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LEZEN: 
Matteüs 1; Markus 12:35–37; Jesaja 9:6, 7; Romeinen 5:8; Johannes 2:25; 
Jeremia 29:13; Matteüs 2:1–14.

KERNTEKST: 
‘Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 
Matteüs 1:21

ZOON VAN DAVID
Geïnspireerd door de heilige Geest, begon Matteüs zijn boek met een geslachtsregis-
ter. Niet met zomaar een geslachtsregister, maar met dat van Jezus. Hij begon het ge-
slachtsregister met een aantal voorouders, die de meesten niet graag als die van hen 
zouden zien.

Misschien kon Matteüs zich inleven in dit voorgeslacht omdat hij zelf een beetje een 
buitenbeentje was. Hij was tenslotte een Joodse tollenaar. Iemand die zijn ziel had verkocht 
aan de vijand en zelfs Rome betaalde voor de mogelijkheid om belasting te innen van 
zijn eigen volk. Dit was zeker geen man die geliefd was. 

Mensen letten misschien op uiterlijke kenmerken, maar God ziet het hart. De Heer keek 
in het hart van Matteüs en koos hem, een verachte tollenaar, om een van zijn discipelen 
te zijn. Toen hij hem riep, aanvaardde Matteüs dit en hij gaf zijn oude leven op, om een 
nieuw leven met Jezus te beginnen.

Matteüs volgde zijn Heer, maakte aantekeningen en op een dag zou hij iets teruggeven 
aan zijn volk en aan de wereld. Het zou geen kwitantie zijn, maar een waardevol verslag 
van het leven van Jezus.
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EEN BOEK
VAN GENESIS

ZONDAG 27 MAART | BIJBELLES  

‘Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David …’1

Vanaf het begin noemt Matteüs zijn werk een boek (van het Griekse woord biblos dat 
onder andere heilige schrift betekent, hier vertaalt als overzicht): een boek van het 
geslachtsregister van Jezus. Het Griekse woord dat vertaald is als genealogie of geslacht 
kan eigenlijk ook worden vertaald als genesis. Dus we zouden kunnen zeggen dat Matteüs 
zijn evangelie begint met ‘een boek van genesis’.

Net zoals het Oude Testament begint met een boek over de schepping van de wereld, zo 
begint Matteüs, en dus het Nieuwe Testament, met een boek over de schepper en over 
de verlossing die alleen deze schepper kon verwezenlijken. 

Wat vertellen deze verzen ons over Jezus? Johannes 1:1–3; Hebreeën 1:1–3; Micha 
5:2; Marcus 12:35–37.

‘Van de dagen der eeuwigheid was de Here Jezus Christus één met de Vader. Hij was “het 
beeld Gods,” het beeld van zijn grootheid en majesteit, “de afstraling zijner heerlijkheid. …” 
Door onder ons te komen wonen, zou Jezus God bekend maken aan mensen en engelen. 
Hij was het Woord Gods, hij maakte Gods gedachten bekend.’2

De goddelijkheid van Christus is echter niet wat Matteüs in de eerste plaats in gedachten 
heeft. Dit in tegenstelling tot Johannes, die eerst schrijft over de goddelijkheid van Christus, 
voordat hij de menselijkheid van Jezus behandelt.3 In plaats daarvan vestigt Matteüs de 
aandacht op Christus’ menselijkheid, Christus als de zoon van David, zoon van Abraham. 
Vervolgens trekt hij de menselijke afstamming van Jezus na, vanaf Abraham tot aan Jezus’ 
geboorte. Allemaal omdat hij aan zijn lezers wil laten zien dat Jezus van Nazaret inderdaad 
de messias was die de profetieën in het Oude Testament voorspelden.

