Ideeënboekje bij de maandtekst

Maar dient elkander door de liefde.
Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk
in dit:
Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.
Galaten 5: 13b, 14
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Bijbelverhaal Galaten 5

Vooraf
Jullie hebben allemaal wel eens een brief geschreven. Een brief schrijf je aan iemand die
je kent. Paulus schrijft ook een brief aan mensen die hij kent. Hij kent ze van de
zendingsreis die hij gemaakt heeft. Hij schrijft een brief aan de Galaten. De mensen in
Galatië zijn tot geloof in de Heere Jezus gekomen door het evangelie wat Paulus heeft
gebracht. Aan deze mensen schrijft Paulus een brief. Luister maar!
Bijbelverhaal Galaten 5
Paulus denkt terug aan de tijd dat hij in Galatië was. Wat was het
fijn dat er mensen waren geloven in de Heere Jezus. Paulus had
hen vertelt over de Heere Jezus. Dat Hij naar deze aarde was
gekomen als Zoon van God. Dat Hij was gekomen om de straf op
de zonden te dragen. De mensen uit Galatië hadden geluisterd.
Ze waren er achter gekomen dat ze ook een Verlosser nodig
hadden voor hun zonden. Paulus had hen vertelt dat ze die
verlossing bij de Heere Jezus konden krijgen. Wat waren ze blij
geweest. Ja, Die God wilden ze dienen en gehoorzamen.
Hoe is dat met jou en mij? Hebben wij ook een Verlosser
nodig?
Paulus was verder gereisd, maar hij dacht nog vaak aan de gemeente die er gesticht
waren. Regelmatig vraagt hij hoe het met hen is. Maar nu is hij geschrokken. Hij heeft
gehoord dat er mensen in de gemeente zijn gekomen die zeggen dat je door goede
werken te doen een nieuw hart hebt. Dat is niet wat Paulus heeft verteld. Paulus heeft hen
juist geleerd dat niemand uit zichzelf iets goed doet. En juist daarom mogen we naar de
Heere Jezus om vergeving te vragen. Alleen de Heere Jezus kan vergeving schenken,
doordat Hij aan het kruis de straf op de zonde heeft gedragen. Paulus hoort dat de
mensen in Galaten nu twijfelen. Heeft Paulus gelijk of die andere mensen? Als Paulus dat
hoort denkt hij: ik moet het hun vertellen. Hij pakt een pen en begint met schrijven.
De mensen in Galatië krijgen even later de brief. Hij wordt voorgelezen in de gemeente.
Ze luisteren naar de woorden van Paulus.
Een groet van Paulus, een dienstknecht van God.
Genade en vrede van God de Vader en van de
Heere Jezus Christus, Die zichzelf gegeven heeft
voor onze zonden, opdat Hij ons zou trekken uit
de boze wereld.
Eigenlijk vertelt Paulus in het begin al gelijk waar
het omgaat. In deze boze wereld vol zonde en
verdriet kunnen we alleen genade en vrede
ontvangen door de Heere Jezus.

Hoe is dat voor jou en mij? We merken het thuis in onze wereld, er is geen vrede.
Echte vrede en genade is er alleen door het geloof in de Heere Jezus! Daarom kwam
de Heere Jezus met Kerst naar deze aarde. Om vrede te brengen in ons hart. De
engelen zongen er van: Vrede op aarde in de mensen een welbehagen.
De mensen luisteren naar het vervolg van de brief. Paulus schrijft
over zijn zendingswerk. Hij legt nog een keer uit dat de wet ons de
zonden aanwijst. Door de zonden zijn we vuil. Als je naar de wet
kijkt dan weet je ik kan me daar niet aan houden. Er is er Één, Die
het wel kon. En als je in Hem geloofd, dan alleen ben je
rechtvaardig, zonder zonde, voor God. Dan mag je een kind van
God zijn. (Galaten 2:26)
Er zijn nu mensen in de gemeente die zeggen dat je goede werken moet doen en dan een
kind van God bent. Dat is niet het evangelie.
Door het geloof in de Heere Jezus ben je vrij van de vloek van de wet. Je wordt niet
gestraft. Die straf heeft de Heere Jezus gedragen. Dat betekent niet dat jullie je niet meer
aan Gods wet moeten houden. Maar schrijft Paulus:
Dient elkander door de liefde! Want de gehele wet wordt in een woord vervuld,
namelijk in dit: Gij zult uw naasten liefhebben als uzelf.
Paulus gaat uitleggen dat je alleen Gods geboden kan houden door de Heilige Geest.
Alleen door naar God te luisteren, wil je niet meer luisteren naar dat boze en verkeerde in
je hart. Die strijd met het boze en goede blijft, maar je wilt dan steeds meer geleid worden
door de Heere God, door Zijn Geest.
Paulus noemt de zonden op die er zijn in ons boze hart : God niet willen dienen, andere
dingen belangrijker vinden dan God, ruzie, gemene dingen, jaloers zijn, mopperen, ,
moord, haat, dronkenschap, deze dingen horen niet jij het leven met God. De Heilige
Geest leert ons dit : Liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedertierenheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid, vriendelijkheid, matigheid.
Het is best een lange brief geworden. Wat hoopt Paulus dat ze het nu zullen begrijpen! Hij
eindigt zijn brief met de woorden : De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw
geest, broeders. Amen.
De maandtekst gaat deze keer over het dienen van elkaar
met liefde. In de brief die Paulus schreef lezen we dat we
die liefde alleen kunnen krijgen door het geloof in de
Heere Jezus. Bid en vraag aan God of Hij jouw zonden wil
vergeven en jou wil leren om zo elkaar lief te hebben.

