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Dit zijn 20 Bijbellessen over Jezus, speciaal voor jou. Bij 
elke les horen een paar pagina’s uit het stripboek Jezus 
Messias. Die kun je eerst opzoeken en lezen. Je kunt ook 
het filmpje van het stripverhaal bekijken. En als je wilt, 
kun je in de Bijbel lezen wat erover staat.

De Bijbelteksten kun je zelf in de Bijbel opzoeken. Als er 
bijvoorbeeld staat Psalmen 19:1-5, bedoelen we het Bijbel-
boek Psalmen, hoofdstuk 19, de verzen 1 tot en met 5. 

De link van de filmpjes vind je op thegracfactoryshop.com 
onder Strip Jezus Messias. 

In elke les krijg je uitleg over een gedeelte uit het leven van 
Jezus. Ook krijg je bijzondere dingen te weten. Je kunt leuke 
opdrachten doen. Je zult ontdekken hoe fijn het is om
een vriend van Jezus te zijn!

HOE GEBRUIK JE DE LESSEN?
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Kernwoorden die in het strip-
verhaal en de lessen worden 
gebruikt:

Avondmaal 
Met brood en wijn vieren we Jezus’ 
liefde, omdat Hij zijn leven voor ons 
gaf.

Bidden
Je praat met God, stil of hardop, en je 
luistert naar Hem.

Bijbel
Bijbel betekent ‘boeken’. In de Bijbel 
lees je wie God is, hoe Hij over ons 
denkt en hoe Hij met ons omgaat.

Discipel 
Leerling van Jezus. Hij koos twaalf 
leerlingen uit. Zij gingen Jezus volgen. 
Jij kunt ook een discipel van Jezus zijn.

Eeuwig leven 
Leven met Jezus, zoals God het heeft 
bedoeld. Ons leven gaat na onze dood 
verder in de hemel. Het is alleen maar 
goed en zonder einde.

Engelen 
De onzichtbare boodschappers van 
God. Ze helpen ons.

Evangelie 
‘Goed nieuws’. Het goede nieuws van 
Jezus werd opgeschreven door de 
evangelieschrijvers Mattheüs, Marcus, 
Lucas en Johannes.

Genade
‘Onverdiende goedheid’. Je mag alles 
krijgen wat God je wil geven. Gratis! 
Dat kan omdat God jouw fouten heeft 
vergeven toen Jezus jouw zonden op 
Zich nam.

Gerechtigheid
God heeft gerechtigheid gebracht 
toen Jezus de straf voor onze zonden 
op Zich nam. Hij heeft alles voor ons 
goed gemaakt. Alles rechtgezet.

Geloof 
Vertrouwen in iets wat je nog niet ziet. 
Je vertrouwt erop dat God zal doen 
wat Hij heeft beloofd. 

Gods Koninkrijk 
Overal waar mensen op God vertrou-
wen is Gods Koninkrijk, want daar is 
Jezus koning.

Heilige Geest 
De Geest van God, waarmee Hij in 
mensen woont die in Jezus geloven.

Hemelvaart
Het moment dat Jezus naar de hemel 
ging toen Hij klaar was op aarde.

Jezus 
God die een mens werd (en die daar-
om Gods Zoon wordt genoemd). De 
naam Jezus betekent ‘God redt’.

WAT BETEKENT...
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Kruis 
Martelwerktuig waar Jezus vrijwillig 
aan stierf om onze zonden weg te ne-
men. Het is het teken geworden van 
alle volgelingen van Jezus.

Messias 
‘Gezalfde Koning’. Messias (een 
Hebreeuws woord) is in het Grieks 
‘Christus’. Jezus Messias wordt ook 
vaak Jezus Christus genoemd.

Opstanding 
Jezus is opgestaan uit de dood. Hij 
deelt zijn leven met iedereen die 
in Hem gelooft. Eens zal iedereen 
opstaan uit de dood. Dan zal God over 
ieder mens rechtspreken.  