Natuurlijk zijn familie en afkomst belangrijk. Maar het evangelie wijst ons op iets 
nog belangrijkers. Wat is dit en waarom is het zo belangrijk?4 

1 Matteüs 1:1
2 Ellen G. White, Jezus-De wens der eeuwen, blz. 11
3 Zie Johannes 1:1–4
4 Zie Galaten 3:29

Matteüs 1:21
Wat zou de zoon doen?
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Eén ding was zeker, ongeacht de verschillende standpunten van Joden met betrekking 
tot de komst van de messias: hij zou afkomstig zijn uit het huis van David. Zelfs veel van 
de religieuze Joden die vandaag de dag wachten op de messias geloven dat hij uit het 
huis van David moet komen. Daarom is Matteüs zijn evangelie begonnen op de manier 
waarop hij dat deed; hij wilde vaststellen dat Jezus de messias was. De messias moest een 
nakomeling zijn van Abraham,5 de vader van het Joodse volk. En hij moest uit het geslacht 
van David komen. Daarom wil Matteüs onmiddellijk de afkomst van Jezus aantonen en dat 
hij een directe afstammeling van Abraham was (dat waren echter de meeste Israëlieten), 
maar ook van koning David. Veel commentatoren geloven dat Matteüs zich voornamelijk 
tot een Joods publiek richt. Daarom legt hij sterk de nadruk op het bewijs dat Jezus van 
Nazaret de Messias is.

Lees de volgende verzen. Hoe helpen deze verzen ons te begrijpen wat Matteüs 
probeerde duidelijk te maken?

2 Samuel 7:16, 17

Jesaja 9:5, 6

Jesaja 11:1, 2

Handelingen 2:29, 30

Dit helpt ons te begrijpen waarom het evangelie van Matteüs begint met de woorden: 
‘Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David.’6 Allereerst wordt Jezus 
omschreven als de ‘zoon van David’. Het Nieuwe Testament begint met deze weergave 
van Jezus. Zelf zegt hij tegen het einde van het Nieuwe Testament: ‘Ik, Jezus, heb mijn 
engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de 
telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’7 Naast al het andere wat Jezus 
is, blijft hij ‘de telg van David’.

Wat een krachtig bewijs van de menselijke natuur van Jezus! Onze schepper heeft zichzelf 
met ons verbonden op een manier die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen.

5 Genesis 22:18; Galaten 3:16
6 Matteüs 1:1
7 Openbaring 22:16

EEN KONINKLIJK 
GESLACHT

BIJBELLES | MAANDAG 28 MAART

Johannes 1:1–4, Marcus 12:35–37, 
Micha 5:2, Hebreeën 1:1–3

Wat zeggen deze verzen over Jezus? 
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HET BEGIN VAN
JEZUS’ STAMBOOM

DINSDAG 29 MAART | BIJBELLES  

Lees Matteüs 1:2, 3. Wie vinden we, afgezien van David, in de stamboom van Jezus? 

Vrouwen werden doorgaans niet opgenomen in een geslachtsregister. Waarom wordt 
een vrouw die Tamar heet hier wel vermeld? Wie was zij eigenlijk?

Tamar was een Kanaänitische vrouw, die achtereenvolgens getrouwd was met twee zonen 
van Juda. Beide zonen stierven in goddeloosheid, terwijl Tamar kinderloos bleef. Haar 
schoonvader, Juda, beloofde Tamar dat zij met zijn derde zoon mocht trouwen wanneer 
die oud genoeg was. Maar dit gebeurde niet. 

En wat deed Tamar? Ze vermomde zich als prostituee en had gemeenschap met niemand 
minder dan Juda, die er zelf geen benul van had dat het Tamar was. Toen maanden later bleek 
dat Tamar zwanger was, nam Juda maatregelen om de onzedelijke vrouw volgens de toen 
geldende wetten terecht te stellen. Maar Tamar onthulde wie de vader van haar baby was. 

Ook al lijkt dit verhaal uit een smakeloze soapserie te komen, het maakt nog steeds 
onderdeel uit van de menselijke afkomst van Jezus.

Lees Matteüs 1:4, 5. Welke enigszins verrassende namen komen verder nog in 
de afstamming voor?

Onder hen was Rachab, de Kanaänitische prostituee. Nadat ze de Israëlitische spionnen 
had beschermd in Kanaän, had ze zich aangesloten bij Gods volk. Via haar huwelijk is zij 
deel gaan uitmaken van de afstamming van Jezus.

Lees Matteüs 1:5, 6. Wie maakte er nog meer deel uit van het geslacht? 

Ruth was een deugdzame vrouw. Maar, buiten haar eigen schuld om, stamde zij af van 
de Moabieten, het resultaat van de incestueuze relatie tussen de dronken Lot en een van 
zijn dochters. Batseba, de vrouw van Uria, werd door de egoïstische koning David bij zich 
geroepen, terwijl haar man Uria voor David op het slagveld verbleef. David was ook een 
zondaar die een verlosser nodig had. David had vele bijzondere kwaliteiten, maar hij was 
absoluut geen voorbeeldige pater familias. 