Psalm 133 vers 3
Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.

Kijktafel bij de maandtekst
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Wat heb je nodig?
Tekst
Hartjes
Brief, opgerold
Bloemen, takje en veer in een vaasje
Spiegel

Maar dient elkander
door de liefde.
Want de gehele wet
wordt in een
woord vervuld,
namelijk in dit:
Gij zult uw naaste
liefhebben,
gelijk uzelven.
Galaten 5: 13b, 14

Wat moet je doen?
1. Leg de spulletjes bij elkaar op de spiegel.
2. Kijk er regelmatig naar en zeg de tekst op.
Hartjes: De hartjes verwijzen naar de liefde die er moet zijn voor
elkaar. Dat kan alleen door het werk van de Heilige Geest.
Bloemen, takje en veer in het vaasje: Vroeger werd er geschreven met
een pennenveer en werd er inkt gebruikt. De veer verwijst naar de
pen. Het vaasje verwijst naar een inktvaasje. Daarin staan bloemen,
bemoedigende woorden. Het takje verwijst naar een stok. Als een
herder zijn schapen de goede kant op drijft gebruikt hij een stok. Zo
wil Paulus ook Galaten de juiste richting wijzen.
Brief: Verwijst naar de brief die Paulus schreef.
Spiegel: Gods wet is als een spiegel. We zien onze zonden en weten
dat we de vergeving nodig hebben van de Heere.

Kleurplaat: Galaten 5: 13b en 14

Liederen om te zingen

Mooie liederen om te zingen, die gaan over liefde:
•
•
•
•

Al sprak ik met een mensentong
Heer’ Uw licht en Uw liefde schijnen
Heer ik hoor van rijke zegen
Psalm 133

Om te onthouden! 10 geboden
Vooraf
• Elke zondag hoor jij de 10 geboden voorlezen. Weet je ook wat
het betekend?
• Hieronder zie je de 10 geboden, maar dan iets eenvoudiger.
• Je kunt de geboden uitknippen en meelezen als het op zondag
voorgelezen wordt!

1. Leer de Heere God kennen. Vertrouw
Hem, verwacht alle goeds van Hem. Heb
Hem lief!

5. We praten netjes over vaders en moeders,
opa's en oma's, meesters en juffen, kerkenraad
en allen die ouder zijn als ons. Ze hebben het
goede met ons voor.
6. We zijn aardig voor andere mensen. We zijn
belangstellend. Ieder heeft gaven van God
gekregen.

2. Aanbid alleen de Heere God en vraag
Hem je te helpen bij alle dingen. Zoek hulp
bij Hem.

3. Spreek eerbiedig over de Heere!

4. Zondag is een dag voor de Heere. We
gaan samen naar de kerk en leren met de
Gemeente de Heere God beter kennen. We
geven onze gaven door te zingen en we
geven geld voor de kerk, diaconie. We
rusten lekker uit en genieten van elkaar.

7. Ons lichaam hebben we van God gekregen.
We zorgen er goed voor! En ook voor dat van
een ander!
8. We zorgen goed voor de spullen van onszelf
en van de ander.
9. We zijn eerlijk tegen elkaar. We praten goed
over anderen.

10. Geniet en wees dankbaar voor alles wat je
van God gekregen hebt. Eten, kleding, huis,
gezondheid, enz.

Spel: De tien geboden
Vooraf
• Luister naar het Bijbelverhaal van Galaten 5
• De Galaten hoorden dat je door je aan de wet van God te
houden een nieuw hart kreeg. Nee, zei Paulus. Alleen door het
geloof in de Heere Jezus, Die voor de zonden heeft betaald aan
het kruis.
• De Heilige Geest leert ons dan om Zijn geboden te doen, uit
dankbaarheid.
Wat heb je nodig?
• Briefjes met de 10 geboden.
Wat moet je doen?
• Knip de briefjes uit, rol ze op en doe ze in een pot.
• Pak om de beurt een briefje er uit en kijk wat er bij het gebod
staat en voer de opdracht uit.

