
 

Leren van de lente 
Gezinsmoment  

voor het voorjaar (3-13 jaar) 
 
 

Als de bomen weer groen worden, weet je dat de lente er aan komt. 
Zoals je goed let op de natuur,  

zo moet je ook goed letten op de tijd waarin je leeft,  
zegt de Heere Jezus.  

De Bijbel geeft twee belangrijke lessen bij de lente. 
 
 

Binnenkomer 
Maak als gezin een voorjaarswandeling. Let op alle signalen van de lente die je in de 
natuur zit. Maak elkaar daar alert op. Vraag de kinderen wat ze ervan zien en laat ze 
onderweg steeds dingen noemen (vogelnestje, jonge dieren, nieuwe bladeren, 
bloeiende takken of bloemen, een boer die aan het zaaien is en dergelijke). 
Verzamel wat voorwerpen die symbool staan voor de lente en maak daar thuis een 
Bijbelse kijktafel van (zie Bijbelse kijktafel voorjaar). 
 
 

Bijbel 
In de dagen van Noach deden de mensen veel zonden. God straft met de zondvloed. 
Maar Noach spaart Hij. Noach is veilig in de ark als het water op de aarde komt. Lees 
Genesis 8:15-22. 
 
 

Bespreken 
1. Wat doet Noach zodra hij uit de ark is (vers 20)? (De HEERE danken met een 
offer) 
2. Wat belooft de HEERE (vers 22)? (Zolang de aarde bestaat zal de afwisseling van 
de seizoenen blijven. De afwisseling van lente-zomer-herfst-winter zal niet overgaan. 
De afwisseling van dag en nacht zal blijven doorgaan. De afwisseling van zaaien en 
maaien (oogsten) zal er blijven) 
3. Waar kun je dus aan denken als het weer lente wordt? (Dat de HEERE doet wat 
Hij belooft. Dat Hij voor de aarde zorgt zolang de aarde er is) 
4. Welk teken geeft de HEERE Noach daarbij (Genesis 9:13)? (De regenboog) 
 

 

Bijbel 
In de Bijbel geeft de Heere Jezus nog een les voor wanneer het lente wordt. Hij zegt 
dat de aarde niet altijd zal blijven bestaan. Als de Heere Jezus terugkomt uit de 
hemel (de wederkomst) stopt de aarde. Lees Matthéüs 24:32-44. 
 
 

Bespreken 



1. Wat zijn tekenen dat de lente komt (vers 32)? (Bomen gaan bloeien en krijgen 
weer bladeren) 
2. Wat zijn tekenen dat de Heere Jezus terugkomt (vers 33; vergelijk vers 5-12)? (Er 
wordt wel onderscheid gemaakt tussen algemene tekenen (die er altijd zijn geweest, 
maar steeds ernstiger vormen aannemen) en bijzondere tekenen. Onder algemene 
tekenen verstaat men dan oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, ziekte-
epidemieën, aardbevingen, valse profeten, de zonde die zich vermenigvuldigt en de 
liefde die verkoudt. Onder bijzondere tekenen verstaat met de prediking van het 
Evangelie over de hele wereld, de bekering van de Joden en de grote verdrukking) 
3. Op welke tijd zal de tijd voorafgaand aan de wederkomst lijken (vers 37-39)? (Op 
de tijd van Noach) 
4. Welke les geeft de lente ons dus nog meer? (Dat de hemel en de aarde voorbij 
zullen gaan en de Heere Jezus terugkomt op de wolken) 
5. Hoe moeten we ons op de wederkomst voorbereiden (vers 42-44)? (Wakker zijn, 
op wacht staan en bereid zijn om God te ontmoeten) 
6. Wanneer ben je bereid? 
  

 

Besluiten 
Sluit dit gezinsmoment positief af. Vertel de kinderen dat er mensen zijn die 
verlangen naar de wederkomst. ‘Daarom verwachten wij die dag met groot 
verlangen’ (Guido de Bres). Vertel dat er bij hun doop gebeden is ‘of zij zonder 
verschrikken voor Gods rechterstoel zullen staan’ op de dag van de wederkomst. 
Vertel dat de Heere om Jezus’ wil dit gebed kan verhoren en dat Hij alles wil geven 
wat daarvoor nodig is.  
Zing ter afsluiting Psalm 74:16 en 19. 
 
 
 
 
 


