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De laatste dagen 
-over de tijd tussen Jezus’ komst en wederkomst- 

BIJBELROOSTER VAN KERSTFEEST NAAR NIEUWJAAR 
 
27 december: Wat zijn de laatste dagen? 
Lees Handelingen 2:14-21 
Je hebt een stukje uit de preek van Petrus op de Pinksterdag gelezen.  
Peuter/kleuter: Waar dachten we aan met Kerstfeest? Waar denken we aan met Pinksteren? 
Overige: Het Oude Testament belooft in ‘de laatste dagen’ de komst van de Heere Jezus en 
van de Heilige Geest op aarde. Wat bedoelt de Bijbel dus met ‘de laatste dagen’? Wat 
gebeurt er in die laatste dagen (vers 17-18)? Petrus vertelt ook over de allerlaatste dag. Hoe 
noemt hij die dag (vers 20b)? Hij preekt hier niet over om mensen bang te maken. Wat is wel 
zijn bedoeling (vers 21)? Lees in kanttekening 44 wat ‘aanroepen’ betekent en wat dit voor 
jouw leven betekent! 
 
28 december: Tijd stopt – God blijft 
Lees Hebreeën 1:1-3 en 10-12 
Peuter/kleuter: Hoe spreekt de HEERE tot ons? 
Overige: Hoe sprak God in de tijd van het Oude Testament tot de mensen (vers 1a)? Hoe 
spreekt Hij in ‘de laatste dagen’ tot de mensen (vers 1b)? Wat zijn de laatste dagen ook 
alweer? Wat zegt vers 2 over de Heere Jezus? Wat zegt vers 3 over de Heere Jezus? Waarom 
heb jij Hem nodig? Wie heeft de aarde gemaakt (vers 10)? Wie laat de aarde stoppen (vers 
12a)? Welk beeld wordt hier gebruikt? Wie blijft als de tijd stopt (vers 11b en 12b)? Waarom 
is dat troostvol? 
 
29 december: Eigenliefde – liefde tot God 
Lees 2 Timotheüs 3:1-4 en 14-17 
Peuter/kleuter: Aan wie schrijft Paulus deze brief? 
Overige: Wat vertelt Paulus over ‘de laatste dagen’ (vers 1)? Hoe kun je het gedrag van 
mensen samenvatten (vers 2-4)? Welke opdracht geeft Paulus aan Timothéüs en jou in ‘de 
laatste dagen’ (vers 14)? Waarom is de Bijbel zo belangrijk (vers 15)? Wat zegt vers 17 over 
leven in de laatste dagen?  
 
30 december: Eén dag – duizend jaar 
Lees 2 Petrus 3:1-9 
Peuter/kleuter: Wie schrijft deze brief? Wat weet jij over hem? 
Overige: Wat voor mensen zullen er in de laatste dagen zijn (vers 3)? Waar spotten ze mee 
(vers 4a)? Hoe spotten ze daarmee (vers 4b)? Welk antwoord geeft Petrus (vers 8)? Waarom 
is het Gods wijsheid en goedheid dat de laatste dagen nu al eeuwen duren? Waarom geeft 
God jou levenstijd? 
 
31 december: Aards - hemels 
Lees Jakobus 5:1-11 
Peuter/kleuter: Is het belangrijk om rijk te zijn? Wat is wel belangrijk? 
Overige: Hoe hebben veel mensen in de laatste dagen geleefd (vers 3-5)? Hoe doen ze naar 
anderen (vers 6)? Misschien zijn er mensen die zo ook tegen jou doen… Welke raad geeft 
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Jakobus/de Heere (vers 8)? Jakobus roept op tot geduld [lankmoedigheid] en volharding 
[verdraagzaamheid]. Hoe merk je dit aan iemands leven? Wat zegt het slot van vers 8 over 
God? Wat betekent dit voor ons? 
 
1 januari: Nieuw jaar – nieuw lied 
Lees Psalm 98 
Peuter/kleuter: Wat is Jezus’ eerste komst? Wat is Jezus’ tweede komst? 
Overige: Wat zegt vers 1-3 over Jezus’ eerste komst? Wat zeggen vers 4-9 over Jezus’ tweede 
komst? Wat voel jij als je aan de wederkomst denkt? Wat voelt de dichters als hij aan de 
wederkomst denkt? Hoe merk je dat aan de woorden die hij gebruikt? Hoe komt het dat hij 
blij is?  
 
 
Extra: 
- Je vindt op de website bij dit thema verschillende Bijbelteksten om te leren of te kleuren, 
zoals: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/jesaja116-8-kleuren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/wederkomst-kleurplaat-voetstappen-van-de-heere-jezus/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm9012-kleuren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/oud-en-nieuw-3-psalm-90-vers-12/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm9012-leren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/markus1333-kleuren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus2820-leren/ 
 
- Je vindt op de website ook een Bijbelmoment en verwerking bij de gelijkenis van de vijf 
wijze en vijf dwaze maagden:   
www.bijbelsopvoeden.nl/product/koninklijk-5-de-komst-van-de-koning/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/wederkomst-werkblad-lamp-wijzedwaze-maagden/ 
 
- En je vindt Bijbelmateriaal om met kinderen stil te staan bij de tekenen van de eindtijd: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleurplaat-zondag19-vraagantwoord52-wederkomst/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/zondag19-vraagantwoord52-wederkomst/ 
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