Pasen 
Het feest waarop de opstanding van 
Jezus uit de dood wordt gevierd. Op 
dezelfde dag vieren de Joden het 
Pascha.

Pinksteren
Het feest waarop Gods Heilige Geest 
in Jezus’ volgelingen kwam wonen. Hij 
woont ook nu in mensen die in Jezus 
geloven. 

Satan 
De onzichtbare tegenstander van God 
en mensen (heet ook wel ‘de duivel’).

Vergeving
God vergeeft, hoewel niemand dat 
heeft verdiend. Dat kan, omdat Jezus 
vrijwillig voor onze zonden stierf aan 
een kruis. 

Wederkomst 
Het moment waarop Jezus terugkomt 
op aarde. Hemel en aarde zullen dan 
door Hem worden vernieuwd. Wij 
krijgen een nieuw, hemels lichaam.

Zegen
Woorden van God vol goede dingen 
die Hij wil geven aan mensen die op 
Hem vertrouwen.

Zoon van God
Titel van Jezus. Hij is God, die als mens 
op aarde kwam, als de Zoon van God.

Zonde 
De dingen die we doen die tegen God 
ingaan. Jezus nam de zonde van de 
hele wereld op Zich. Zijn genade is 
groter dan de zonde. 
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DE TIJD WAARIN JEZUS KWAM

Jezus’ geboorte

De moeder van Jezus was Maria. Toen 
Jezus geboren werd, was Maria nog niet 
getrouwd (ze had wel een vriend, Jozef ). 
Ze was nog maagd. Maar God zorgde 
ervoor dat Jezus geboren kon worden. 
Dit wonder werd al aangekondigd in de 
Bijbelboeken die ver vóór Jezus’ tijd ge-
schreven waren. Jezus kwam niet als een 
superheld in de wereld. Hij werd gebo-
ren in een stal, omdat er nergens anders 
plaats voor Hem was.

De Bijbel

De beschrijving van Jezus’ leven staat in 
de Bijbel. Het is een dik boek vol boeken 
(het zijn er 66). Het duurde 1500 jaar om 
al die boeken te schrijven. Zo’n 1900 jaar 
geleden was de Bijbel af. In de Bijbel staan 
allerlei verhalen over God en mensen. 
Als je goed kijkt zie je hoeveel God van 
mensen houdt. Het verhaal van Jezus laat 
dat het beste zien.

Boeken werden in de tijd van Jezus ge-
schreven op boekrollen van perkament 
(dierenhuid) of papyrus (papier van riet 
gemaakt). De Bijbelboeken werden tel-
kens heel precies overgeschreven.

Jezus leefde ongeveer 2000 jaar geleden 
in Israël. We noemen Hem Jezus Messias 
of Jezus Christus. Dat betekent dat Hij 
door God is uitgekozen om voor altijd 
koning te zijn. Maar Hij is niet zomaar 
een koning. Jezus wordt ‘de Zoon van 
God’ genoemd en ook ‘de Zoon van 
mensen’. Dat betekent dat Hij bij God 
hoort én bij de mensen. De geschiedenis 
van zijn leven staat beschreven in de Bij-
bel. Het is voor iedereen belangrijk, want 
deze koning wil ook jouw vriend zijn!
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Jezus’ tijd

Onze jaartelling begint bij de geboorte 
van Jezus. Dat is dus meer dan 2000 jaar 
geleden. Jezus leefde in de tijd dat de Ro-
meinen de baas waren in grote delen van 
de wereld. In Nederland en België woon-
den toen de Batavieren, Friezen, Franken 
en Kaninefaten. Zij konden niet schrijven 
of lezen. De  Joden in Israël konden dat 
wel. Zij worden wel ‘volk van het boek’ 
genoemd. In dat boek, de Bijbel, spreekt 
God. Hij is de Schepper van alles wat be-
staat. Hij wil graag met mensen omgaan 
en er voor zorgen dat ze het goed hebben.

Israël in het Romeinse Rijk.
Israël in Jezus’ tijd

Hoofdstad: Jeruzalem.