1-ste gebod

2-de gebod

Stel je vragen aan
God!

Leer God kennen zoals Hij
echt is!

Hoe zou je dat
kunnen doen?

Welke namen weet jij van
God. Begin bij de letter A
en kijk hoever je komt! A=
Almachtig, B= Beschermer,
enz.

3-de gebod

4-de gebod

Gebruik Gods Naam
netjes en heb eerbied
voor Hem!

Neem op zondag de
tijd om bezig te zijn
met God.

Zing een mooi lied over
God!

Hoe kan jij dat
doen?

5-de gebod
Luister naar je ouders
en iedereen die ouder
dan jou is.
Luisterspelletje: Als ik
commando ervoor zeg,
dan moet je de
opdracht uitvoeren en
anders niet.
Bijv. commando
springen/
huppelen/slapen

6-de gebod
Doe elkaar geen pijn!
Bij pijn hoort vaak een
pleister. Jullie krijgen
een sticker!

7-de gebod

8-ste gebod

Wees trouw aan elkaar!

We zijn zuinig op onze
eigen spullen en vragen
het als we iets willen
gebruiken.

Geef elkaar een hand.
Geef degene die aan de
rechterkant zit een
knijpje. Als je een
knijpje hebt gekregen
geef je een knijpje aan
de volgende.

Vraag aan iemand of je
zijn pen( of iets anders)
mag lenen. Teken iets
moois op een kaartje
en bedank voor het
gebruik!

9-de gebod

10- de gebod

Zeg goede dingen over
elkaar! Wees eerlijk!

Wees blij ( en niet
jaloers) als de ander
mooi speelgoed heeft.

Geef iemand in huis
een compliment!

Vertel aan elkaar waar
je dankbaar voor bent!

Werkje: Dienen met liefde

Vooraf:
• Zeg de maandtekst op!
• Paulus gaat uitleggen dat je alleen Gods geboden kan houden door
het werk van de Heilige Geest. Alleen door naar God te luisteren, wil
je niet meer luisteren naar dat boze en verkeerde in je hart. Die strijd
met het boze en goede blijft, maar je wilt dan steeds meer geleid
worden door de Heere God, door Zijn Geest.
Wat moet je doen?
We gaan ontdekken wat er hoort bij het dienen met liefde en wat er niet bij
hoort.
• Wat hoort bij het dienen met liefde? Kleur die harten.
• Wat hoort niet bij het dienen met liefde? Zet daar een kruis door!

gemene dingen

geloof

moord

niet luisteren

Liefde

blijdschap

geduld

goedheid

mopperen

vrede

God niet willen
dienen

andere dingen
belangrijker
vinden dan God

haat

zachtmoedigheid
vriendelijkheid

dronkenschap

goedertierenheid

jaloers zijn

ruzie

matigheid

Werkje: Spiegel

Dient elkander
door de liefde!
Want de gehele
wet wordt in een
woord vervuld,
namelijk in dit: Gij
zult uw naasten
liefhebben als uzelf.
Galaten 5: 13b, 14
Vooraf:
• Zeg de maandtekst op!
• Als je de wet hoort op zondag, kijk je eigenlijk in de spiegel. Je
ontdekt dan dat je vuil bent door de zonde.
Alleen de Heere Jezus kan ons schoonmaken van de verkeerde
dingen.
Wat heb je nodig?
•
•

Een spiegel
Mooie stickers om te versieren.

Wat moet je doen?
•

Maak een mooie rand rond de spiegel!

Werkje: Schrijf een kaart!
Vooraf
• Luister naar het Bijbelverhaal van Galaten 5
• Paulus schreef een brief aan de Galaten en riep
hen op om elkaar te dienen. Jij kunt ook
iemand bemoedigen door een kaartje te sturen.
Wat heb je nodig?
• Kleurplaatjes en labels bij dit werkje
• Gekleurd papier
• Schaar, pritt, kleurtjes en pen
Wat moet je doen?
•
•
•
•
•
•

Kies een van de kleurplaatjes en kleur die mooi in.
Plak het op een gekleurd papier.
Kies een label en plak die op de kleurplaat.
Schrijf op de achterkant iets leuks voor iemand.
Stuur de kaart op of breng hem langs!
Succes!

Groetjes!

Groetjes!

Groetjes!

Lieve groet!

Veel liefs

