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Terugkomst 

-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar) 
Catechismus Zondag 19 Vraag en Antwoord 52 

 

 
 

De Heere Jezus is nu in de hemel? 
Hoe lang blijft Hij daar? 

Wat betekent dat voor ons? 
 

 
 

Binnenkomer 
Laat een dorre tak met kleine blader- of bloemknoppen zien. 
 
  
 

Bespreken 
1. Wat leert deze tak ons?  
2. De Heere Jezus geeft het antwoord. Hij zegt: ‘En leert van den vijgenboom deze 
gelijkenis: wanneer zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat 
de zomer nabij is’ (Mattheüs 24:32-33). 
3. Wat leert de Heere Jezus met dit voorbeeld? (Zoals je aan een tak kunt zien dat 
de tijd van de zomer eraan komt, zo kun je op aarde merken dat de tijd van de 
wederkomst van de Heere Jezus eraan komt) 
4. Wat is de wederkomst? (Weder betekent terug. Wederkomst is terugkomst. De 
Heere Jezus is op Hemelvaartsdag van de aarde naar de hemel gegaan. Hij komt 
terug: uit de hemel naar de aarde) 
 
 
 

Bijbel erbij 
Lees Zondag 19 Vraag en Antwoord 52 van de Heidelbergse Catechismus en/of 
bespreek dit met behulp van de volgende vragen.  
1. Wat komt de Heere Jezus doen als Hij terugkomt (Vraag 52)? (De levenden en de 
doden oordelen) 
2. Wat is ‘oordelen’? (Oordelen doet een rechter. Hij zegt of iemand straf verdiend 
heeft of niet. Hij veroordeelt iemand tot straf of hij spreekt iemand vrij. Zo zal de 
Heere Jezus ook doen) 
3. Waarom vraagt de Catechismus naar de troost van de wederkomst? (De 
onderwijzer en de leerling weten dat de wederkomst van de Heere Jezus voor hen 
een blijde dag zal zijn. De Rechter Die dan komt is hun Redder. Hij heeft hun straf op 
de zonde gedragen en daarom worden zij vrijgesproken) 
4. Hoe hoor je dat in het antwoord? (In elk stukje klinkt het door) 
5. Voor wie is de wederkomst een blijde dag? (Voor al Gods kinderen) 
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Bezig 

Jonge kinderen: Geef ze de kleurplaat ‘Van Hemelvaartsdag naar Wederkomst’ om 
te kleuren. 
 
Oudere kinderen: Geef ze het werkblad ‘tekenen van de eindtijd’ en een Bijbel. Laat 
ze zelf met behulp van Mattheüs 24:1-30 (eventueel kun je meer specifiek de teksten 
aangeven) om de tekening van de uitspruitende tak de tekenen van de eindtijd 
schrijven.  
 

     
 
 

Besluiten 
Gods wederkomst is tot je oordeel of tot je voordeel. Vraag de kinderen tot besluit 
wat dat betekent. Eén letter verschil maakt een eeuwigheid van verschil. Dat maakt 
het leven zo ernstig. Zorg dat je gereed bent voor de wederkomst van de Heere 
Jezus. Mattheüs 24 vers 44: ‘Daarom zijt ook gij bereid’. Wanneer ben je bereid voor 
de wederkomst? 
  
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/

