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Meeting 1 - jezus als superheld

Bijbelteksten
Johannes 1:18
Nog nooit heeft iemand God gezien. Maar de enige Zoon, die
zelf God is, kent de Vader van dichtbij. Gods Zoon is bij ons
gekomen. En door hem kennen wij God.
Lucas 1:30-33
Toen zei de engel tegen Maria: ‘Je hoeft niet bang te zijn, Maria.
God heeft je uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Jezus
zal heel belangrijk zijn, hij zal Zoon van de allerhoogste God
genoemd worden. En God, de Heer, zal hem koning maken, net
zoals zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor altijd koning
van Israël zijn. Aan zijn macht komt geen einde.’
Lucas 2:32 (lofzang van de oude Simeon in de tempel)
U hebt hem gestuurd om alle volken te redden.
Hij is het licht,
hij wijst de volken de weg naar u.
Hij is de held van uw volk Israël.
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Meeting 1 - jezus als superheld

Opdracht

Zet de goede tekens bij de bijbeltekst.
Jezus is gelijk aan God
Jezus is minder/lager dan God
Jezus is belangrijker/hoger dan mensen

Filippenzen 2:6-11
Jezus Christus was aan God gelijk. Maar hij vroeg
niet om de hoogste macht en eer voor zichzelf.
Nee, hij gaf zijn hemelse positie op. Hij maakte zich
zo onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als mens op
aarde. En toen hij leefde als mens, dacht hij nooit aan
zichzelf. Hij was altijd gehoorzaam aan God, zelfs
toen hij aan het kruis moest sterven.
Omdat Jezus Christus dat deed, heeft God hem de
hoogste plaats gegeven. God gaf hem de hoogste
eer, de eer die voor God zelf bestemd is. Daarom
zal iedereen voor Jezus knielen: alle engelen in de
hemel, alle mensen op aarde en iedereen in het
land van de dood. Dan zal iedereen zeggen: ‘Jezus
Christus is de Heer.’ En zo zal iedereen God, de
Vader, eren.
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Meeting 1 - jezus als superheld

Jezus is
meer mens
dan God

Jezus is
meer God dan
mens

Follow

Noem een voorbeeld waarin Jezus duidelijk een mens is.
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Noem een voorbeeld waarin Jezus duidelijk God is.
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Challenge

Optie 1
Download het filmpje Wie is Jezus? in de groepsapp en
bekijk thuis het resultaat van de anderen.
Optie 2
Kijk deze week naar een superheldenfilm.

Meeting 2

Jezus als topsporter
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Meeting 2 - jezus als topsporter

Bijbeltekst
Lucas 4:1-13 (in dialoog)
Verteller
De heilige Geest was in Jezus gekomen. Hij liet Jezus naar de
woestijn gaan, weg van de Jordaan. In de woestijn probeerde
de duivel om Jezus te laten zondigen.
Veertig dagen lang at Jezus niets. Toen de veertig dagen voorbij
waren, had hij erge honger. Toen zei de duivel:
Duivel
‘Jij bent toch de Zoon van God? Zeg dan tegen deze steen dat
hij in een brood moet veranderen!’
Jezus
‘In de heilige boeken staat: “Alleen van brood kan een mens niet
leven.”’
Verteller
Toen bracht de duivel Jezus naar een berg. En in één tel liet hij
hem alle koninkrijken van de wereld zien.
Duivel
‘Ik geef deze landen en al hun rijkdom aan jou. Want ik ben er
de baas over, en ik kan ze geven aan wie ik wil. Je hoeft alleen
maar te knielen en mij te eren, dan is alles van jou.’
Jezus
‘In de heilige boeken staat: “Kniel alleen voor de Heer, je God,
en vereer alleen hem.”’
Verteller
Daarna nam de duivel Jezus mee naar Jeruzalem. Hij bracht
hem naar het dak van de tempel, en zei:
Duivel
‘Jij bent toch de Zoon van God? Spring dan naar beneden! Want
in de heilige boeken staat: “God geeft zijn engelen de opdracht
om je te beschermen.” En er staat: “De engelen zullen je opvangen. Je zult je voet niet stoten tegen een steen.”’
Jezus
‘In de heilige boeken staat ook: “Je mag de Heer, je God, niet
uitdagen om zijn macht te bewijzen.”’
Verteller
Op al die manieren probeerde de duivel om Jezus te laten zondigen. Maar het lukte hem niet. Daarna liet hij Jezus een tijd met
rust.
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Meeting 2 - jezus als topsporter

Connect
Walnoten zijn goed voor de hersenen. Vooral mensen die zich urenlang moeten concentreren, eten ze graag. Walnoten zorgen voor een
betere reactietijd en motoriek.

Hersenkrakers
Als je het hebt wil je het delen.

Als je het deelt heb je
het niet meer.
Wat is het?

Wanneer noemen we het
cijfer 2 geen 2 maar 10?
Zet de getallen in de som, zodat de som klopt.

3478
(  –  :  ) x = 10

Countdown en Follow

Verbind met een pijl de woorden met elkaar.

Voeding

Heilige Geest

Conditie

Bijbel

Trainer

Gebed
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Meeting 2 - jezus als topsporter

Level Up

Trainingsprogramma

Bijbellezen

Bidden

Op de Heilige
Geest letten

Wie helpt?

Wie helpt?

Wie helpt?

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

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

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

Beloning:

Beloning:

Beloning:

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

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

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

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Meeting 2 - jezus als topsporter

Challenge
"" Welk voornemen, trainingsschema voor je
geloof, heb jij gemaakt?
"" Houd elkaar de komende week op de
hoogte: Wanneer heb jij gebeden of uit
de Bijbel gelezen? Hoe kreeg je nieuwe
moed? -> Misschien heb je iets van de heilige Geest gemerkt?
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