
Les 16: Simeon en Hanna.
“Achab, God heeft het toch beloofd???” Simeon staat voor zijn vriend. Samen kunnen 
ze over heel veel dingen praten. Achab gelooft alleen niet meer in de beloften van 
God. “Simeon, ik vind het echt onzin. Hoelang is het al geleden dat Abraham leefde? 
En wanneer is er voor het laatst iemand geweest die gezegd heeft dat de Messias 
komen zal. De laatste profeet is al 400 jaar geleden gestorven. Ik denk dat ze het mis 
hadden. ’t Is al zo lang geleden, het komt niet meer.” “Achab, wat ik nu ga zeggen, heb 
ik nog tegen niemand gezegd. God heeft me gezegd dat ik niet zal sterven voordat ik 
de Messias gezien heb.”
Verwonderd kijkt Achab Simeon aan. “Echt?” vraagt hij. “Jij bent ook zo gelovig, maar 
ik moet het eerst nog allemaal zien!” De mannen nemen afscheid want het is tijd voor 
het gebed. En Simeon zorgt er dan voor dat hij in de tempel is. Hij wil God eren en nu 
wil hij weer extra bidden om de komst van de Messias. Hij wil zo graag dat Achab het 
ook zal geloven. Simeon loopt het grote tempelplein op. Aan de zijkant zitten mannen 
achter tafeltjes. Op de tafels liggen stapeltjes geld. Tempelgeld. Daar kunnen de 
vreemdelingen hun geld wisselen. Een eindje verder staan handelaren met bokken en 
duiven. Daar kun je een offerdier kopen. 
Op het plein is het druk, zoals altijd. Allemaal mensen die op zoek zijn naar God of 
God willen aanbidden. 
Simeon loopt door naar het voorhof van de vrouwen. Tussen de mensen die 
daar lopen vallen er twee op. Eigenlijk drie, maar die ene is nog heel erg 
klein. Het is nog een baby. “Simeon, ga naar dat echtpaar toe, want zij 
dragen de Messias!” Het is alsof Simeon een stem hoort. Hij loopt naar die 
man en vrouw toe en groet hen. Hij neemt het kindje over van de moeder 
en kijkt ernaar. “Nu heb ik Uw Redding gezien” zegt hij. Verbaasd kijken 
de vader en moeder toe. “nu kan ik in vrede sterven” gaat de man verder 
die hun kindje in de armen heeft. Hij kijkt de jonge vrouw aan en zegt 
tegen haar ”als Hij groter wordt zult u verdriet over hem hebben, zo erg 
alsof u met een zwaard gestoken wordt, zoveel pijn zal het doen. Veel 
mensen zullen erg blij zijn met dit Kind, maar ook veel mensen zullen zich 
ergeren aan Hem.” Terwijl Simeon nog aan het praten is komt er een 
stokoud vrouwtje aanlopen. Hanna valt Simeon bij. “Eer aan God, geweldig dat de 
Messias geboren is!” Hanna roept er meteen nog meer mensen bij. Allemaal mensen die 
uitgekeken hebben naar de komst van de Messias, die God eeuwen daarvoor beloofd 
had. Ze zijn blij!
En dat jonge echtpaar? Ze doen wat ze moeten doen. Een offer brengen en het kindje 
aan God teruggeven. Ze betalen voor hem en krijgen hem van de priester weer terug. 
Maar die bijzondere woorden van Simeon vergeten ze niet meer!
En dat Hanna ook wist dat dit een bijzonder kind was, dat onthouden ze ook!
God laat zelf aan de mensen weten dat Zijn Zoon geboren is! Wonderlijk!

Dit verhaal kun je lezen 
in Lukas 2: 22- 39
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Vragen voor groep 7 en 8.
1. Wie was de eerste mens op aarde?
2. Hoe heet zijn vrouw?
3. Wie bouwde de ark?
4. Weet je de namen van zijn zonen?
5. Hoe heet de richter die het Baalbeeld om moest gooien en die, omdat hij bang 

was, om een teken vroeg aan God. Het teken met het schapenvacht?
6. Met hoeveel mannen ging hij de strijd aan, uiteindelijk?
7. Hoe heet de sterke man?
8. Waar ging het raadsel over, wat hij opgaf op zijn bruiloft?
9. Hoe stierf hij?
10. Hoe heet de vrouw die met haar man en 2 zonen naar Moab ging?
11. Hoe heet haar schoondochter die mee terug ging naar Betlehem?
12. Met wie is die schoondochter later getrouwd?
13. Wat was de tiende plaag?
14. De Israëlieten zitten klem tussen de zee en Farao’s leger. Wat gebeurt er dan?
15. Schrijf 3 regels op die God op de berg Sinaï gaf.
16. Hoe heet de tent die de Israëlieten in de woestijn bouwden om niet te 

vergeten dat God er altijd is?
17. Welke ruimten zijn er in de tent?
18. Er gaan spionnen naar het beloofde land. Hoeveel gaan er?
19. Hoeveel van de verspieders geloven dat God hun zal helpen?
20.. Hoe heet de moeder van Jezus?

Vragen voor groep 6.

5. Hoeveel mensen gingen er in de ark? 
6. Wat is het teken van de belofte dat God de aarde nooit meer zal verdrinken?
7. Hoe heet de grote toren die de mensen bouwden om net als God te zijn?
8. Wat schiep God op de vijfde dag?
9. en op de zevende dag?
10. Wat was het beroep van Abel?
11. Weet jij hoe de vader van Jezus heet?
12. In welke plaats is Jezus geboren?



 


