THUISONDERWIJS WEEK 5 (WEEK NA PASEN)
THEMA: ZAAIEN&MAAIEN
BIJBELMOMENT #1: JEZUS’ LEVEN – TARWEGRAAN EN EERSTELING
(voor kinderen die de Bijbelse geschiedenis kennen en meer verdieping gebruiken kunnen)
BIJBEL:
De dag van de opstanding van de Heere Jezus was in de tijd van de Bijbel de dag van de
eerstelingen van de gerstoogst. Daar ligt een diepe betekenis in, die we deze week gaan
ontdekken. Lees Johannes 12 vers 23-24 en 1 Korinthe 15:20-22.
BESPREKEN:
- De Heere Jezus zegt in Johannes 12:23 dat de tijd van Zijn sterven en opstanding dichtbij is.
Waarmee vergelijkt Hij Zijn sterven (Johannes 12:24)?
- Wat gebeurt er als zo’n tarwekorrel in de aarde sterft? (De oude tarwekorrel verdwijnt en
er groeit een nieuw plantje uit met veel nieuwe tarwekorrels [de vrucht of de oogst])
- Wat bedoelt de Heere Jezus met deze vergelijking? (Kanttekening: Hij wil zeggen dat Hij
eerst moet sterven en daarna opstaan om mensen zalig te maken. Door Zijn sterven kunnen
de zonden sterven in je leven. Door Zijn opstaan/weer levend worden kan er nieuw leven in je
hart komen)
- In 1 Korinthe 15:20 noemt Paulus de opgestane Heere Jezus de Eersteling. Waar wijst dat
woord heen (Leviticus 23:10-11)? (Op de dag dat de Heere Jezus opstaat uit het graf, laat de
priester in de tempel gersthalmen aan God zien – het is de eerste gerst die gemaaid is: de
eerstelingen. Nu komen er zeven weken van oogst (=49 dagen). De Israëlieten moeten elke
dag tellen. En op de 50e dag, de laatste dag van de oogst, is er weer feest. Dan laat de
priester twee broden die gemaakt zijn van tarwe aan God zien)
- Welk feest vieren wij 50 dagen na het Paasfeest? (Het Pinksterfeest)
- Wat is de oogst van het Paasfeest en het Pinksterfeest? (Mensen die geloven en zich
bekeren – de gelovigen of bekeerde mensen – Gods kinderen)
BEZIG:
- Je kunt net als de Israëlieten in de Bijbel met elkaar de 50 dagen van Pasen naar Pinksteren
tellen. Gebruik daar een vijftigdagenkalender voor die je zelf met elkaar maakt of die je kanten-klaar print. Hier vind je er bijvoorbeeld één:
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/telplaat-van-pasen-naar-pinksteren-3-10-jaar/

Wil je met je kinderen uitgebreid stilstaan bij de 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren in de
Bijbel, lees dan het boek: Wijzer… op weg naar het Pinksterfeest (8-14 jaar):
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/boek-wijzer-op-weg-naar-het-pinksterfeest/

- Je kunt in de tijd tussen Pasen en Pinksteren met elkaar een eigen moestuin aanleggen.
Gebruik een klein stukje grond of maak een speciale bak daarvoor (een oude la of een paar
planken voldoen prima). Heb je daar buiten geen ruimte voor, maak dan binnen een paar
potjes. Zorg vandaag voor een plek en voor zaad (bonen, spinazie, bladsla, tuinkers en
dergelijke doen het meestal goed). Morgen gaan we zaaien.
- Je kunt met je kinderen stilstaan bij het proces van het ontkiemen van zaad tot het groeien
van een plantje met vruchten: aan de hand van een boek, een filmpje, tekeningen, maar
natuurlijk vooral in de praktijk. Gebruik dan bij voorkeur glazen potjes, zodat de kinderen
zien hoe het zaadje afsterft en nieuw leven voortbrengt. Leer daarbij Johannes 12 vers 24.
- Maak met elkaar een stap-voor-stap tekening: van zaad naar vrucht.
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