De volheid des tijds
Gezinsmoment voor de Adventsweken (4-14 jaar)

Het tijdstip waarop de Heere Jezus geboren wordt,
wordt in de Bijbel ‘de volheid des tijds’ genoemd (Galaten 4:4).
Wat betekent dat?
Waarom wordt de dag van het Kerstfeest zo genoemd?
En waarmee kun je de Adventsweken dan vergelijken?

Nodig
Een (grote) zandloper. Je kunt er eventueel ook met elkaar één maken (zie onder het
kopje ‘Bezig’).

Binnenkomer
- Zorg dat je met z’n allen in de kamer of aan de keukentafel zit.
- Zet de zandloper op tafel. Als kinderen niet bekend zijn met een zandloper, leg dan
uit hoe de zandloper werkt.
- Zorg dat al het zand in de bovenste helft zit. Draai de zandloper om en laat de
kinderen kijken wat er gebeurt en opnemen hoe lang het zand er over doet om
helemaal in de onderste helft te komen.
- Laat de kinderen antwoord geven en benadruk dat er dus een bepaalde tijd voorbij
is wanneer de onderste helft vol is.
- Vraag de kinderen of ze kunnen bedenken wat dit met de Adventsweken en het
Kerstfeest te maken heeft. Het geeft niet als ze er niet uitkomen. Hierna neem je ze
stapje voor stapje mee.

Bijbel erbij
- Deel Bijbels uit.
- Lees met elkaar Galaten 4:4 en 5.

Bespreken
Bespreek deze verzen aan de hand van de volgende vragen:
1. Wat is ‘de volheid des tijds’? (Kanttekening: de tijd die God bepaald had, was
vervuld. Wijs terug naar de zandloper: de tijd was voorbij, de onderste helft
van de zandloper was vol)
2. Wat deed God toen? (Hij stuurde Zijn Zoon naar de aarde)
3. Hoe kwam Hij naar de aarde? (Als Baby, geworden [=geboren] uit een vrouw)
4. Wie was deze vrouw? (Maria)
5. Wanneer denken wij hieraan terug? (Als het Kerstfeest is)
6. Hoe noem je de vier weken die aan het Kerstfeest vooraf gaan? (De
Adventsweken)
7. Wat is de bedoeling daarvan? (Dat je wacht op de komst van het Kerstfeest.
Dat je naar het Kerstfeest uitkijkt. Dat je naar de Heere Jezus verlangt)
8. Grijp nog even terug op de zandloper: met Kerstfeest is de onderste helft vol.
Waarmee zou je dan de Adventsweken kunnen vergelijken? (Met de tijd
waarop het zand naar beneden loopt)
9. Wat deden wij net toen het zand naar beneden ging? (We keken goed en
telden de tijd. We wachtten totdat alles er door gegaan was)

10. Wat kwam de Heere Jezus op aarde doen (vers 5)? (Zondaren [=onder de
wet] verlossen [=losmaken/bevrijden van de duivel en de zonde] en weer
vastmaken aan/terugbrengen naar Zijn Vader [=aanneming tot kinderen])
11. Waar kijk je dus als het goed is naar uit tijdens de Adventsweken? (Dat dit
gebeurt. Dat de Heere Jezus je verlost van de zonde en de duivel en je zalig
maakt: een kind van God maakt)

Bezig
Ter verwerking van of ter voorbereiding op dit gezinsmoment kun je met de kinderen
een zandloper knutselen. Je kunt dit onderdeel desgewenst ook overslaan en een
kant-en-klare zandloper gebruiken.

Hoe maak je deze zandloper?
1. Neem twee plastic flesjes van gelijke grootte (het maakt niet uit of het er twee
van 0,25 of 0,33 of 0,5 liter zijn).
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2. Kort de flesjes ongeveer de helft in door het middenstuk eruit te knippen.
3. Bevestig de onderkant en de bovenkant van de flesjes met tape aan elkaar.
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4. Maak de opening van één van de flesjes wat kleiner door een kartonnetje met
een gaatje (zo groot als een perforatorgaatje ongeveer) op één van de flesjes
te bevestigen.
5. Doe zand in één van de helften.
6. Tape de twee helften met de middenstukken aan elkaar.

Besluiten
Maak een Bijbelse kijktafel met daarop de zandloper en de tekst uit Galaten 4 vers 4.
Probeer deze tekst met elkaar te leren.
Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je een beschrijving van onderstaande Bijbelse
kijktafel Advent Zandloper.

TIP
De zandloper is vaker te gebruiken.
Op heel veel andere plaatsen in de Bijbel
lees je ook over vervuld.
Ook rond het Kerstfeest.
Denk aan Lukas 2 vers 6: ‘En het geschiedde dat de dagen vervuld
werden dat zij [=Maria] baren zou’.
Of aan Markus 1 vers 15 waar de eerste woorden
van de Heere Jezus luiden: ‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods
nabijgekomen; bekeert u en gelooft het Evangelie’.
Een prachtige tekst om op het Kerstfeest
met de kinderen te bespreken.
Ook bij andere kerkelijke feesten zoals het Pinksterfeest
is de zandloper te gebruiken om uit te leggen
wat ‘vervuld’ betekent.