God accepteert ons, ondanks onze gebreken en tekortkomingen. Hoe kunnen we 
leren hetzelfde met anderen te doen, ondanks hun gebreken en tekortkomingen?

Jesaja 9:5–7; 11:1,2; 2 Samuël 
7:16,17; Handelingen 2:29,30

Wat probeerde Matteüs duidelijk 
te maken?
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TOEN WIJ NOG
ZONDAARS WAREN
Lees Romeinen 3:9, 10, 5:8; Johannes 2:25; Jeremia 17:9. Wat zeggen deze teksten 
over de menselijke natuur? Wat voor overtuigend bewijs hebben wij wat betreft 
de waarheid van deze beweringen?

Zoals al vaak is gezegd, maar de moeite waard is om te herhalen, de Bijbel schetst geen 
rooskleurig beeld van de mensheid of de menselijke natuur. Vanaf de zondeval8 tot aan 
de val van Babylon in de eindtijd9 valt de trieste conditie van de mensheid duidelijk op. 
We hebben, bijvoorbeeld, de neiging om de eerste dagen van de kerk, voordat de grote 
afkeer van het geloof10 plaatsvond, te idealiseren, maar dat is een vergissing.11 We zijn 
allemaal zondige, gebrekkige mensen en daartoe behoort ook het geslacht waaruit Jezus 
zelf voortkwam. 

‘De oprechtheid en onwaarschijnlijkheid van deze genealogie,’ schrijft wetenschapper 
Michael Wilkins, ‘moet de lezers van Matteüs verbijsterd hebben. De voorouders van 
Jezus waren mensen met de grillen, maar ook de potenties, van gewone mensen. God 
gebruikte hen om zijn verlossing te realiseren. Er zit geen patroon van rechtvaardigheid 
in de afstamming van Jezus. We vinden er echtbrekers, prostituees, helden en heidenen. 
De zondige Rechabeam was de vader van de zondige Abia, die de vader was van de goede 
koning Asaf. Asaf was de vader van de goede koning Josafat…, die was de vader van de 
zondige koning Joram. God werkte door de generaties heen, zowel goed als kwaad, om 
zijn doeleinden te verwezenlijken. Matteüs laat zien dat God iedereen kan gebruiken—hoe 
gemarginaliseerd of veracht ook—om zijn doel te bereiken. Het zijn juist deze mensen 
die Jezus kwam redden.’12

Dat is het punt dat we moeten onthouden: niet alleen wanneer we naar anderen kijken, 
maar ook wanneer we naar onszelf kijken. Welke christen is het niet een keer overkomen 
dat zij/hij ontmoedigd raakte, twijfelde over haar/zijn geloof, zich afvroeg of zij/hij wel 
echt bekeerd was? Vaak wordt deze ontmoediging teweeggebracht door onze gevallen 
natuur, onze zonden en onze gebreken. Maar te midden van de wanhoop kunnen en 
moeten we hoop putten uit het feit dat God al deze dingen weet en dat Christus naar 
deze wereld is gekomen voor mensen net zoals wij. 

Welke beloftes in de Bijbel bieden u houvast in ogenblikken van ontmoediging 
en geestelijke wanhoop?

8 Genesis 3
9 Openbaring 18
10 2 Tessalonicenzen 2:3
11 Zie 1 Korintiërs 5:1
12 Michael Wilkins, Zondervan Illustrated Bible
 Backgrounds Commentary: Matthew (Grand
 Rapids: Zondervan, 2002), blz. 9

Matteüs 1:2–17
Wie vinden we in de stamboom 

van Jezus?
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BIJBELLES | DONDERDAG 31 MAART

Ergens in de nachtlucht tussen Matteüs 1 en Matteüs 2 is Jezus geboren. Het was ver-
moedelijk niet op 25 juni. Gebaseerd op het tijdsschema van Zacharia’s tempeldienst, 
suggereren geleerden dat Jezus in de herfst is geboren, wanneer de schapen nog steeds 
buiten in het veld zijn. Misschien eind september of begin oktober.

