Inleiding
o ‘Wow, wat zie jij er leuk uit! Nieuwe kleren? Dat staat je goed joh!’ Gaaf he,
als je zo’n compliment krijgt! Vind je het ook belangrijk om merkkleding en
merkschoenen te dragen? Waarom? Omdat je er graag bij wil horen en
gezien wil worden?
o De Here Jezus droeg het tegenovergestelde van zo’n super outfit. Sterker
nog, Hij droeg geen kleren toen Hij stierf aan het kruis. Er werd door de
soldaten gedobbeld om zijn kleding. Jezus werd afgewezen en hoorde er niet
bij. Hij werd door iedereen bespot. Maar op dat moment droeg Hij alles wat
wij niet kunnen dragen: al onze fouten, onze ziekten, ons leven waarin zoveel
niet klopt… Heb je daar wel eens over nagedacht?
o Jezus stond op uit de dood, Hij is de grote Overwinnaar. Hij wil jou graag
nieuwe kleren geven. Hè…? Hoe dan? Deze kleren kun je niet zien met je
natuurlijke ogen. Maar geloof maar… als je deze kleren draagt val je echt op.
Bij dit feestkleed laat je zien hoe geweldig Jezus is, en Zijn liefde en echtheid
stralen van je af. Wow! We gaan in deze les eens kijken wat dat inhoudt. Ben
je er klaar voor om zo’n feestkleed te dragen?

In het kort
o Iemand draagt zwarte kleren. De kinderen schrijven kaartjes met woorden van fouten en alles wat
je als negatief ervaart in je leven, en hangen deze kaartje op de zwarte kleren.
o De Here Jezus heeft al onze fouten gedragen aan het kruis. Hij vergeeft je, en neemt alles weg wat
negatief is.
o Doe de zwarte kleren uit en trek mooie witte kleren aan. God bekleedt je met een nieuw leven,
het leven van Christus! - Galaten 3:27
o Noem de zegeningen die horen bij het leven van Jezus, en hang de kaartjes met die zegeningen op
de witte kleding.

Wat heb je nodig?
o
o
o
o
o

zwarte kleding, bijv. ruim t-shirt, zwarte legging of broek
witte kleding, ruim t- shirt of overhemd
gouden kroon (kijk in een speelgoedwinkel)
Kaartjes en (veiligheids-) spelden, of dubbel klevend klittenband
Of: gebruik een groot vel papier met de tekening van een kind in zwarte en witte kleding, en
bevestig hier de (kaartjes met) woorden op. (zie bijlage)
o glas water en suikerklontje(s)
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Eén persoon is in het zwart gekleed.
De kinderen schrijven iets op een kaartje: fouten, negatieve gewoontes, iets wat je niet leuk vindt
van jezelf.
De kinderen benoemen om de beurt wat er op hun kaartje staat, en maken hun kaartje vast op de
zwarte kleding. (Met (veiligheid-) spelden of dubbel klevend klittenband. Zorg voor assistentie,
zodat het bevestigen op de kleding niet te veel tijd in beslag neemt.)
De Here Jezus deed alleen maar goede dingen, (noem voorbeelden.) Hij zondigde niet. Toch koos
Hij ervoor om alles wat zondig is, en al onze pijn, op Zich te nemen en daarmee te sterven aan het
kruis. Hij maakte Zich één met ons leven, dus ook met al jouw rottigheid en fouten, en zo kreeg Hij
in onze plaats de straf die jij verdiende. (God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons één
gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. 2.Kor.5:2,
NBV)
Het contact met God is stuk gegaan door onze fouten (zonden), en doordat we luisteren naar Zijn
vijand, de duivel. (Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, Rom. 3: 23,
NBV) De Here Jezus wil het contact tussen ons en Zijn Vader herstellen en ons vrij en blij maken.
Hij wil je die heerlijkheid van God die je mist, juist geven! Hoe?
Daarom werd Hij bekleed met onze fouten/zonden. De Bijbel zegt: Toen Jezus stief zag God jou,
Jezus droeg jouw fouten. Misschien zeg je nu: ‘Hoe kan dat? Ik was nog lang niet geboren!’ Maar
God had voor Hij de wereld maakte dit plan al bedacht. Voor God is dit de waarheid: Jezus nam
jouw leven met jouw zonden mee in Zijn dood.
Neem een glas met water en doe er een suikerklontje in, en roer even met een lepeltje. Zie je de
suiker nog? Nee, het water en suiker zijn één geworden. De Here Jezus maakte Zich helemaal één
met ons, dus ook met jouw zonden!
Als Jezus opstaat uit de dood, krijgt Hij een nieuw leven. Hij geeft dit nieuwe leven nu ook aan jou.
Dit spiksplinternieuwe leven is het leven van de Here Jezus in jou! (Romeinen 6:2-14)
Jezus is sterker dan de vijand, de duivel. Hij is Overwinnaar over de macht en invloed die de duivel
op je heeft. De duivel wil dat je kiest voor het kwade en ongehoorzaam bent aan God.
Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn
geliefde Zoon, Col 1:13 – NBV
De duivel wil jou een schuldig en naar gevoel geven, en hij geeft je gedachten waarin hij je altijd
vertelt dat je het fout doet. Maar Jezus heeft alle wapens van hem afgenomen! Hij heeft geen
recht meer om jou te beschuldigen! Jezus heeft alle schuld voor jou
gedragen! Je mag nu zeggen: ‘Duivel wegwezen, Jezus heeft mij vergeven
en Zijn bloed heeft mij gereinigd, ik ben nu van Hem!’ (Hij heeft de
overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en
daardoor over hen getriomfeerd. Col2:15 HSV)
God ziet ziet jou niet langer als iemand met de verkeerde zwarte kleren
aan, negatief, boos, ongehoorzaam,…..
Trek de zwarte kleding uit.
God trekt je mooie witte kleren aan (denk aan een t-shirt, schort,
overhemd) en zet jou een mooie gouden kroon op het hoofd.
Wow, zullen we eens kijken hoe God nu naar jou kijkt? Dat wordt een heel
ander plaatje dan het selfie wat je van jezelf hebt gemaakt.

