Werkblad (8-12 jaar)

De mensen zullen een stralend licht zien

NAMEN VAN LICHT
De duisternis verdwijnt
als er een koning
wordt geboren. In deze
opdracht ontdek je door
gebruik te maken van
licht welke naam bij dit
koningskind past.

BABY’S IN DE BIJBEL

KONINKLIJKE NAMEN

In de Bijbel lees je veel bijzondere verhalen over de geboorte
van kinderen. Bijvoorbeeld over Isaak. Zijn moeder Sara was al
90 jaar toen hij geboren werd. Ze had niet gedacht dat ze nog
een kindje zou krijgen. Of wat denk je van Samuel? Zijn moeder
had God gevraagd om een kindje en toen kwam hij! En misschien
ken je Elisabet? Zij was ook al heel oud en kreeg toch nog een
zoon: Johannes. En haar nicht, Maria, kreeg de meest bijzondere
baby: Jezus. Voor de geboorte van deze baby’s kregen de
ouders vaak een speciale belofte over de baby. En terwijl een
baby uit zichzelf nog niets kan doen, betekenden deze baby’s
meteen al iets heel speciaals voor de mensen om hen heen.

Waarschijnlijk heb je bij je geboorte één of twee namen gekregen, misschien
zelfs drie! Wist je dat koning Willem-Alexander en kroonprinses Amalia maar
liefst vijf namen hebben gekregen? Zoek hun volledige naam maar eens op.
In Jesaja 9:5 lezen we dat er een koningskind wordt geboren en Hij krijgt
vier namen met een heel bijzondere betekenis:
-	Wijze Bestuurder: deze koning zal grootse dingen bedenken én uitvoeren;
-	Sterke God: deze koning die verwacht wordt (messias) is God;
-	Vader voor Altijd: Hij beschermt ons en bij Hem kun je altijd terecht;
-	Koning van de Vrede: Hij zal weer rust en herstel brengen voor het volk.
Namen zijn in de Bijbel heel belangrijk: ze zijn niet alleen mooi, ze zeggen
ook iets over wie die persoon is en wat hij of zij doet of zal doen.

Wat heb je nodig?
* het werkblad met het morsealfabet
* een pen * een zaklamp * een bijbel
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Zoek in de bijbel
Jesaja 9:1-6 op.
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Sein in morse de verschillende namen over
het koningskind uit het bijbelgedeelte naar
elkaar met behulp van het morsealfabet op
de volgende pagina.

Eén persoon seint met de zaklamp de
letters van de namen op de muur, grond of
het plafond. De ander schrijft de letters op.
Lukt het om de namen te ontcijferen?

Probeer nu om de tekst die bij het
morsealfabet op de volgende pagina staat
te ontcijferen. In die bijbeltekst vind je nog
een naam die bij het koningskind past.

Jesaja 9:5

Kun je
ontdekken
welke dat
is?

Een streepje is een lang lichtsignaal,
een punt een kort lichtsignaal.
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Er is een kind geboren,
we hebben weer een koning.
Hij zal over ons regeren.
En zo zullen de mensen
hem noemen:
Wijze Bestuurder,
Sterke God,
Vader voor Altijd,
Koning van de Vrede.
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