Tijdens de jeugdwerkactie van de Jeugdbond gaat het
over de zorg voor jongeren. Zij verdienen namelijk onze
aandacht. Jongeren zijn de toekomst van de kerk en
hebben praktische en geestelijke zorg nodig. Juist nu!
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Voor alle (online) acties en
We realiseren ons dat een jeugdwerkactie in de huidige omstandigheden er heel anders uit zal zien.
Toch is het juist nu belangrijk om actie te voeren voor onze jongeren. We zoeken daarbij naar nieuwe
mogelijkheden. Heeft u suggesties? Laat ze ons weten: actie@jbgg.nl
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Werkmateriaal

Schets
De twaalfjarige Jezus in de tempel

Lukas 2: 40 – 52
Vandaag is het zover, Hij mag mee naar de tempel! Wat heeft Hij er
lang naar uitgekeken. Elk jaar maken zijn ouders de lange reis naar
Jeruzalem om daar het Pascha te vieren. Maar vandaag mag Hij
mee. De Heere Jezus heeft al veel geleerd over de wet van Mozes in
de Synagoge, nog een jaar en dan is Hij ‘zoon van de wet’. Ze zijn niet
de enige die naar Jeruzalem gaan vanuit Nazareth. Een grote groep
bereid zich voor op de grote reis. De mensen uit Nazareth kennen
de Heere Jezus wel, ze denken dat het een gewone jongen is. Ze
weten niet dat Hij de Zoon van God is. Maar Jozef en Maria kennen
hun Zoon en merken dat Hij heel anders is dan de andere jongens uit
Nazareth. Ze nemen wat spullen mee voor onderweg. De reis duurt
ruim vier dagen. Als alles klaar is vertrekken ze. Op naar de grote
tempel in Jeruzalem, het huis van God.
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Inleiding
Naast Kompas over de Discipelen is er dit jaar ook een actiemap
rondom de Jeugdwerkactie. Elke drie jaar organiseert de
Jeugdbond een actie. Het thema van de actie is ‘Zorg voor
morgen!’. Om hierin ook de jongere kinderen te betrekken is
deze actiewerkmap gemaakt met daarin een vertelling en een
leuke werkvormen om een clubmorgen- of avond mee te vullen.
In de actie willen we de kinderen en jongeren centraal stellen.
De kinderen en jongeren zijn de toekomst van de kerk, zij hebben
onze zorg nodig. Deze zorg gaat over twee dingen, psychische
zorg, maar ook geestelijke zorg. We mogen om hen heen staan
als volwassenen om hen te wijzen op het Bloed van de Heere
Jezus. Dit geldt ook voor de jongste kinderen van de gemeente.
Met hen willen we stilstaan bij het belang van Bijbellezen en
Bijbelverhalen. Het grootste voorbeeld hierin is de Heere Jezus
zelf als hij naar de Tempel gaat in Jeruzalem om het Pascha
te vieren als hij twaalf jaar oud is. Wat kunnen wij daarin veel
van Hem leren, net als Jozef en Maria. Het is belangrijk voor de
kinderen dat zij veel uit de Bijbel horen, dat de Bijbelverhalen
voor hen gaan leven. Daarom is het naar de kerk gaan én naar
club gaan zo belangrijk. Daar willen wij dit jaar ook de aandacht
voor vragen in de jeugdwerkactie en een beroep doen op jou als
leidinggevende: Zorg voor morgen!

