Les 17: Als Jezus 12 jaar is.

Jezus groeit
op
40Daar
groeide het
kind op tot
een flinke,
sterke jongen.
Hij bleek een
bijzondere
wijsheid te
hebben. De
genade van
God was op
Hem.
41. Het was de
gewoonte van
Jezus' ouders
elk jaar naar
Jeruzalem te
gaan voor de
viering van het
Paasfeest.
42 Toen Jezus twaalf jaar oud was, mocht Hij voor het eerst mee.
43 Na de feestdagen gingen zij weer terug naar Nazareth, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter.
44 Zijn ouders misten Hem eerst niet eens, want zij dachten dat Hij ergens tussen de andere reizigers
liep. Maar 's avonds werden zij toch ongerust en gingen Hem zoeken tussen hun familie en vrienden.
45 Hij was echter nergens te vinden. Daarom liepen ze terug naar Jeruzalem.
46 Na drie dagen zoeken vonden ze Hem eindelijk. Hij zat in de tempel tussen de godsdienstleraars en
was heel serieus met hen aan het praten.
47 Ieder die Hem hoorde, verbaasde zich over Zijn verstand en Zijn antwoorden.
48 zijn ouders wisten niet wat zij moesten denken toen zij Hem daar zo zagen zitten. "Jongen toch", zei
Zijn moeder. "Waarom heb je ons dit aangedaan? Vader en ik hebben je overal gezocht. Wij wisten ons
gewoon geen raad."
49 "Dat hoefde toch niet?" antwoordde Hij. "Wist u niet dat Ik bezig moet zijn met de dingen van mijn
Vader?"
50 Maar zij begrepen niet wat Hij bedoelde.
51 Hij ging met hen naar Nazareth terug en was gehoorzaam. Zijn moeder dacht veel over deze dingen na
en nam alles goed in zich op.
52 Hoe ouder Jezus werd, hoe meer wijsheid Hij kreeg. Hij stond in de gunst bij God en de mensen.
(overgenomen uit ‘het Boek’, Lukas 2: 40 – 52)

De moeder van Jezus heet ……….
De …………………. van God was op Hem.( vers 40)
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Hij groeide op tot een flinke, ……………………. jongen.
(vers 40)
Hij bleek een bijzondere ……………………… te hebben.
(vers 40)
Toen Jezus ……………… jaar oud was, mocht Hij voor
het eerst mee. (vers 42)
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33

Het was de gewoonte van Jezus ouders om elk jaar
naar Jeruzalem te gaan voor de viering van het
……………………… (vs. 41)
Na de feestdagen gingen ze weer terug
naar ……………………………..(vs. 43)
maar Jezus bleef in ………………….. achter.(43)
Zijn ……………….. misten Hem eerst niet eens. (44)
want zij dachten dat hij tussen de andere
……………………………. liep. (44)
Maar ’s avonds werden ze toch ………………………..
en gingen Hem zoeken tussen de ……………….
en ……………………………….
na ……………… dagen
……………………. vonden ze Hem eindelijk.(46)
Hij zat in de tempel tussen de …………………………………..
en
was heel ………………………………. met hen aan het praten.
Ieder die Hem hoorde, verbaasde zich over Zijn
…………………… (47)
en ……………………… antwoorden.
Zijn ouders wisten niet wat ze moesten
…………………………… (48)
toen ze Hem daar zo zagen ………………………
Jozef en Maria zijn zijn ………………………
Maria zegt: jongen waarom heb je ………….. dit
aangedaan? (48)
Vader en ………… hebben je overal gezocht.
Wij ……………………….. ons gewoon geen raad.
Wist u niet dat Ik bezig moet zijn met de
……………………
van Mijn …………………….

Hij ging met hen naar …………………… terug
en was ……………………………. (51)
Zijn ……………… dacht veel over deze dingen na
en nam alles goed in zich ………..
Hoe ouder Jezus werd, hoe meer …………………………..
Hij kreeg.(52)
Het huis van God heet de

Zoek de 10 verschillen. Daarna mag je de plaatjes kleuren.

De lezingen in de oude
synagoge bestonden uit
twee gedeelten. De
eerste lezing was altijd
een gedeelte uit de
Thora en stond bij
voorbaat
vast.
De
tweede lezing was een
gedeelte
uit
de
profeten.
Welk
gedeelte, dát hing af
van
het
plaatselijk
gebruik of van de
keuze van degene die
voorlas.
Bij
het
voorlezen werd gebruik
gemaakt van een ‘jat’,
een aanwijsstokje in de
vorm van een hand

Streep de woorden weg uit de
woordzoeker!

BEKENDE - DAG - DAGREIS DRIE - HOREN - HUIS JERUZALEM - JEZUS JONGEN - MOEDER ONGERUST - OUDERS TEMPEL - TWAALF VERSTELD - VRAGEN WIJSHEID - VADER
Welk feest vierde men in
Jeruzalem?
Zet de overgebleven letters in
de goede volgorde.

