JEZUS’ V ERSCHIJNING

1. Omcirkel het Bijbelboek waar we uit lezen.

20

Dankgebed
Dank U wel voor de Bijbel. Voor alle betrouwbare
verhalen van ooggetuigen die hier in staan.
Dank U voor het verhaal van T homas. Hij vond het
eerst moeilijk om te geloven, omdat hij Jezus niet gezien
had. Maar, Jezus heeft Zich laten zien!
En dat doet Hij vandaag nog steeds!
Jezus laat Zich zien door alle verhalen uit de Bijbel, maar
ook door de mensen die van Hem getuigen. Help mij om
ook te getuigen, te vertellen van Jezus.

Judas
Openb.

1 Petrus
2 Petrus
1 Joh.
2 Joh.
3 Joh.

Hebreeën

Titus

Filemon

2 Tim.

2 Tessalon.
1 Tim.

1 Tessalon.
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GEBED

Voor wie en voor wat bidden en danken we?

fijne dingen:

moeilijke dingen:

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

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

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

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

vouwlijn

DE LITURGIE
3.
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vers: ............................................. t/m .............................................

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

2.

Kolossenzen

3. We lezen uit hoofdstuk:

2. Wie heeft dit evangelie geschreven?

1.

Galaten
Efeziërs
Filippenzen

Romeinen
1 Korinthe.

Brieven met het goede nieuws, verhalen over Jezus

Johannes
Handelingen

LEZEN

Markus
Lukas

Mattheüs

Nieuwe Testament
(= nieuwe verbond)

2 Korinthe.

Ik voel me vandaag:

Zet een kruisje door het vakje als er een onderdeel van de liturgie is geweest.

4.

5.

6.

PUZZELS

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

In de Bijbelse tijd was zout een ond
erdeel
van het woord voor ‘tevoorschijn kom
en’.
Het was een teken voor het verbond
met
God. Zoek het verband tussen ‘zou
t’ en
‘verbond’ maar eens op in deze teks
ten:
Leviticus 2: 13 en Numeri 18: 19.

Je ziet heel veel streepjes met daa
raan
allemaal verschillende vormen. Pak
een
dikke stift en trek alleen de strepen
over
met een balletje eraan. Welk woord
komt
tevoorschijn?

Hiernaast staat een
mooie spreuk uit de
Bijbel. Volg de lijnen en
zet alle woorden op de
goede plek.

15.

16.

17.

18.

BIJBELVERS
‘Jezus zei tegen hem: Omdat u
Mij gezien hebt, Thomas, hebt
u geloofd; zalig zijn zij die niet
gezien zullen hebben en toch
zullen geloven.’
Johannes 20: 29 | HSV

BIJ DE
PREEK

KIJK, HIJ LEEFT!
Wat hiervoor gebeurde: Jezus staat op uit de dood, Zijn graf
is leeg. * Maria vertelt aan de discipelen dat Jezus is opgestaan. *
De Emmaüsgangers zien Jezus. * De discipelen zijn in Jeruzalem.

1. Wat is een (oog)getuige?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Wat zegt Jezus tegen de discipelen?

3. Wanneer zijn alle discipelen voor de tweede keer bij elkaar?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

4.Wat gebeurt er? En wat zegt Thomas nu?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Vind je Thomas een betrouwbare getuige? Waarom wel/niet?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Je hoeft niet bang
te zijn
De discipelen zitten in een huis,
in Jeruzalem. De deuren zijn
gesloten. Ze zijn bang dat zij,
als volgelingen van Jezus, ook
opgepakt en gedood zullen worden. Helemaal nu blijkt dat het
lichaam van Jezus weg is.

Hij komt naar je toe

De gesloten deuren
laten ook het
wonder zien van de
komst van
Jezu s: niets houdt
Zijn komst tegen!
De groet ’Vrede zij
u’ is op zic h een
alledaagse oosterse
groet, maar al s
Jezu s hem uitspre
ekt, krijgt deze
groet een andere
in houd.
Hij brengt de ec hte
vrede.

Idee en uitvoering: bijMaris en HGJB. Illustraties: Linda Bikker. Puzzel: Alma Knol. Oplossing: Offer. Een
vriendelijk woord is als honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.

Wie is Thomas?

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

T homas behoort tot de discip elenkring van de Heere
Jezus. Hij treedt echter niet zo op de voorgrond.
Enkele dingen vertelt Johannes van hem.
• T homas is bereid om met de Heere Jezus
te
sterven (Johannes 11:16).
• Hij is degene die zegt dat hij de weg
niet weet
naar de plaats waar Jezus heen gaat
(Johannes 14:5).
• Het gedeelte dat in dit programma centra
al staat.
• Hij ontmoet, met de andere discip elen,
Jezus aan
het meer van Tiberias (Johannes 21:2).
En het staat niet specifiek in de Bijbel vermeld,
maar waarsc hijnlijk is T homas de eerste keer
weggegaan bij de groep discip elen, omdat hij zo
verdrietig was.

Zo geloofde Thomas, na het verhaal van de dicipelen
(kleur het aantal vakjes):
twijfel

zeker

Zo geloofde Thomas, na het zien van Jezus
(kleur het aantal vakjes):
twijfel

zeker

Zo zou ik geloven, als ik het verhaal van de dicipelen
had gehoord (kleur het aantal vakjes):
twijfel

zeker

Zo zou ik geloven, als ik Jezus had kunnen zien
(kleur het aantal vakjes):
twijfel

zeker

Zie het verhaal

Kijk goed naar de vier tekeningen van het verhaal van
Thomas. Op alle tekeningen ontbreken de ‘gezichten’
van de discipelen en van Thomas!
Teken jij maar hoe ze kijken.
Kies uit: verbaasd, verdrietig, boos, verschrikt of blij.

OM THUIS TE ZINGEN:
oth 159 GA MET GOD EN HIJ ZAL MET JE ZIJN // oth *** JE HOEFT NIET BANG TE ZIJN // elly en rikkert WAT EEN V RIEND