Doelen
• Kinderen bewust maken van het belang van het bezig zijn met
de dingen van het Koninkrijk van God
• De Bijbelverhalen levende verhalen laten zijn voor kinderen
• Kinderen overbrengen wat het belang is van het hebben van
Bijbelkennis

Toelichting doelen
Om kinderen te verbinden aan de gemeente is het belangrijk dat
zij zich bewust zijn van wat een gemeente is. Gemeente zijn begint
in de kerk, het huis van God. De Heere Jezus is twaalf jaar als hij
voor het eerst in het huis van Zijn Vader komt. Hij zoekt daar de
Schriftgeleerden op. Wijze mannen met wie hij praat over de wet.
Mannen met veel kennis van Gods Woord. De Heere Jezus leert
ons hier hoe belangrijk het is om in het huis van God te komen en
ons te verdiepen in Zijn Woord en om meer kennis op te doen. De
Jeugdwerkactie is dit jaar gericht op het jeugdwerk binnen onze
gemeenten. Voor de jongeren kinderen is het belangrijk om in te
leren zien wat het belang is van Bijbelkennis. Dit begint onder
andere op club waar er Bijbelverhalen worden verteld.

Vooraf aan de vertelling

Wat een stofwolken én wat veel mensen! Als je goed luistert hoor
je gezang, ze zingen liederen, liederen over Jeruzalem, de tempel
en de Heere. Nog een klein stukje en dan zijn ze er. Jozef kijkt Maria
aan, wat weet hun Zoon veel over Gods Woord. Aan alles zien en
merken zij dat de Heere Jezus de Zoon is van hun Vader in de hemel.
De Heere heeft hun Zoon wijsheid gegeven, hij stelt moeilijke
vragen en heeft de Heere in de Hemel lief met heel Zijn hart.
Lang de tijd om hierover te praten hebben Jozef en Maria niet,
ze zijn er bijna. Nog één heuvel beklimmen en dan zijn ze er. Ze
zien de Tempel al liggen boven op de heuvel. Wat is het druk,
overal lopen mensen. Ook zien zij rook, er worden heel veel dieren
geslacht, wel meer dan duizend dieren. Deze dieren vertellen van
het echte Lam van God. Maar niemand weet Wie dat is. Niemand
weet dat Hij daar ook loopt.
Wat een feest is het in de Tempel. De Heere Jezus is blij dat Hij
er is. Het is de eerste keer dat Hij in het huis van Zijn Vader is of
eigenlijk in Zijn eigen huis. Hij komt hier om nog meer te leren.
Wat een drukte en een herrie, als je goed kijkt zie je weer een
lange stoet lopen, ze vertrekken uit Jeruzalem. Het Pascha is
gevierd, de dieren zijn geslacht. Met elkaar hebben ze gedacht
aan het bloed van het Lam.
Ook Jozef en Maria lopen tussen de menigte. Maria, weet jij
waar Jezus is? Vraagt Jozef aan zijn vrouw. O, Hij zal wel bij Zijn
vrienden lopen zegt Maria tegen Jozef. We zien hem straks wel
weer hoor. Straks als het avond is en zij een plekje gaan zoeken
om te slapen, dan komt Jezus hen vast wel opzoeken denkt Maria.
Maar het wordt steeds donkerder en ze zien Hem niet. Maria
wordt ongerust. Jozef, zie je Hem al aankomen? Misschien moeten
we Hem gaan zoeken zegt Jozef. Hij klinkt bezorgd…

Ga kort in gesprek met de kinderen:

– Weet jij nog dat je voor het eerst naar de kerk mocht?
– Hoe vond je dat?
– Hoe is het nu voor je om naar de kerk te gaan?

Zijn ze nu hun Zoon kwijtgeraakt in de drukke menigte? Maria
begint wat sneller te lopen en zoekt wat mensen op: hebben
jullie Jezus gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. In de verte ziet

Verwerking
ze de ouders zitten van een van de vrienden van Jezus, hebben
jullie Jezus gezien? Nee, wat is er aan de hand? Wij hebben Hem
niet meer gezien na de Pascha viering, zegt Maria. Waar zou
Hij zijn? Ze vragen het aan iedereen die zij tegenkomen. Na een
poosje is Maria zo moe en verdrietig. Zou Hij in Jeruzalem zijn
achtergebleven?