Provincies: Galilea, Samaria, Judea.

Oppervlakte: Ongeveer 28.000 km2

(kleiner dan Nederland of België). 

Klimaat: Subtropisch. Met warme, droge 
zomers en zachte, vochtige winters.

Politiek: Vanaf 63 voor Christus zijn de 
Romeinen de baas in Israël.

Regering: De Romeinse stadhouder 
Pontius Pilatus regeert in Israël. Tiberius 
is zijn baas. Hij regeert in Rome als keizer 
van het Romeinse Rijk.

Godsdienst: Jodendom. Ze hebben een 
tempel in Jeruzalem met priesters die 
allerlei werk doen voor de godsdienst. 

Ook zijn er overal in het land godsdienst-
leraren, zoals de Farizeeërs. De Joden gaan 
drie keer per jaar naar Jeruzalem voor de 
grote feesten. In hun eigen woonplaats 
komen ze bij elkaar in de synagoge (het 
leerhuis).

Talen: Hebreeuws (de oude taal van de 
Joden), Aramees (de spreektaal), Grieks 
(de internationale taal), Latijn (de taal van 
de Romeinen).
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4x het verhaal van Jezus

In de Bijbel staan vier boeken die het 
leven van Jezus beschrijven. Die boeken 
heten ‘de vier evangeliën’. Ze zijn genoemd 
naar de schrijvers. Zij leefden allemaal in 
dezelfde tijd als Jezus. 

1. Mattheüs werkte eerst bij de belasting-
dienst, voordat hij Jezus ging volgen. 

2. Marcus was nog een tiener toen Jezus 
zijn werk deed. Hij schreef op wat hij van 
de leerlingen van Jezus hoorde. 

3. Lucas was arts van beroep. Hij kende 
Jezus niet persoonlijk, maar deed veel 
onderzoek en interviews. 

4. Johannes trok ook met Jezus op, net als 
Mattheüs. Hij noemde zichzelf ‘de discipel 
van wie Jezus zoveel houdt’.

Paulus moeten we ook noemen. Hij leefde 
in de tijd van Jezus. Maar hij ging pas in 
Jezus geloven toen Jezus al in de hemel 
was. Hij zocht in de oude boeken van 
Israël op of het allemaal waar was wat 
Jezus had gezegd en gedaan. Toen ging 
hij er overal in het Romeinse Rijk over 
vertellen. Hij schreef de volgelingen van 
Jezus brieven, die in de Bijbel opgenomen 
zijn.
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1. DE DOOP VAN JEZUS

Een profeet in Israël! Dat is in 450 jaar niet 
voorgekomen. Daarom gaan zoveel mensen 
naar Johannes de Doper. 

Wat is er zo bijzonder aan een profeet? Hij 
spreekt namens de Here God. Soms gaat het om 
fijne dingen. Maar vaak ook om dingen die 
moeten veranderen. Dat moet hij dan vertellen 
aan de mensen. Of die nu willen luisteren of 
niet.

Eén ding valt op. Alle profeten in de Bijbel 
wijzen naar de Messias. Hij is de redder die door 
God wordt beloofd. De man die komen zal om 
alles goed te maken voor Israël. Logisch dat de 
mensen naar Hem uitkijken. Maar Hij is er nog 
steeds niet...
Totdat Johannes de Doper komt. Hij praat niet 
alleen over de Messias. Hij wijst Hem ook aan!

Zoek het zelf op: 

  Stripboek blz. 1-3

  Bijbel Mattheüs 3:1-17

  Filmpje 1

Kerntekst

“Kijk! Het offerlam van God! Hij neemt de 
schuld van de wereld op Zich.”
Johannes 1:29
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Wie is Jezus?
Geliefde Zoon

Een stem uit de hemel zei: “Dit is mijn geliefde Zoon. Hij verheugt 
mijn hart” (Mattheüs 3:17).

Jezus is Gods lieveling. Degene met wie God heel blij is. Hij is 
Gods geliefde Zoon! 