Ik zing van vreugde om wat de Heer, mijn God, heeft gedaan. Hij trok mij het
kleed van de redding aan, Hij sloeg de mantel van het heil om mij heen. Zoals een
bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich versiert met haar sieraden.
Jesaja 61:10
o God is nu jouw liefste Vader en Hij ziet geen foute dingen meer in jou. Hij heeft je
vergeven! Als God nu naar jou kijkt, ziet Hij de Here Jezus in jou! Je bent bekleed met Zijn zoon
Jezus. (Want jullie zijn allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Je bent met
Christus bekleed, Gal.3:26,27)
o Aan je nieuwe merkkleding hangt vaak een hoog prijskaartje en je moet er flink voor betalen,
maar deze kleding biedt Jezus je gratis aan! Hij heeft voor jouw leven een hoge prijs betaald, Hij
kocht jou met Zijn bloed. (1kor.6:20) Hij wast jouw zonden weg, zodat je van binnen schoon bent,
ja, witter dan sneeuw! (Psalm51:9)

o God zegt dat je door het werk van Jezus gezegend
bent met ALLE zegen, Efeze 1:3. Alles wat hoort bij
de Here Jezus is nu van jou. Doe je ogen eens dicht
en stel je eens voor: Wat hoort bij Jezus? De
kinderen bedenken allemaal een
zegen/woord en schrijven dat op
een kaartje. Lees deze kaartjes om
de beurt voor aan de groep en hang
ze aan de witte kleding.
o God gaf jou een heel nieuw leven,
het leven van Jezus is in jou! Niet
voor een klein beetje, nee, helemaal! (Kol.2:10)
o De Heilige Geest is de Helper. Hij komt in je wonen
en Hij leert je alles over Jezus. En wat het betekent
om nu bekleed te zijn met Jezus en Zijn kroon te
dragen. Je leeft nu in zijn koninkrijk. (Maar de
Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal
in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in
herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb
Joh.14:26, HSV, Joh.15:26, Joh.16:13)
Ben jij al bekleed met Christus, met het
feestkleed van Zijn redding? Deze kleding laat je
stralen als zijn koningskind!

Bijbelteksten
o Je bent bekleed met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in
ware rechtvaardigheid en heiligheid.Ef.4:24 (en vers 22,23)
o Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.
Galaten 3:27
o Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is
gekomen. 2 Korintiërs 5:17
o God heeft de mens met glorie en eer gekroond, U laat hem heersen over alles wat U gemaakt
hebt, alles hebt u aan zijn voeten gelegd. Psalm 8:6,7(GNB)
o Hij kroont je met trouw en liefde, (NBV)

Tips voor verwerking voor een vervolg les:
Ruilen met Jezus
o Klik op bijbelidee > spel en lesidee > creatieve bijbellessen > Ruilen met de Here Jezus
Hier vind je een uitgebreide uitleg, als aanvulling op deze les, met werkblad (zie bijlage)

De verloren zoon – Lucas 14: 11-32
o Vertel het verhaal van de verloren zoon. Als hij bij de vader komt, wordt zijn oude vieze kleed
uitgetrokken, en hij wordt bekleed met het beste kleed, hij krijgt een ring aan zijn hand en
schoenen aan zijn voeten.
o Gesprek:

 Hoe worden wij bekleed met het beste kleed? We hebben in de les gezien dat God onze Vader is
en Hij bekleed je met alles wat hoort bij Jezus. Je krijgt een nieuw leven, Jezus leeft in jou!

o Werkbladen en nog meer lessuggesties bij dit verhaal
Klik op werkbladen > bijbelwerk > les 111
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