Het is zeer ironisch dat enkele van de eerste mensen die de Joodse messias kwamen 
opzoeken en aanbidden heidenen waren. Terwijl het grootste gedeelte van Jezus’ eigen 
volk (en een paranoïde half-Jood, koning Herodes) dachten dat ze wisten wat voor soort 
messias ze konden verwachten, hadden deze reizigers uit het oosten een open geest en 
hart. De magiërs waren gerespecteerde filosofen uit Perzië, die hun leven gewijd hadden 
aan het zoeken naar waarheid, waar die ook maar vandaan mocht komen. Het is dus ook 
geen verrassing dat ze degene kwamen aanbidden die ‘de Waarheid’ zelf was. Hoewel de 
context anders is, zien we hier een voorbeeld van de waarheid van woorden die eeuwen 
daarvoor waren gesproken: ‘Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste 
met hart en ziel zoeken.’13 

Lees Matteüs 2:1–14. Wat is het verschil in de houding van deze wijze mannen 
vergeleken met die van koning Herodes?

Deze heidenen knielen neer en aanbidden Jezus. In tegenstelling tot de koning van het 
volk, die Jezus in plaats daarvan probeerde te vermoorden.

Dit verhaal dient om ons te herinneren aan het feit dat een kerklidmaatschap geen 
zekerheid biedt van een juiste relatie met God. Het zou ook een herinnering moeten 
zijn dat een goed begrip van de waarheid zeer belangrijk is. Als Herodes en de priesters 
een beter inzicht hadden gehad van de profetieën omtrent de Messias, dan zou Herodes 
hebben geweten dat Jezus niet de dreiging zou zijn geweest waarvoor hij vreesde. Hij zou 
hebben geweten dat deze ‘Koning van de Joden’ niet iemand was om je zorgen over te 
maken, tenminste niet op het gebied van het behouden van de directe politieke macht. 

Hoe kunnen wij als zevendedagsadventisten, gezegend met veel licht, ons 
beschermen tegen de veronderstelling dat dit licht automatisch inhoudt dat wij 
een goede verhouding met God hebben? Welke aspecten van dat licht helpen 
ons Gods liefde beter te herkennen, waardoor we meer naar hem verlangen?

13 Jeremia 29:13

GEBOORTE VAN DAVIDS 
GODDELIJKE ZOON

Romeinen 3:9,10; 5:8; 
Johannes 2:25; Jeremia 17:9

Wat zegt dit over de
menselijke aard?
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BIJBELLES | VRIJDAG 1 APRIL

Kijk naar dit citaat van Ellen G. White: 
‘Zo kan iedere zondaar tot Christus 
komen. “Niet om de werken der ge-
rechtigheid die wij zouden gedaan 
hebben, doch naar zijn ontferming 
heeft hij ons gered.”14 Als Satan u zegt 
dat u een zondaar bent en niet kunt 
hopen op Gods zegeningen, zeg hem 
dan dat Christus in de wereld gekomen 
is om zondaars te redden. Wij hebben 
niets om onszelf bij God aan te prijzen, 
maar wij mogen altijd het beroep op 
hem doen dat onze hulpeloze toestand 
noodzakelijk maakt, dat hij ons redt.’15 
Wat een geweldige gedachte: het is 
‘onze hulpeloze toestand’ die Christus 
als redder noodzakelijk maakt. Deze 
waarheid verandert niet of we nu voor 
het eerst bij Jezus komen of al ons hele 
leven met hem doorbrengen. Net zoals 
de personen uit het geslachtsregister van 
Jezus’ menselijke kant, zijn wij zondaars 
die genade nodig hebben. Hoezeer 
onze gehoorzaamheid aan de wet, onze 
overwinning over zonde en verleiding, 
en onze groei in Christus ook deel uit-
maken van het christelijke leven, zij zijn 
het resultaat van verlossing en nooit de 
oorzaak. Of het nu de misdadiger aan 
het kruis of een heilige bij de wederkomst 
van Jezus betreft, wij zijn allemaal in een 
‘hulpeloze toestand [die] noodzakelijk 
maakt, dat hij ons redt.’ Het is cruciaal 
dat we deze fundamentele waarheid 
nooit vergeten.

