THUISONDERWIJS WEEK 7 - MEIVAKANTIE
THEMA: KONINKLIJK
BIJBELMOMENT #5: DE KOMST VAN DE KONING
BIJBEL:
Lees Psalm 98
BESPREKEN:
- Heb je weleens gezien dat koning Willem-Alexander op koningsdag naar een bepaalde stad
gaat? En hoe die stad zich op de komst van de koning voorbereidt? Vertel elkaar wat je ervan
weet!
- Nu staat er in Psalm 98 dat de Heere Jezus als Koning komt. Wat wordt daarmee bedoeld?
(Kanttekening: zowel Zijn eerste (Kerstfeest) als Zijn tweede komst (wederkomst))
- Vergelijk de komst van de Heere Jezus als Koning naar deze aarde met de komst van de
koning naar een stad. Welke verschillen en overeenkomsten kun je noemen?
- Wat komt de Heere Jezus doen als Hij terug komt naar de aarde (vers 9)?
- Wat zeggen vers 6-8 over hoe de wederkomst zal zijn?
- Denk jij daar ook zo over als je aan de wederkomst denkt?
- Voor wie zal het zo’n blijde dag zijn en voor wie niet?
- Wat betekent dat voor ons (Mattheüs 24:44)? Hoe kun je je op de wederkomst van de
Heere Jezus voorbereiden?
BEZIG:
- Lees bij een ander Bijbelmoment vandaag de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze
maagden/meisjes (Mattheüs 25:1-13) en praat over de betekenis van deze gelijkenis na (zie
kanttekening 2). Je hebt olie [=het ware geloof] nodig!
- Je kunt deze gelijkenis op verschillende manieren verwerken.
- Maak van klei een olielampje. Houd de opening dan open, zodat je er een
waxinelichtje in kunt zetten.
- Wanneer je lampolie en een lont(houder) in huis hebt, kun je (met vliegerpapier,
glasstiften, raamstiften, stickers) een glazen fles versieren en de lampolie laten
branden.
- Maak met behulp van de knutselplaat ‘Wijze en dwaze maagden’ die je op de
website vindt een lamp van papier.
- Als iemand eraan komt, kun je soms zijn voetstappen uit de verte horen. Zo wordt kun je
ook op aarde de voetstappen van de Heere Jezus horen, die vertellen: Hij komt eraan. Wat
zijn de voetstappen van de Heere Jezus? Zoek dit met behulp van Mattheüs 24 op en vul ze
in op deze kleurplaat die je op de website vindt of maak er zelf een (verf)tekening van.
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