
 
 
 

Serie: Zomervakantie 
Ik ga op reis en ik neem mee… 

 
 
 

 
Wie op reis gaat, neemt van alles mee. Het leven is ook een reis. Welke bagage 

heb je daarvoor nodig? 
 
 
Nodig 
Pen en papier. Het is niet noodzakelijk, maar om de vragen bij de diverse onderdelen 
wat concreet te maken, kun je gebruik maken van: een kaart waarop je woonplaats 
en vakantieplaats staan, een geboortekaartje en overlijdensbericht, een plaat van de 
brede en de smalle weg, een paspoort. 
 
 
Binnenkomer 

1. Begin gezellig met wat drinken. Een gezinsmoment mag iets feestelijks 
hebben.   

2. Speel het spel: Ik ga op reis en ik neem mee… Tel hoeveel voorwerpen jullie 
met elkaar kunnen onthouden en probeer steeds een stukje verder te komen. 

3. Breng het gesprek op reizen.  
- Als je al op vakantie bent: Wij gingen vrijdag ook op reis…  

Als je nog op vakantie gaat: Wij hopen ook op reis te gaan…  
Als je een dagje weggaat: Wij gaan een dag op reis…  

- Waar beginnen (begonnen) we de reis? (Bij huis in onze woonplaats)  
- Wat gebeurde er op die reis? (Noem een voorval)  
- Waar gaat (ging) de reis naar toe? (Naar je (vakantie)bestemming in de 

plaats …) Laat eventueel een kaart zien waarop je woonplaats staat en de 
plaats van bestemming. 

4. Het leven is ook een reis.  
- Wanneer begon die reis? (Toen we geboren werden)  
- Wat gebeurde er op die reis? (Noem een belangrijke gebeurtenis uit het 

leven van elk kind)  
- Waar gaat de reis naartoe? (Naar het graf) 
- Laat eventueel een geboortekaartje en overlijdensbericht zien. Je zou 

kunnen zeggen: dat is de reis van je lichaam.  
5. Maar je ziel is ook op reis.  

- Waar begon die reis? (Bij de Heere, in het Paradijs) 
- Wat is er op die reis gebeurt? (We zijn bij de Heere weggelopen, in de 

zonde gevallen)  
- Waar gaat die reis naar toe? (Naar de eeuwigheid. Als we ons niet bekeren 

naar de hel, maar als God ons bekeert naar de hemel) 
- Laat eventueel een afbeelding van de brede en de smalle weg zien. 



6. Welke reis is de belangrijkste? (De reis van onze ziel)  
Waarom? (Onze ziel kan niet sterven. Waar die is, daar blijft die eeuwig) 

 
 
Bijbel 
In de Bijbel lees je ook over deze reizen en lees je ook deze vragen.  

1. Hagar was op reis gegaan. Onderweg ontmoet de Engel des Heeren haar. 
Lees Genesis 16 vers 7 en 8. Wat vraagt Hij? (Waar kom je vandaan en waar 
ga je naartoe) 

2. Hoe moeten we de reis door deze wereld maken? Lees maar in 1 Korinthe 7 
vers 29-31. Praat erover wat dit betekent. Vind je het moeilijk om dit zelf aan 
kinderen uit te leggen, lees dan het kader ‘Om te lezen 1’. 

3. Hoe leef je als je weet dat de dingen van de Heere belangrijker zijn dan de 
dingen van deze aarde? Lees maar in Filippenzen 3 vers 8-14. Praat erover 
wat dit betekent. Vind je het moeilijk om dit zelf aan kinderen uit te leggen, 
lees dan het kader ‘Om te lezen 2’. 

 
 
Bezig 

1. Geef de kinderen een vel papier en laat hen daarop schrijven wat ze 
meenemen als ze op vakantie gaan. Jongere kinderen die niet kunnen 
schrijven, kunnen dit tekenen.  

2. Praat over de getekende of opgeschreven bagage. Heeft een van de kinderen 
een paspoort genoemd, ga daar dan op door. Heeft niemand dit genoemd, 
breng het gesprek daar dan op. Stel je voor dat je naar het buitenland gaat en 
je bent je jas vergeten. Is dat erg? (Nee) Wat mag je niet vergeten als je naar 
het buitenland gaat? (Je paspoort) Laat eventueel een paspoort zien en praat 
over de gegevens die erop staan. 