14 Titus 3:5
15 Ellen G. White, Jezus-De wens der eeuwen, 

blz. 257

VERDERE 
STUDIE

GESPREKSVRAGEN

  Zoals we deze week hebben 
gezien, hield Herodes er grote 
profetische misvattingen op na, 
die ertoe leidden dat hij enkele 
verschrikkelijke daden beging. Wat 
zijn de gevaren van profetische 
dwalingen die vandaag de dag 
heersen? Denk bijvoorbeeld aan de 
idee van de ‘geheime opname’. 

 Wie je ouders zijn en in welke 
klasse je bent geboren wordt in 
vele culturen en samenlevingen 
erg belangrijk gevonden. Valt dit te 
rijmen met waar het evangelie voor 
staat? Hoe beïnvloedt bovendien 
de idee van ‘wedergeboren zijn’ 
de manier waarop we hier tegen 
aankijken?

Matteüs 2:1–14
Waarin verschilden koning 

Herodes en de magiërs?
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Matteüs 1:1–17
Zoon van David

IJSBREKERVRAAG
Heeft u wel eens iets ongewoons meegemaakt? Hoe reageerde u daar toen op? Was dat 
achteraf terecht of niet?

IK VERKEN
Het evangelie van Matteüs werd geschreven en kreeg enkele tientallen jaren na de 
opstanding van Jezus zijn uiteindelijke vorm. De schrijver had er een speciale bedoeling 
mee om er zo lang mee te wachten. Wij zullen proberen die bedoeling te achterhalen 
door goed te kijken naar de inleiding van dit evangelie: een ‘eenvoudig’ geslachtsregister. 
Feitelijk lijkt het erop dat Matteüs van deze genealogie een soort ‘incipit ’ (beginregel) 
maakt, die op het eerste gezicht een saaie en nutteloze opsomming van namen is, maar 
in feite de belangrijkste thema’s bevat die in zijn geschrift aan de orde zullen komen.

IK BESTUDEER
Bij de verbazingwekkende kenmerken van dit geslachtsregister vallen vooral de volgende 
dingen op:

 Dit geslachtsregister wordt omlijst door enkele karakteristieke figuren (Abraham, David). 
Deze mannen worden genoemd in de verzen 1 en 17.
 Matteüs vertelt ons dat er sprake is van een bijzondere indeling, drie perioden met elk 
veertien nakomelingen.

Waarom maakt Matteüs deze opmerkingen? We hebben een klassieke genealogie gelezen, 
maar daarin treffen we een aantal opmerkelijke aspecten aan. Tel het aantal geslachten 
in Matteüs 1:6b–11. Wat valt u op? Vergelijk de derde serie van 14 in Matteüs 1:12–16 met 
de lijst van 1 Kronieken 3:11–15. Wat ontdekt u? In vers 16 wordt Jozef de vader van Jezus 
genoemd. Was hij inderdaad Jezus’ vader?

 Waarom zou Matteüs volgens u een indeling van 3 x14 geslachten hebben gemaakt, 
zonder rekening te houden met de geschiedkundige nauwkeurigheid? Wat vindt u 
ervan dat deze geslachtslijst historisch gezien niet helemaal klopt?
 Kan ik de gedachte accepteren dat er ook waarheid kan schuilen in een tekstgedeelte 
dat geschiedkundig niet helemaal klopt? Welk onderscheid zou er kunnen zijn tussen 
informatie en onderricht?

Matteüs had als belastinginner waarschijnlijk ervaren hoe het was om als ‘onrein’ te worden 
verworpen, zoals ook blijkt uit het verhaal van Zacheüs. Normaliter zouden vrouwen in 
een dergelijk register niet worden vermeld—zelfs Sarai niet, die daar het meest voor in 
aanmerking komt. 

 Wie worden wel genoemd en wat is aan hen zo bijzonder?
 Op welke boodschap van Jezus neemt het noemen van enkele vrouwen en enkele andere 
minder voor de hand liggende personen, zoals Manasse die een schoolvoorbeeld van 
wreedheid en verdorvenheid was, een 
voorschot?
 Wie behoort volgens dit gedeelte tenslot-
te tot Gods gezin? 

Jeremia 29:13,14a
Welke toezegging krijg ik? 
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IK BID …
Dank u goede God dat u door Jezus Christus het voor 
iedereen mogelijk hebt gemaakt om bij u te mogen 
horen. Ook voor mij. 
Amen.

