Overwonnen vijanden
Gouden Gezinsmoment voor Hemelvaartsdag
(6-16 jaar)

Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag vallen vaak kort na elkaar.
Dat geeft een bijzondere gelegenheid om kinderen
aan de hand van Bevrijdingsdag
meer te leren over de betekenis van Hemelvaartsdag.
‘Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben,
zo zult gij waarlijk vrij zijn’ (Johannes 8:36).
Binnenkomer
Richt de aandacht van de kinderen op het thema oorlog en bevrijding. Misschien heb
je de achterliggende weken een boek met ze hierover gelezen. Anders kun je
vandaag een paar verhalen lezen. Mogelijk is er op school bij dit onderwerp stil
gestaan en kun je dat in herinnering roepen. Misschien heb je in de vakantie een
oorlogsmuseum, bevrijdingsmusem of militaire begraafplaats bezocht en kun je daar
foto’s van laten zien...

Bijbel erbij
- Vraag de kinderen of ze weten hoe een bevrijding of overwinning van de oorlog in
de tijd van de Bijbel werd gevierd. Mogelijk zullen de oudere kinderen wat aspecten
kunnen noemen.
- Lees Psalm 68:1-5, 13 en 17-27. Bespreek wat hier staat. Maak eventueel gebruik
van de kadertekst hieronder.
De buit uitdelen
David heeft oorlog gevoerd. Hij heeft gewonnen. Met zijn leger komt hij
weer terug naar de stad Jeruzalem. Wat een feestelijke optocht. Kijk
maar eens.
Zie je David met zijn soldaten daar aan komen lopen. Sommige soldaten
hebben gevangen vijanden bij zich. Andere soldaten dragen kostbare dingen
van de vijanden. Er lopen ook priesters met de ark. Die hadden ze
meegenomen naar het oorlogsveld. Voor de priesters lopen mensen te zingen.
Achter hen lopen mensen instrumenten te bespelen. Om hen heen zijn
meisjes met trommels. Iedereen is blij omdat de Heere de overwinning heeft
gegeven. David maakt een lied. Allerlei gedachten gaan door zijn hoofd en
krijgen een plekje in zijn psalm. In het begin van de psalm laat hij je de
vijanden zien die voor het aangezicht van God alle kanten op vluchten (vers 2
en 3). Maar je ziet ook mensen die blij zijn en juichen omdat God de
overwinning heeft gegeven (vers 4). Ze gaan terug naar Jeruzalem om de buit
te geven aan de mensen die thuis waren gebleven (de vrouwen en de
bejaarden) zodat zij ze kunnen verdelen (vers 13). De ark gaat ook terug naar
de berg Sion, een heuvel bij Jeruzalem. David zingt erover in deze psalm.

- Trek de lijn naar Hemelvaartsdag. Laat de jongere kinderen vertellen waarom deze
dag Hemelvaartsdag heet en waar we dan aan denken.
- Lees Psalm 68:19 nog een keer.
- Waar denk je aan bij dit vers? (Aan de hemelvaart van de Heere Jezus)
- Klopt dat? (Ja, Paulus zegt dat zelf in Éfeze 4:8).
- Trek nu de lijn van Bevrijdingsdag naar Hemelvaartsdag. Doe dat door al pratend
het volgende schema compleet te maken (voor antwoorden, zie onderaan dit artikel).
Bevrijdingsdag
(David bijvoorbeeld)

Hemelvaartsdag
(De Heere Jezus)

Welke oorlog?
Waar wordt de strijd
beslist?
Wie wordt/worden er
bevrijd?
Wat gebeurt er na de
overwinning?
Wat brengt hij/Hij
mee?
Wat deelt hij/Hij uit
en aan wie?

Bezig
- Print voor de jongere kinderen van www.bijbelsopvoeden.nl de kleurplaat van
Bevrijdingsdag of Hemelvaartsdag en laat ze die kleuren.
- Ga met de oudere kinderen aan de hand van de Heidelbergse Catechismus nog
wat dieper in (zie het kader Verdieping hieronder) op de gaven die de Heere Jezus
uitdeelt:

-

-

-

Verdieping
Wat is de belangrijkste Gave die de Heere Jezus uitdeelt (Vraag en Antwoord
49)? (De Heilige Geest)
Welke woorden voor ‘gaven’ gebruikt de Catechismus nog meer (Antwoord 53
en 55)? (Weldaden en schatten)
Wat zijn die gaven, weldaden of schatten? (Het is alles wat de Heere Jezus
door Zijn leven, lijden, sterven en opstanding verdiend heeft en nu uitdeelt.
Het is alles wat Gods kinderen nodig hebben voor het leven nu en voor straks
na hun sterven)
Welke vier gaven of weldaden worden er in de Twaalf Artikelen genoemd
(artikel 9-12)? (Gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden,
wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven)
Kun je nog meer weldaden noemen? (Geloof, wedergeboorte,
rechtvaardigmaking, heiligmaking …)
Bij Wie moet je dus zijn om deze gaven te krijgen? (Bij de Heere Jezus)

- Sluit af met een persoonlijke toepassing, bijvoorbeeld aan de hand van Vraag en
Antwoord 51 van de Heidelberger Catechismus. Welke strijd is er nu? Aan welke
kant vecht jij mee? Door Wie kun je winnen?

Antwoorden
Van Bevrijdingsdag naar Hemelvaartsdag

Welke oorlog?
Waar wordt de
strijd beslist?
Wie wordt/worden
er bevrijd?

Bevrijdingsdag
(David bijvoorbeeld)
David vocht tegen aardse
vijanden
Op het oorlogsveld

Hemelvaartsdag
(De Heere Jezus)
De Heere Jezus vocht tegen
de duivel en de zonde
Op Golgotha

Het volk van Israël

Iedereen die in de Heere
Jezus gelooft. De gelovigen.
Gods kinderen.
(Johannes 8:36)
De Heere Jezus gaat terug
naar het huis van Zijn Vader
in de hemel
De Heere Jezus nam
‘degenen die ons gevangen
hielden, namelijk zonde,
duivel, dood en
verdoemenis’ mee zegt
kanttekening 19 bij Éfeze 4:8
De Heere Jezus deelt gaven
uit onder de mensen, zelfs
aan mensen die
ongehoorzaam zijn
[=wederhorigen] (Psalm
68:19, Éfeze 4:8)

Wat gebeurt er na
de overwinning…

David gaat terug naar huis
in Jeruzalem

Wat brengt hij/Hij
mee?

David brengt gevangen
vijanden mee

Wat deelt hij/Hij uit
en aan wie?

David deelt van de buit uit
aan de inwoners van
Jeruzalem