Brief
Laat de kinderen een brief schrijven naar hun wijkouderling of
dominee, waarin zij opschrijven wat de kerk voor hen betekent.
Laat ze daarin ook een vraag beschrijven die zij hebben aan de
dominee of ouderling. Door deze brief worden kinderen stilgezet bij
wat de kerk en de gemeente voor hen betekend. En hiermee wordt
ook inzicht in de leefwereld en de vragen van kinderen gegeven.

Jozef kijkt Maria aan en haalt zijn schouders op, dat moet dan
wel…ik kan Hem hier echt niet vinden. Laten we nu proberen te
slapen, dan gaan we morgenochtend vroeg terug naar Jeruzalem.
Maria vindt het een goed idee. ’s Nachts wordt ze nog een keer
wakker: als Jezus nu maar echt in Jeruzalem is..

Gesprekvragen

– Wat kun je leren van de Heere Jezus?
– Waarom is het belangrijk om naar het huis van de Heere (de kerk)
te gaan?
– Waarom is de Heere Jezus zo graag in het huis van Zijn Vader?
– Hoe gebruik jij de gaven (dingen waar je goed in bent) die je van
de Heere hebt gekregen tot eer van Hem?

Zodra de zon opkomt springt Jozef op en maakt Maria wakker,
kom, we moeten gaan! Naar Jeruzalem.
Zoekend kijkt Maria rond, misschien komt ze Jezus onderweg
tegen. De hele dag lopen ze, wat een lange toch. De zon brandt
op hun hoofd. Even rusten willen ze niet, ze moeten doorlopen,
naar Jeruzalem. Kom op, zegt Jozef. Na deze heuvel kunnen we
Jeruzalem al zien. Maria is moe, heel moe. Ze kan bijna niet meer.
Als ze de poorten van Jeruzalem zien ziet Jozef dat Maria niet
meer verder kan. Laten we eerst gaan slapen.
De volgende dag zoeken zij verder, ze vragen aan wel meer dan
honderd mensen of zij Jezus hebben gezien. Niemand heeft Hem
gezien…als de poorten net dichtgaan komen ze aan bij de Tempel.
Wat zijn ze bezorgd. Bleek van moeheid vallen ze in slaap vlak
bij de Tempel. De volgende morgen gaan ze gelijk verder zoeken,
zodra de poorten open zijn. Waar moeten ze beginnen in zo’n grote
tempel? Maria kan bijna geen stap meer zetten. En dan? Jozef,
Jozef, daar zit Hij! Ze pakt de arm van Jozef vast en rent met hem
naar Jezus toe. Hoe kan dit? Drie dagen hebben zij overal gezocht
en Hij zit hier rustig te praten met Schriftgeleerden, dat zijn
leraren van de wet. De slimste mannen van de tempel. Ze zullen
zich wel verbazen over de vragen en antwoorden van Jezus. Maar
trots is Maria niet. Ze is boos. Ze pakt Jezus bij Zijn schouder:
waarom heb je ons dit aangedaan? Wij hebben drie dagen naar je
gezocht. Jezus kijkt Zijn moeder aan. En dan ziet Maria het, liefde.
Liefde in de ogen van haar zoon. En dan zegt Jezus: Hoe kan het
dat u naar mij hebt gezocht? Wist u niet dat ik moest zijn in de
dingen van Mijn Vader?
Jezus draait zich om, groet de Schriftgeleerden waar hij de
afgelopen dagen mee heeft gesproken. En loopt met Maria en
Jozef mee. Zonder mopperen, zonder boos te worden. Hij is
gehoorzaam. Samen gaan ze terug naar Nazareth.
Onderweg heeft Maria nog veel nagedacht: in het Huis van mijn
Vader. Ja, de Heere Jezus was in het huis van Zijn Vader.

In de kerk ben je in het huis van de Heere,
kijk jij net als de Heere Jezus ook zo uit om
naar het huis van de Heere te gaan?

