
Les 3.2 Gods plan met de wereld en met jou 
 

1. Maak een flinke stapel kaarten/briefjes maakt die gaan over Gods plan met de wereld (zie onder). 
Schud ze door elkaar.  
De jongeren moeten de kaarten op tafel in de goede volgorde leggen. Samen kun je dan spreken 
over de Gods plan met de wereld. Laat een paar kaarten leeg en schrijf daar zelf extra 
geschiedenissen op en leg die tussen de andere. 

 
2. Vervolg: Doe alsof je in de tijd van Jozef leeft. Welke kaarten kun je nog niet weten? Draai die om. 

De kaarten die je nog wel kunt lezen zijn Gods bekend gemaakte plan. Je kunt ook zeggen ‘Gods 
geopenbaarde wil’. De kaarten die nu nog op de kop liggen zijn Gods verborgen wil. Je kunt Gods 
plan niet (volledig) weten, maar je kunt God vertrouwen omdat zijn plan goed is (1), Hij de macht 
heeft om het uit te voeren (2), en Hij dat wil doen als onze Vader (3).  

 
3. Draai de kaarten nu zo dat je kunt zien wat jij al wel weet en dat de kaarten die nog niet bekend 

zijn voor jou op de kop liggen. Kijk dan even terug naar de drie nummers hierboven. Kun jij God 
vertrouwen omdat (1)…, (2)…, (3)…? 

 
Maak de kaarten met daarop de volgende regels:   

- God spreekt en er is licht  

- God schept zon maan en sterren  

- Uit stof maakt God de mens  

- De slang spreekt tot Adam en Eva  

- Adam en Eva zondigen  

- God geeft de moederbelofte aan Eva  

- Abraham gaat op reis omdat God hem roept  

- God belooft Abraham een zoon en later een heel volk  

- Jozef droomt over zon, maan en sterren.  

- Jozef wordt verkocht aan handelaars  

- Jozef wordt onderkoning  

- De broers buigen voor Jozef  

- Jozef geeft zijn familie eten  

- Mozes ligt in het biezen mandje  

- Mozes leidt het volk uit Egypte naar de Sinaï  

- God geeft zijn wet  

- David, de herdersjongen uit Bethlehem wordt tot koning gezalfd  

- Micha voorspelt dat de Messias in Bethlehem geboren wordt.  

- Jezus wordt als kind geboren in Bethlehem  

- Jezus sterft aan het kruis voor de zonde  

- Jezus staat op uit de doden en gaat als Koning naar de hemel  

- Jezus geeft het bevel: Gaat heen, vertelt de volken van mijn heil en doopt hen in de naam van 
Vader, Zoon en Geest.  

- Zendelingen als Willibrordt en Bonifacius vertellen Gods Woord in Nederland  

- Jij wordt in de kerk gedoopt  

- Je haalt je diploma voor school  

- Je doet belijdenis van je geloof  

- Je krijgt een leuke baan  

- Je trouwt en krijgt kinderen  

- Jezus komt terug en roept zijn volk tot zich  

- God oordeelt over alle mensen, de gelovigen en de ongelovigen  

- Eeuwig mogen Gods kinderen bij hem zijn  
 


