar de slang raakte hij die autoriteit kwijt.
Hij gaf de autoriteit over de aarde weg aan de duivel.
Daardoor werd de duivel de ‘koning’ over de aarde.
Welke dingen zijn goed nieuws en horen bij Gods koninkrijk (kleur ze rood) en welke zijn slecht nieuws en
horen bij satans koninkrijk (kleur ze zwart)?

Vandaag zijn er nog wel veel mensen – en kinderen – die kiezen om bij het koninkrijk van de
slechte koning te horen. (denk even terug aan het verhaal van de vorige keer)
Weet je waarom?
Praat er met elkaar over.
Schrijf een aantal redenen op:

Misschien hebben ze nooit het goede nieuws over het koninkrijk van de goede koning of zijn zoon
(God en Jezus) gehoord.
Wie zou dat aan hen kunnen vertellen
 de voorganger
 de minister president
 de koningin
 ikzelf
 de juf of meester
 de burgemeester

Weet je wat Jezus heeft gezegd?

Markus 16: 15 en 16: Trek de

wereld in en vertel aan de hele
schepping het goede nieuws over Mij.
Lukas 10:9: Genees de zieken. En zeg

tegen de mensen dat het Koninkrijk
van God heel dichtbij is gekomen.
Lukas 19:10: (Jezus zei) Ik ben gekomen om te zoeken

en te redden wat verloren was
Markus 1:15 Het koninkrijk van God is vlakbij.

Keer u af van de zonde en geloof het goede nieuws.

Jezus zei dat we niet alleen het goede nieuws moet vertellen maar ook dezelfde dingen doen die
Jezus deed.
Welke goede dingen heeft Hij gedaan?
¾

___________________________________________________

¾

___________________________________________________

¾

___________________________________________________

¾

___________________________________________________

¾

___________________________________________________

¾

___________________________________________________

¾

___________________________________________________

Jezus geeft aan jou dezelfde opdracht: het goede nieuws over Gods
koninkrijk te vertellen en dezelfde werken te doen die Jezus deed.
Bid elke dag dat God je zal helpen om het goede nieuws te vertellen aan je familie, je vriendjes
of vriendinnetjes, of hen te laten zien dat je dezelfde werken wilt doen die Jezus deed
Noem de naam van iemand die je kent die het goede nieuws over Jezus en over Gods koninkrijk
niet kent. Schrijf die naam op

Neem nu de tijd om met elkaar te bidden voor de persoon die je hebt
opgeschreven.