Oude Testament
In de oude boeken van Israël wordt een 
wegbereider voorspeld. Hij zal de komst 
van de Messias voorbereiden.

Luister! Ik hoor de stem van iemand die 
roept: “Baan een weg in de woestijn voor de 
HERE; maak een rechte weg door de wilder-
nis. Vul de dalen op en vlak de heuvels af, 
maak de bochtige paden recht en zorg dat 
alle oneffenheden vlak worden gemaakt. 
Alle schepselen zullen de glorie van de HERE 
zien” (Jesaja 40:3-5). 

De Bijbel

Oude Testament
  4000 jaar geschiedenis
  Meer dan 300 profetieën
  “De Messias zal komen!”

Nieuwe Testament
  100 jaar geschiedenis
  De profetieën zijn uitgekomen
  “De Messias is gekomen!”
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Doen!
In elke les leer je een nieuwe naam van Jezus. 
In deze eerste les is dat Geliefde Zoon. Neem 
een mooi vel papier of karton. Schrijf er tel-
kens de nieuwe naam van Jezus op die je in 
elke les leert. Zet bovenin: DIT IS JEZUS!
Aan het eind heb je een poster met 20
namen van Jezus (of misschien wel meer)!

Nu jij! 
God heeft een plan met jouw 
leven

De Here God had een plan met de Here 
Jezus. Maar weet je dat God ook een plan 
heeft met jouw leven? Ook daarover kun 
je lezen in de Bijbel. Vertrouw op Hem, jij 
bent zijn geliefde kind! 

Extra info
De Bijbel - boek van 
beloftes

De Bijbel is een bijzonder boek. Daar-
in heeft God zijn beloftes vastgelegd. 
Op die manier zegt Hij: “Daar houd 
Ik Mij aan!” Als je beloftes op papier 
vastlegt, noem je dat een testament. 
De Bijbel is verdeeld in het Oude 
Testament en het Nieuwe Testament. 

In het Oude Testament staat onge-
veer 4000 jaar geschiedenis opge-
schreven. Het is de geschiedenis van 
God met het volk Israël. Het Nieuwe 
Testament beschrijft zo’n 100 jaar. Je 
leest erin over Jezus de Messias en 
wat Hij betekent voor alle mensen. 

In het Oude Testament staan allerlei 
aankondigingen (profetieën) over 
de Messias. Wel meer dan 300. In het 
Nieuwe Testament zie je ze allemaal 
gebeuren in het leven van Jezus.

In het Oude Testament staat onge-
veer 4000 jaar geschiedenis opge-
schreven. Het is de geschiedenis van 
God met het volk Israël. Het Nieuwe 
Testament beschrijft zo’n 100 jaar. Je 
leest erin over Jezus de Messias en 
wat Hij betekent voor alle mensen. 

In het Oude Testament staan allerlei 
aankondigingen (profetieën) over 
de Messias. Wel meer dan 300. In het 
Nieuwe Testament zie je ze allemaal 
gebeuren in het leven van Jezus.
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Tip
Hiernaast vind je voor elke dag een 
Bijbeltekst. Je krijgt ze in elke les 
weer voor een week. Lees er elke 
dag een. Je ontdekt nog veel meer 
over de dingen die je hierboven 
hebt gelezen!

Elke dag

Zo  Johannes 1:6
Ma  Mattheüs 3:1-6
Di  Mattheüs 3:7-12
Wo  Mattheüs 3:13-17
Do  Johannes 1:1-9
Vr  Johannes 1:10-15
Za  Johannes 1:16-18

Weet jij het?

1. Hoe kunnen mensen zich klaarmaken voor het Koninkrijk van God en laten zien dat 
ze een nieuw leven willen beginnen?

2. Namens wie spreekt een profeet?

3. Naar wie wijzen alle profeten?

4. Hoeveel profetieën over de Messias staan er in het Oude Testament?
   Meer dan 10
   Meer dan 100
   Meer dan 300

5. Wie noemt God ‘Mijn geliefde Zoon’?




