
Het nieuwe leven: Lucas 3–9 
Beschrijving van deze les 
De komende weken wanneer je thuis zit vanwege het coronavirus krijg je samen met 
je vader en/of moeder catechisatie.  

Vorige week ging het over het begin waar meteen het probleem duidelijk werd: We 
lijken niet meer alleen op God, maar doen ook dingen die niet bij God passen. 
Daardoor missen we ons doel: van God te houden en te genieten van wat Hij geeft. 
Dat noemen we zonde.  

Deze week gaan we het hebben over de hoofdpersoon: Jezus. En over de oplossing: 
het nieuwe leven. Wie is Jezus? En wat doet Hij? 

In deze les: 

- Ontdek ik dat God een plan 
heeft die Zijn dienaar moet 
uitvoeren. 

- Bedenk ik wat het nieuwe 
leven voor mij betekent. 

- Ervaar ik dat dit nieuwe 
leven niet gemakkelijk is. 

Hieronder volgen een paar stappen. Volg deze stappen samen met je vader en/of 
moeder. Ook je vader en/of moeder mogen meedoen en vragen beantwoorden! 

Stap 1: Stelling 
Het leven is pas goed wanneer iedereen goed is en eerlijk.  

Pas dan begint het nieuwe leven! 

Bespreek deze stelling! Wat vind je ervan? Ben je het ermee eens of oneens?  

Moet iedereen goed zijn en eerlijk, of begint het nieuwe leven ook al wanneer een 

paar mensen dat zijn? 
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Stap 2: Uitleg 
De stelling gaat over het plan van God. Na de zondeval (vorige week) komt God 
direct met een plan om alles weer goed te maken. Het volk Israël mag God helpen 
om dit plan uit te voeren. Dat kun je lezen lezen in het Oude Testament. Maar het 
volk werkt niet mee. Ze leven net als alle andere volken, en wat ze doen past niet bij 
God. Daarom worden ze in ballingschap gevoerd (als je niet weet wat “ballingschap” 
is, vraag het je vader of moeder!). Je zou kunnen zeggen dat dit een nieuwe zondeval 
is.  

Gods plan lijkt te mislukken. Maar toch gaat God door! Wat God hierna van plan is 
lees je bijvoorbeeld in Jesaja 42: God belooft Zijn dienaar te sturen! Aan het begin 
van hoofdstuk 42 zegt God tegen alle volken van de wereld dat ze moeten kijken 
naar Zijn dienaar. “Mijn liefde voor hem (deze dienaar) is groot, aan hem heb ik mijn 
geest gegeven. Hij zal alle volken leren om goed en eerlijk te zijn,” zegt God in vers 1. 
In vers 5 tot 9 blijkt dat God met deze dienaar het volk Israël bedoelt. De Israëlieten 
hadden als taak gekregen om alle volken te redden — om vrede te brengen. God 
zegt tegen het volk: “Jij zult alles veranderen. Blinde mensen zullen weer zien, 
gevangenen zullen uit het donker bevrijd worden.” 

Maar er is iets vreemds aan de hand met deze dienaar van God die blinden weer zou 
laten zien: het volk lijkt zelf blind! In vers 18 zegt God tegen het volk: “Israël, je lijkt 
wel doof. Luister toch eens goed! Je lijkt wel blind. Doe je ogen toch eens open! 
Niemand is zo doof en blind als jij, mijn dienaar Israël.” Daarmee bedoelde God niet 
dat het volk niet kon zien en niet kon horen: “Je ogen zien veel, maar je onthoudt 
niets. Je oren zijn open, maar je luister niet,” zegt God in vers 20. Als ze wel zouden 
luisteren naar de wetten en lessen van God, dan zouden ze bevrijd kunnen worden. 
Maar omdat ze niet hadden geluisterd, zijn ze nu alles kwijt en zitten ze gevangen 
(vers 21–22). 

Omdat Israël de wet (de 10 geboden en nog veel meer regels) had gekregen van God, 
wist het volk heel goed hoe het goede leven eruit zou zien, hoe ze eerlijk en goed 
konden leven. En toch deden ze dat niet. Ze waren niet tevreden met wat God gaf, 
en wilden meer. 

Stap 3: Lijk ik doof en blind? 

Lijken wij ook niet veel op het volk Israël? We weten wel aardig wat goed en eerlijk 

is, maar doen dat vaak niet. 

Praat eens door met je vader en/of moeder of dat zo is! 

Weet je wat goed is en eerlijk? Lukt het je om goed en eerlijk te zijn? Waarom lukt je 

dat soms wel en soms niet?  

En vraag vervolgens je vader en/of moeder hoe dat met hun zit! 
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Stap 4: Filmpje 
Israël was een slechte dienaar van God. En daarom komt God met een nieuwe 
dienaar! Jesaja vertelt daar al over. Over deze dienaar zegt God: “Mijn dienaar zal 
succes hebben. Hij zal machtig en belangrijk worden” (Jesaja 52: 13).   *

Als Jezus komt dan wordt duidelijk dat Hij de nieuwe dienaar van God is die ervoor 
zal zorgen dat er vrede komt. 

Bekijk dit filmpje:  

Het Bijbel project | Jezus brengt vrede! | Lucas 3–9 

https://youtu.be/vWlzSDGyBWo 

Bespreek het filmpje! 

