50. Maleachi
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Jona 4:2b.


Hebben jullie thuis wel eens gasten gehad?



Heb je toen veel voorbereiding getroffen?



Wat zou je doen als je wist dat Jezus zou komen?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Maleachi was profeet toen een aantal mensen van het volk Juda was teruggekeerd uit de
ballingschap. Ze hadden veel meegemaakt tijdens hun gevangenschap, maar ze leefden nog steeds
niet op Gods manier. Maleachi ’s boodschap was speciaal bedoeld voor godsdienstleiders die het volk
verder van God hadden gebracht. Maleachi vertelde het volk dat God moe was van hun gebrek aan
liefde voor Hem. Hij kon dat niet langer aanzien.
Lees nu samen Maleachi 3:1 en 2:18-4:2.

Wat er daarna gebeurde…
God heeft op een dag een oordeel over elk mens. Voor mensen die niets van Hem willen weten, is er
straf, voor iedereen die trouw blijft aan God, is er een mooie toekomst. Maleachi moedigde zijn
luisteraars aan om naar al Gods wetten te luisteren die aan Mozes waren gegeven op de berg Sinaï.
Al Gods boodschappers moesten ernstige berichten doorgeven, maar het goede nieuws over Jezus’
komst volgt snel…

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 66 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht…
Maleachi betekent ‘mijn boodschapper’.
Datum Het boek Maleachi is waarschijnlijk 450 jaar voor Jezus’ geboorte geschreven. Gods volk was
teruggekeerd uit Babylon naar Jeruzalem, maar niet alles liep even goed. Ze waren vergeten God te
volgen en ze probeerden niet eens meer om Hem te gehoorzamen.

Probeer het uit
Maak een boekenlegger om je aan Maleachi 3:16 te herinneren en aan dat God ‘aandachtig luisterde
… en in een boek de namen werden opgeschreven’.
Pak een leeg vel karton en knip daar een rechthoek van 5 x 20 centimeter uit.
Schrijf er je naam in dikke letters op.
Versier de boekenlegger met foto’s van jezelf en andere mensen die belangrijk voor je zijn (print
bijvoorbeeld wat digitale foto’s uit).
Teken of plak plaatjes van dingen die je leuk vindt, van je hobby’s bijvoorbeeld.
Probeer je boekenlegger zo te maken dat hij laat zien wie en wat je bent.
Om ervoor te zorgen dat je boekenlegger langer meegaat, kun je hem (laten) lamineren.
Maak een gaatje aan de bovenkant.
Knoop een gekleurd lint door het gaatje aan je boekenlegger.
Gebruik je boekenlegger om te onthouden waar je gebleven ben in het boek ‘Ontdekkingsreis door de
Bijbel’ of in je bijbel. Je kunt ook een boekenlegger maken voor iemand van wie je houdt!

Praten met God
Dank U, God, dat U niemand vergeet die op U vertrouwt.

