Serie: Zomervakantie
Onderwijs voor onderweg

Wat je onderweg ontmoet, biedt veel gelegenheden om met kinderen door te
praten over wezenlijke dingen van het leven. Allerlei dagelijkse dingen bevatten
geestelijke lessen. Twee korte gezinsmomenten voor in de vakantietijd en een
tip hoe je zelf een gezinsmoment kunt laten ontstaan door alert te zijn op wat je
tegenkomt.

1. Vreemdeling

Wie met het gezin in het buitenland verkeert, is een vreemdeling in een vreemd
land. Als het goed is, voelt een christen zich in deze wereld ook zo.
Binnenkomer
Ga in gesprek over vreemdeling zijn. Een vreemdeling is iemand die tijdelijk te gast is
in een ander land. Wie in het buitenland op vakantie is, is dus een vreemdeling in dat
land. Paulus en Petrus zeggen dat christenen zo ook in de wereld moeten leven: als
vreemdelingen in een vreemd land.
Bijbel
Lees Hebreeën 11:13-16.
- Waarom zijn christenen als het goed is gasten en vreemdelingen op de
aarde? (Omdat de aarde hun vaderland niet is, maar de hemel)
- Is het gemakkelijk om als vreemdeling op aarde te leven? (Nee, dat is moeilijk.
Je staat vaak alleen tegenover een heleboel anderen. Je doet dingen die
anderen niet begrijpen en je doet dingen niet die anderen juist wel doen. Je
bent anders. Dat is niet gemakkelijk, maar wel wat de Heere wil)
Lees Filippenzen 3:8-12 en 17-20
- Hoe zijn christenen gasten en vreemdelingen op de aarde? Wat hebben ze
nodig op hun levensreis (vers 8)? (Geloof in de Heere Jezus. Dat ze Hem
kennen als hun Zaligmaker)
- Waarom is dat nodig (vers 9)? (Alleen als de Heere Jezus voor jouw zonden
gestorven is, is het goed met God. Als je dan na je sterven bij God komt, ziet
Hij niet jouw zonden, maar alles wat de Heere Jezus gedaan heeft. Dan mag
je naar God in de hemel)
- Waar ben je dan onderweg mee bezig (vers 20)? (Dan ben je bezig met de
dingen van de hemel. Dan denk je veel aan de Heere, lees je in Zijn Woord,
spreek je met God door te bidden en leef je zoals Hij wil)

-

Waar maak je je dan niet druk om onderweg? Wat doe je niet (vers 19)? (Dan
ben je niet druk met allemaal aardse dingen. Dan gaat het je niet om lekker
eten en drinken, feest vieren en vrolijk en prachtig leven)

2. Tegen de stroom in
Kom je deze vakantie langs een snelstromend beekje, sta dan eens even stil en
maak de toepassing.
Gooi een stokje in het water. Het gaat vanzelf met de stroom mee. Dat is niet
moeilijk. Probeer een stokje rechtop in het water te houden. Dat valt niet mee. Tegen
de stroom in blijven staan, kost veel kracht. Christenen hebben ook kracht nodig om
staande te blijven in een wereld waarin de meeste mensen niet naar de Heere
luisteren. Bedenk al wandelend eens een aantal voorbeelden van mensen uit de
Bijbel die staande bleven (Jozef, Daniël en zijn drie vrienden bijvoorbeeld). Bedenk
ook hoe het kwam dat zij staande bleven (door de kracht van de Heilige Geest Die in
hen werkte) en wat wij dus nodig hebben. Bid daarom in het gezinsgebed.

Tip 1
Denkstof
Kom je in deze vakantie bergen, bloemen, een boot, een glijbaan of boomhut tegen?
Het boek Denkstof – 52 overdenkingen voor kinderen helpt je
om de lijn door te trekken naar het geestelijke leven.
De bedoeling van dit boek is om kinderen door middel van dingen uit het dagelijkse
leven meer te leren over God, de Bijbel en zichzelf…
Elke overdenking geeft ook een Bijbelgedeelte om te lezen, een psalm om te zingen
en een vraag om te bespreken.
Jaco Pons, Denkstof – 52 overdenkingen voor kinderen.
Uitg. De Banier, ISBN 9789033612152, € 9,95

Tip 2
Pelgrim
De christenreis van John Bunyan beschrijft de reis van Christen
uit stad Verderf naar de hemel.
Het is mooi om in vakantietijd bij deze reis stil te staan.
Er zijn diverse uitgaven die de christenreis dichtbij kinderen proberen te brengen.