 
 
Bijbel 
Lees 2 Korinthe 4 vers 18. Wat is belangrijk om mee te nemen op reis door deze 
wereld? (Zo weinig mogelijk) 
2. Lees 2 Korinthe 5 vers 7. Wat kunnen we alleen meenemen op reis naar de 
eeuwigheid? (Geloof in de Heere Jezus) 
3. Als we sterven, is er eigenlijk een grensovergang. Lees maar in het eerste 
gedeelte van 2 Korinthe 5 vers 10. Welk paspoort hebben we dan als het ware 
nodig? Welke gegevens staan daar op? Lees het in vers 17-21. (Nieuwe mens die in 
Christus is – Verzoend door Christus) 
 
 
Besluiten 
Sluit af met gebed en bid om verzoening, zodat het bloed van de Heere Jezus aan 
de posten van ons hart zit en er een geldig paspoort is. Eventueel kan daarna nog 
gezongen worden, bijvoorbeeld uit Psalm 49 vers 3,4 en 6. 
 
 
 
 
 



 
Om te lezen 1 

Als klasgenoten elkaar lange tijd niet hebben gezien en elkaar weer eens 
ontmoeten als ze volwassen zijn, vragen ze soms aan elkaar: ‘Wat doe jij 
tegenwoordig?’ Ze bedoelen: ‘Welk werk heb je?’ Die vraag werd ook eens 
aan een bekeerde man gesteld. Weet je welk antwoord hij gaf? ‘Ik ben op reis 
naar de hemel en onderweg verkoop ik klompen.’ Die man had begrepen wat 
Paulus hier schrijft. Getrouwd zijn en een mooie baan hebben, is niet het 
belangrijkste op deze wereld. Paulus zegt: ‘Want de gedaante van deze 
wereld gaat voorbij.’ Er komt een einde aan deze wereld. Het leven op aarde 
is een voorbereiding op de eeuwigheid. Bij het sterven zal God niet vragen of 
je een mooie baan had. Dan vraagt Hij of je gelooft in de Heere Jezus. Je bent 
op deze aarde om bekeerd te worden en de Heere te dienen. Daarom is het 
belangrijk dat je bezig bent met de dingen van de Heere. Het is niet de 
bedoeling van de Heere dat je zo druk bent met allerlei aardse dingen dat er 
geen tijd is voor Hem. Zorg dat verdrietige dingen (pijn, sterfgevallen), blijde 
dingen (gezelligheid, feestjes, bruiloften) en nieuwe dingen kopen je niet te 
veel in beslag nemen (vers 30 en 31). Deze wereld gaat voorbij. Zoek daarom 
eerst het Koninkrijk van God. 

 
 
 
 

 
Om te lezen 2 

Zie je Paulus rennen als je deze verzen leest? ‘Ik jaag ernaar of ik het ook 
grijpen mocht…’ (vers 11). Paulus ziet zijn leven als een hardloopwedstrijd. Hij 
kijkt niet achterom, maar let alleen op de eindstreep. Hij wil de prijs winnen 
(vers 14). Welke prijs? Dat heeft hij in de verzen hiervoor gezegd: het 
helemaal kennen van de Heere Jezus. Maar Paulus is toch een kind van God? 
Hij is toch bekeerd? Hij kent de Heere Jezus toch? Ja, inderdaad, Paulus 
heeft heel veel van God geleerd. Maar er is nog meer te leren. Hij heeft nog 
niet alles en is nog niet volmaakt (vers 12). Hij zegt dat hij nog steeds 
onderweg is naar dat doel. Paulus is wel op de goede weg. Daar heeft  God 
hem gebracht (vers 12 en 13). Maar hij is er niet tevreden mee dat hij op deze 
weg is. Hij loopt daar niet rustig rond. Hij rent naar de eindstreep. Hij wil de 
prijs winnen die in de hemel voor hem klaarligt.  
Hoe loop jij op deze aarde? Heb je het er wel naar je zin? Kijk je er op je 
gemak rond en maak je dan eens hier plezier en dan eens daar? Denk aan de 
hardloper. Hij kijkt niet achterom en loopt geen zijweg in. Hij let alleen op de 
eindstreep en probeert de prijs te winnen.    

 