Probeer samen met je vader en/of moeder erachter te komen wat er bedoeld wordt 

met: “Wat de Israëlieten niet konden, kon Jezus wel: Verleidingen weerstaan en 

vertrouwen op God. Jezus is dus degene die de geschiedenis van Israël en hun God 

verder brengt.”(vanaf 1:50 in het filmpje) 

Stap 5: Jezus maakt zichzelf bekend 
Nadat Jezus gedoopt was en in de woestijn door de duivel verleid was (zoals je in het 
filmpje zag) maakte Hij in het dorp waarin Hij opgegroeid was bekend wie Hij was. 
Lees maar: 

Lucas 4: 14–21 
14-15De kracht van de heilige Geest was nu in Jezus, en hij ging terug naar 
Galilea. Daar gaf hij uitleg over God in de synagogen. Het nieuws over Jezus 
werd overal in de omgeving bekend, en iedereen bewonderde hem. 16-17Jezus 
ging ook naar Nazaret, de stad waar hij opgegroeid was. Op sabbat ging hij 
zoals altijd naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, gaf een 
dienaar hem het boek van de profeet Jesaja. Jezus opende het boek en zocht 
naar het stuk dat hij wilde voorlezen. Hij las:  

18«God heeft mij uitgekozen. Daarom is zijn Geest bij mij. God 
heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te 
vertellen. En om tegen gevangenen te zeggen dat ze weer vrij 
zijn. Om blinden te vertellen dat ze weer zullen zien. En om 

 Voorlopig de laatste keer dat op zondag de kerkzaal vol mensen zat (middagdienst van 8 maart) heb *

ik hierover gepreekt, misschien was je er wel bij! https://www.levensbronrouveen.nl/kerkdienst-
luisteren/ 
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mensen die het moeilijk hebben, te helpen. 19Ik maak bekend: Er 
begint een nieuwe tijd.» (Dit staat in Jesaja 61: 1–2). 

20Toen deed Jezus het boek dicht. Hij gaf het aan de dienaar terug en ging 
zitten. Iedereen in de synagoge keek naar hem. 21En Jezus zei: ‘Wat ik jullie 
net voorgelezen heb, is vandaag werkelijkheid geworden.’ 

Door wie kan Jezus blinde mensen weer laten zien? 

Jezus gaat hierna inderdaad blinde mensen beter maken (Lucas 7: 21–22). Dat hij deze 

mensen beter maakt is natuurlijk erg mooi, maar hiermee wil Hij ook iets laten zien.  

Wat denk je dat Jezus wil vertellen door blinde mensen beter te maken?  

Denk daarbij aan de uitleg in stap 2 hierboven! 

Jezus wil leren hoe het nieuwe leven eruit ziet. Hij vertelt daarom wat goed is en 
eerlijk. In Lucas 6 kun je daarover lezen. Hier een klein stukje daaruit: 

Lucas 6: 27–35 
Wees goed voor iedereen 

27Jezus zei tegen de mensen die naar hem luisterden: ‘Je moet van je vijanden 
houden. Wees goed voor de mensen die je haten. 28Spreek met respect over 
de mensen die je uitschelden. Bid voor de mensen die je slecht behandelen. 

29Als iemand je een klap in je gezicht geeft, draai dan je hoofd naar de andere 
kant. Dan kan hij je nog een keer slaan. En als iemand je jas afpakt, geef hem 
dan ook je hemd. 30Als iemand iets van je wil hebben, geef het hem dan. En 
als iemand iets van je pakt, vraag het dan niet terug. 31Behandel andere 
mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden. 

32Stel dat je alleen van je vrienden houdt. Verdien je dan een beloning van 
God? Nee, want ook slechte mensen houden van hun vrienden. 

… 

35Daarom zeg ik tegen jullie: Houd van je vijanden. Wees goed voor 
iedereen. En leen geld uit zonder het terug te verwachten. Dan zullen jullie 
een grote beloning krijgen, en jullie zullen kinderen van God zijn. Want ook 
God zelf is goed voor mensen die ondankbaar en slecht zijn.’ 

Wat vind je van wat Jezus zegt? Lukt het jou denk je om goed te zijn voor iedereen? 

Het nieuwe leven blijkt niet makkelijk te zijn. Hoe kun je toch proberen  

zo te gaan leven? 
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Stap 6: Napraten 
Je bent begonnen met de stelling: “Het leven is pas goed wanneer iedereen goed is en 
eerlijk. Pas dan begint het nieuwe leven!” Je hebt geleerd dat het volk Israël voor dit 
nieuwe leven moest zorgen als dienaar van God. Maar het volk was geen goede 
dienaar. Daarom moest er een nieuwe dienaar komen: Jezus. Hij zorgt ervoor dat 
mensen die blind zijn — mensen die niet zien wat het goede en nieuwe leven is — 
gaan zien. Het nieuwe leven blijkt alleen niet makkelijk te zijn… 

Hoe kun je gaan leven zoals God dat wil denk je? 

Wat kun je van het leven van Jezus leren om zo te gaan leven? 

Het probleem is de zondeval (thuiscatechese 1), en de oplossing is het nieuwe leven. 

Dit kost alleen veel. Want weet je hoe dit nieuwe leven er kan komen? 
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