Altijd contact met je Vader

Lucas
Doel van de les:
De kinderen leren van dokter Lucas dat Jezus het belangrijkste is: Jezus geneest van ziekten én van
zonden. Lucas is een wijze en geleerde man. Toch stelt hij zichzelf niet centraal in de Bijbelboeken die
hij heeft geschreven.
Ook weten de kinderen dat Lucas Jezus nooit persoonlijk heeft gekend. Hij heeft via onderzoek en
interviews het Bijbelboek Lucas kunnen schrijven.
Lesstarter; ff inkomen.
Doel:
De kinderen leren dat Jezus de echte dokter is. Ook leren de kinderen de lijfspreuk van Lucas
begrijpen: Gezonde mensen hebben geen dokter nodig.
Benodigdheden:
EHBO doos en een doos waarin je de Bijbel stopt. (schrijf op de doos EHBO)
Werkwijze:
Bekijk met de kinderen de inhoud van een EHBO doos. Waar gebruik je de verschillende producten
voor? Jezus geeft je ook een EHBO doos. Pak de doos waarop je EHBO hebt geschreven. Laat de
Bijbel aan de kinderen zien en houdt je handen gevouwen.
Laat één van de kinderen uitleggen wat je bedoeld. God wil je genezen en helpen als je het moeilijk
hebt. Hij luistert naar je als je bidt.
Profiel en vrienden
Doel:
Kinderen leren Lucas beter kennen.
Werkwijze:
Bekijk het profiel en de vrienden van Lucas. Lucas moet veel mensen hebben gekend, door alle
interviews die hij heeft gehad. Ook heeft Lucas veel mensen leren kennen tijdens de reizen met
Paulus.
De lijfspreuk komt terug in de vierde vraag bij slim, slimmer.
Laat een van de kinderen de WWW uitleggen.
Slim, slimmer…
Werkwijze:
Vraag 1: Het boek Lucas begint met de geboorte van Jezus en eindigt met de opstanding en
hemelvaart van Jezus. Je zou kunnen zeggen: Lucas beschrijft het leven van Jezus in dit Bijbelboek.
Vraag 2 Lucas was een geleerde man. Hij zag dat Jezus kon genezen zonder studie of medicijnen. Hier
moest meer aan de hand zijn! Lucas geloofde dat Jezus de kracht van God kreeg.
 Lees nu de Blog
Blog
Doel:
Kinderen leven zich in de situatie van Lucas als dokter in.
Werkwijze:
Laat de blog voorlezen door een van de kinderen. Praat kort door over de blog. Wat valt de kinderen
op?

 Ga door met vraag 3!
Vraag 3
In de blog hebben ze de uitspraak van Jezus gelezen. Genezen líjkt moeilijker dan vergeven. Maar
vergeving is uiteindelijk veel belangrijker dan een gezond leven: vergeving heeft gevolgen voor het
leven na dit leven, in de hemel. Genezing is voor dit leven prettig, maar niet het belangrijkste.
Het zou mooi zijn als alle kinderen in je groep dit goed zullen begrijpen.
Vraag 4
Deze vraag verwijst naar de lijfspreuk van Lucas. Je hoeft je niet stoerder of sterker voor te doen dan
je bent.
Vraag 5
Lucas heeft Paulus leren kennen tijdens een van de zendingsreizen. Lucas is met de tweede reis van
Paulus meegegaan. Samen hebben ze schipbreuk geleden.
Maak de toepassing voor de kinderen: soms weet je niet hoe het verder moet in je leven. Je kunt het
gebed van Paulus en de hoop die God hem geeft in je eigen leven toepassen.
Verkenner:
Doel:
Door het geboorteland van Lucas (Griekenland) wordt duidelijk dat Lucas geen Jood is. Hij is later tot
bekering gekomen (zie een van de gadgets).
Benodigdheden:
Landkaartje
Werkwijze:
Laat de kinderen Griekenland opzoeken. Ze mogen er ‘Lucas’ in schrijven.
Check het zelf:
Doel: E
en extra opdracht over het beroep van Lucas en de échte dokter Jezus.
Werkwijze:
Laat de kinderen de woorden op de goede plek schrijven.
Gadgets:
Werkwijze:
Bekijk en bespreek de gadgets die nog niet besproken zijn.
Foto’s:
Doel:
De foto’s zijn bedoeld als ondersteuning bij verschillende onderdelen uit de les.
Werkwijze:
Bekijk de foto’s op de momenten dat het onderwerp ter sprake komt.
Doe maar:
Doel:
De kinderen schrijven hun eigen recept, en denken erover na hoe ze op een gezonde manier, als kind
van God kunnen leven.
Werkwijze:
Je kunt het recept samen met de kinderen invullen. Mogelijke antwoorden:
Geloofsmedicijnen
Gebruiksaanwijzing: bidden, bijbellezen, zingen, naar de kerk, geloven.
Dosering: minimaal 3x per dag
Bijwerkingen:
Je wordt vriendelijk, behulpzaam, aardig, beleefd, gul, gastvrij, geduldig etc…

