
 
Thema 
We dienen aan ons beloftes te houden 
 
Voorwerp 
Een kalender voor het nieuwe jaar 
 
Schrift 
Lukas 2: 22-40 
 
Het is het begin van een nieuw jaar. (Laat de kalender zien.) Een gloednieuwe kalender voor een 
nieuwe start van het leven. De meeste mensen beginnen het nieuwe jaar met een aantal goede 
voornemens voor het nieuwe jaar. Een resolutie nemen is als onszelf beloven dat we bepaalde 
dingen gaan doen. Meestal is het een belofte om het volgend jaar beter te doen dan vorig jaar. Hier 
is een lijst met goede voornemens die kinderen kunnen nemen. 
 
Ik zal minder tv kijken en meer bewegen. 
Ik zal elke keer dat ik in een auto stap mijn veiligheidsgordel omdoen. 
Ik zal aardig zijn voor andere kinderen - zelfs mijn broers en zussen! 
Ik zal mijn speelgoed opbergen als ik er klaar mee ben. 
 
Kun je nog meer goede voornemens bedenken? 
 
Sommige mensen nemen de goede voornemens voor het nieuwe jaar niet erg serieus. Het zijn 
tenslotte beloftes aan jezelf. We zouden kunnen denken dat als we niet doorgaan, het geen 
probleem is. Maar het is een groot probleem! Een belofte is een belofte en het is belangrijk om je 
aan je beloften te houden - ook al is het maar een belofte aan jezelf. 
 
Bedenk iets belangrijk genoeg om een belofte over dit jaar te doen. Schrijf een woord of snel 
symbool op een plakbriefje om te zeggen wat die belofte is.  
 
Schrijf of tekenen en plaats de plaknotities op de kalender, hetzij op de datum waarop je het wilt 
laten doen, hetzij op de laatste dag van het jaar. 
 
De Bijbel vertelt over een zeer belangrijke belofte die God aan Zijn volk deed. Gelukkig is God altijd 
trouw in het nakomen van zijn beloften. We leren in de Bijbel over een man die Simeon heet. Simeon 
was een heel oude man die zijn hele leven had gewacht om Gods belofte tot zichzelf en tot Gods volk 
te zien komen. God had beloofd een Messias of redder naar de wereld te sturen, en God beloofde 
Simeon dat hij niet zou sterven voordat hij de beloofde Messias had gezien. 
 
Een paar dagen nadat Jezus was geboren, brachten Maria en Jozef Hem naar de tempel om Hem aan 
God op te dragen. Simeon was zoals gewoonlijk in de tempel. Zodra Simeon het kindje Jezus zag, wist 
hij dat God zijn belofte had gehouden. Simeon nam Jezus in zijn armen en loofde God door te 
zeggen: "Heer, laat nu uw dienaar in vrede sterven. Zoals U beloofd hebt, heb ik uw redding gezien, 
die U voor alle mensen hebt voorbereid." 
 
Anna was een profetes die ook in de tempel was. Ze was altijd in de tempel om te aanbidden en te 
bidden. Toen ze hoorde wat Simeon zei, prees ze God en vertelde ze iedereen dat Jezus de Verlosser 
was die God had beloofd.  
 
Laten we vandaag, als we aan een nieuw jaar beginnen, bedenken dat net zoals God getrouw is in het 
nakomen van zijn beloften, wij ook trouw kunnen zijn aan onze beloften. 
 
Almachtig en dierbare God, net zoals U trouw bent om Uw beloften na te komen, help ons zo trouw 
te zijn in het houden van onze beloften. In Jezus naam, Amen. 