Met een beeld van een God die ons verwelkomt verdwijnt het begrip ‘onrein’. Dat gaat 
niet veel verder dan wat Jezus zelf zei. Denk aan de mensen die Jezus ontmoette. Wat 
voor mensen werden door hem vooral geholpen, genezen en opnieuw opgenomen in de 
maatschappij? Met het optreden van Jezus verdwijnt elk klassenverschil tussen degenen 
die God mogen benaderen en degenen die van zijn aanwezigheid zijn uitgesloten.

IK PAS TOE
 Waarom staat aan het einde van het evangelie van Matteüs de oproep om Gods gezin 
bijeen te brengen vanuit alle volken op aarde? Wat is het verband met het doel van 
Matteüs? 
 Hoe anders ga je dit geslachtsregister lezen als je het doel begrijpt? De genealogie is 
partijdig en er is aan gesleuteld. Daarom is wat we hier lezen vooral symbolisch bedoeld. 
Hierdoor wordt Jezus in feite degene die de hele mensheid draagt.
 Waar moet ik naar zoeken als we dit soort onregelmatigheden constateren? Vooral als 
we elders in de Bijbel ook controversiële teksten tegenkomen? Waarom is het te simpel 
om te denken dat de schrijver een fout heeft gemaakt? 
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GOD REDT

Openingsvraag
Hoe vind je dat jouw relatie met God zou moeten zijn. Deel met de groep.
Lees samen Matteüs 1:18-23

IJsbrekervraag
Heb jij wel eens iemand gered, of ken je iemand die dat heeft gedaan? Wat vind 
je van mensen die anderen redden?

Inspiratie
‘Hij zal zijn volk redden, hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden.’1

Behandel de tekst 
 Zondag: vers 18-19. Een relatieprobleem. Wat heeft de schrijver precies over 
de relatie tussen Jozef en Maria gezegd? Waarom heeft hij dat gedaan? Jozef 
was een tsaddiq, iemand die de wet houdt. Wat had hij volgens de wet moeten 
doen, lees Leviticus 20:10? Waarom deed hij dat niet? Wat zegt dit over Jozef? 
Bespreek met elkaar.
 Maandag: vers 20-21. God grijpt in. Welke voorbeelden uit het Oude Testament 
ken je waarin God ook via dromen communiceert? Waarom noemt de engel Jozef 
‘zoon van David’? Welke betekenis hadden die woorden voor Jozef, lees Psalm 
89:3,4 en Jesaja 11:1-5? De naam Jezus is dezelfde als Jeshua of Jozua: God redt. 
Kun je die naam verbinden met bijvoorbeeld Jesaja 11:1-5? Bespreek met elkaar.
 Dinsdag: vers 22. Voorspellingen komen uit. Matteüs heeft 25 citaten en verwij-
zingen naar het Oude Testament gegeven om te bewijzen dat Jezus de Messias 
was, lees Micha 5:1, Jeremia 23:5. Waarom denk je dat hij dat deed? Voor welke 
mensen in zijn tijd was dat nodig, denk je?
 Woensdag: vers 23. Verwijzing naar Jesaja 7:14. Kijk of je Jesaja 7:14-9:7 kunt 
lezen. Kun je begrijpen waarom Matteüs dit vers aan heeft gehaald als bewijs 
dat Jezus dè Messias is? Bespreek met elkaar. 

Toepassing 
 Donderdag. Hoe rechtvaardig ben jij? Kijk je liever naar de regels of liever naar 
de mens? Wat voor verschillende uitkomsten leveren beide benaderingen op? 
Bespreek met elkaar.
 Vrijdag. Heeft God wel eens ingegrepen in jouw leven? Wat gebeurde er precies? 
Hoe wist je dat God het was? Stel dat je zo’n ervaring niet hebt, betekent dat dat 
je geloof niet goed is? Kun je daar ook anders naar kijken? 
 Sabbat. Welke voorspelling in de Bijbel is voor jou het belangrijkst? Laat iedereen 
in de groep zijn favoriete profetie noemen. Hoe komt het dat niet iedereen 
dezelfde voorkeur heeft?

Opdracht
Zoek op internet naar mensen die anderen hebben gered en vertel volgende week 
één van die verhalen die jou het meest inspireert. Bespreek hoe je houding moet 
zijn om een ander te kunnen/willen redden. 

1 Matteüs 1:21 Bijbel in Gewone Taal
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SABBAT 2 APRIL | JONGERENLES
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