Achtergrondinformatie
De ontwikkeling van Jezus
De Heere Jezus ontwikkelt Zich lichamelijk en geestelijk als elk
ander kind, dat kun je zien in: het Kindeken wies op. Hij nam toe in
wijsheid en in grootte. De Heere Jezus moet ook alles leren. Maar
toch verschilt Hij van alle kinderen, bij wie de zonden al snel
zichtbaar worden. De Heere Jezus wordt van Kind af door de Heilige
Geest geleerd en geleid in heel Zijn denken, doen en laten. Bij Hem
wordt Zijn goede hart steeds weer zichtbaar. Zijn kinderelven
is geheel gewijd aan Zijn hemelse Vader, Die Hij liefheeft en
gehoorzaamt met heel zijn hart. God geeft Hem verstand en
wijsheid. Hij begrijpt het Woord van God zoals de Heere het ook
heeft bedoeld. Ook als kind gebruikt Hij op kinderlijke wijze de
gaven die de Heere Hem schenkt, tot eer van God.

Klusjeskaart
Vertel de kinderen dat er dit jaar weer actie wordt gevoerd
voor een goed doel. Dit jaar is het doel om geld in te zamelen
voor de Jeugdbond, zodat zij materiaal kunnen maken voor op
de clubs (denk aan Kompas) en activiteiten kunnen organiseren
(Bondsdag) voor kinderen en jongeren. Probeer het op een manier
uit te leggen, zodat het aansluit bij hun belevingswereld. Deel de
klusjeskaarten uit en vertel dat zij door het doen van klusjes geld
kunnen inzamelen voor de Jeugdbond, maar dat deze kaart is mooi
versierd mag worden.
Hier kan de link ook gemaakt worden naar het inzetten van gaven
(dingen waar je goed in bent) in de gemeente.

Abraham en Izak

Godheid en mensheid van Jezus
De Zoon van God neemt de menselijke natuur aan. Vanaf dat Maria
in verwachting was van Jezus zijn de Goddelijke en menselijke
natuur van de Heere Jezus verenigd. Tot aan Zijn openbare
optreden blijft de Godheid van de Heere Jezus meer verborgen.
Gelijk Zij in Hem was, toen Hij een klein Kind was, hoewel Zij Zich
voor een tijd zo niet openbaarde.
Het onderwijs van Jezus
Waarom blijft de Heere Jezus zonder het te zeggen in Jeruzalem
achter? Jozef en Maria moeten leren dat de Heere Jezus niet in de
eerste plaats hun Kind is, maar dat Hij de Zoon van God de Vader
is, gekomen om Zijn wil te doen en Zijn werk te volbrengen. De
Heere Jezus is Zich op deze leeftijd al bewust van Zijn levenstaak:
het volledig bezig zijn in de dingen van Zijn Vader. Hij onderzoekt
de Schriften, die van Hem getuigen. Dit is de eerste keer dat de
Heere Jezus Zelf in het huis van Zijn vader komt, in Zijn eigen
huis. De hele tempel staat er alleen om Zijn wil. Alles is alleen op
Hem van toepassing. Het geslachte Paschalam wijst Hem op Zijn
komende sterven. De Heere Jezus maakt van deze gelegenheid
alle gebruik om het nodige bij te leren. Zijn ouders begrijpen niet
dat dit hoort bij de voorbereiding op zijn ambt.
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Kwistet
Gebruik de vragen van Kwistet om een Bijbelquiz te doen. Verdeel
de groep in verschillende groepjes. Zet een stoel in het midden
van de groep. Stel als leidinggevende de vragen van de kwistet
kaartjes. Het kind dat het antwoord weet mag op de stoel gaan
zitten en het goede antwoord zeggen.

Psalmen en Liederen
Psalm 116: 1, 7, 10 en 11
Psalm 117
Psalm 118: 1, 12 en 14
Psalm 121: 1 en 4
Psalm 122: 1,2 en 3
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