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Gods dienaar werd in het begin door niemand gezien,
net als een plantje dat maar niet wil groeien. Hij viel
niet op, hij was niet mooi. Niemand keek naar hem,
hij werd door niemand bewonderd.
JESAJA 53:2
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Gods dienaar die door niemand werd gezien
Gods dienaar werd in
het begin door niemand
gezien, net als een
plantje dat maar niet
wil groeien. Hij viel niet
op, hij was niet mooi.
Niemand keek naar hem,
hij werd door niemand
bewonderd.
Jesaja 53:2

DE SCHATBEWAARDER UIT ETHIOPIE
PLANTJE
Heb je weleens zaadjes gezaaid waar plantjes uit
komen, maar dat je daarna vergat om ze water te geven? Met zo’n
klein en verschrompeld plantje uit droge grond wordt Gods dienaar
vergeleken. Hij is dan wel een heel bijzonder persoon, die door God
is uitgekozen om de mensen te bevrijden, maar Hij ziet er totaal
niet uit als een superheld. De mensen kijken zelfs op Hem neer
en lopen Hem snel voorbij. Waarom heeft God daarvoor gekozen?
Omdat de dienaar op deze manier net zo is geworden als wij: Hij
heeft ziekte en lijden gekend, net als alle andere mensen. Door een
Wat heb je nodig?
mens te worden als wij, kon Hij onze zonden van ons wegnemen.
Per tweetal:

In Handelingen 8:26-35 gaat het over een man uit
Ethiopië – een schatbewaarder (het hoofd van de
schatkamer van de koningin) – die in het boek Jesaja
aan het lezen is. Hij leest het gedeelte waar wij
vandaag ook een paar verzen van hebben gelezen.
De Ethiopische man begrijpt niet goed wie er met Gods
dienaar bedoeld wordt. Een van de apostelen, Filippus,
komt hem tegen en legt hem uit dat Gods dienaar Jezus
is. Jezus heeft geleden om onze zonden weg te kunnen
nemen. En zo wordt deze profetie in Jesaja 53 door
veel christenen nog steeds begrepen.

* twee gladde touwen of koorden van één meter,
bij voorkeur in twee verschillende kleuren
1

2

Maak aan elk uiteinde van de touwen een lus die
groot genoeg is om over je hand te passen.
Ga tegenover iemand anders staan.
Jullie krijgen allebei een touw.

Kunnen jullie elkaar bevrijden
zonder de lus van je pols te halen?

KNOPENPUZZEL
Het volk Israël zat in de
knoop. Ze kwamen er niet
zelf uit. God stuurde een
dienaar die Israël en alle
andere volken op aarde zou
bevrijden. In deze opdracht
zitten jullie ook in de knoop.
Lukt het jullie om jezelf te
bevrijden? Of heb je iemand
nodig die je bevrijdt?

Persoon A legt de twee lussen van zijn touw over
de eigen polsen, het touw losjes ertussen.
Persoon B legt één lus van zijn touw om de eigen pols.
Haal de rest van het touw achter het touw van
persoon A langs en leg de andere lus over zijn andere pols.
Jullie zijn nu met de touwen aan elkaar verbonden,
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tip
Lukt het niet?
Volg dan het stappenplan.

Wat heb je nodig?
Per tweetal:
* twee gladde touwen of koorden van één meter,
bij voorkeur in twee verschillende kleuren

1

2

Maak aan elk uiteinde van de touwen een lus die
groot genoeg is om over je hand te passen.
Ga tegenover iemand anders staan.
Jullie krijgen allebei een touw.

Kunnen jullie elkaar bevrijden
zonder de lus van je pols te halen?
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Werkblad (8-12 jaar) - Gods dienaar in het boek Jesaja

Gods dienaar die door niemand werd gezien

GODS DIENAAR - JESAJA 53:1-6
Waardoor lijdt
de dienaar?

Waarmee wordt de dienaar vergeleken?
..........................................

.......................

..........................................

.......................

..........................................

.......................

..........................................

.......................
.......................

Hoe gaan de mensen
met de dienaar om?
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

Hoe ziet de
dienaar eruit?

Hoe helpt de
dienaar ons?
..................
..................
..................
..................
..................

Hoe reageren de mensen op de dienaar?

..................

..........................................

..................

..........................................

..................

..........................................

..................

..........................................

..................
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Werkblad (8-12 jaar) - Gods dienaar in het boek Handelingen

Gods dienaar die door niemand werd gezien

1 Wie stuurt Filippus op reis?
een engel (Toen)
God (Hij)

De man las het volgende voor
uit het boek Jesaja:

Hij zweeg, hij deed zijn mond
niet open. Hij was zo stil als
een lam dat geschoren wordt.
Hij werd meegenomen als
een schaap dat geslacht gaat
worden. De mensen hebben
hem slecht behandeld, maar
God heeft hem gered. Nu is
zijn leven op aarde voorbij.
Wie zal er nog over hem
vertellen?
Over wie zegt de profeet dit?
Gaat het over hemzelf of over
iemand anders?

2 Uit welk land komt de man die
Filippus op zijn reis ontmoet?
uit Ethiopië (vertelde)
uit Egypte (zei)
3 Wat is het beroep van de man?
Hij is het hoofd van de koninklijke
stallen (God)
Hij is hoofd van de koninklijke
schatkamer (Filippus)

7 Uit welk
bijbelboek
leest de man?
Het bijbelboek Handelingen (van)
Het bijbelboek Jesaja (over)

4 In welke stad is de man
geweest?
in Jeruzalem (hem)
in Betlehem (toch)
5 Wat is de man in zijn
reiswagen aan het doen?
Hij schrijft (die)
Hij leest (dat)

8 Hoe komt het dat de man
niet begrijpt wat hij leest?
De woorden zijn te moeilijk (man)
Hij krijgt van niemand uitleg (Jezus)

6 Wie zegt tegen Filippus dat
hij naar de man in de reiswagen
moet gaan?
de heilige Geest (het)
de apostel Petrus (daarom)

9 Wat vraagt de man aan Filippus?
Kom je naast me zitten? (ging)
Wil je me met rust laten? (dacht)

OPLOSSING:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Handelingen 8:34
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