Serie: Zomervakantie
Wonen in een tent

Misschien slapen de kinderen deze vakantie een nachtje in een tent. Als dit niet
zo is, laat hun dit dan eens ervaren of bedenk hoe dit zal zijn. Het verblijf in een
tent kan jong en oud veel leren over het leven op aarde.

Binnenkomer
Drink eerst gezellig iets met elkaar. Breng het gesprek op het verblijven in de tent.
Laat de kinderen er iets over vertellen. Vraag naar verschillen tussen wonen in een
huis en in een tent.

Bijbel
- Weet je wie in de Bijbel tentenmaker van beroep was? (Paulus)
- Hij heeft tijdens het maken van tenten vast wel eens nagedacht over de verschillen
tussen wonen in een huis en in een tent. Lees maar in 2 Korinthe 5 vers 1-5. Vind je
deze verzen moeilijk? Lees dan de uitleg in het kader.
- Waarmee vergelijkt Paulus zijn leven op aarde (vers 1)? (Met het leven in een tent.)
- Waarom noemt hij het een tabernakel of tent (kanttekening 1)? (Een tent kun je snel
opzetten en afbreken als je op reis bent.)
- Wat betekent dat voor ons leven op aarde? (Als je je leven vergelijkt met een tent,
laat je daarmee merken dat je weet dat je niet altijd op deze aarde zult blijven, maar
op reis bent. Ons leven is een reis naar de eeuwigheid. Elk moment kan de
levenstent afgebroken worden. Dan is het nodig dat we een huis bij God hebben.)
- Wat bedoelt Paulus met het huis bij God (vers 1b)? (De hemel.)
- Hoe weet hij dat hij na zijn sterven naar dat huis gaat (vers 5)? (Dat heeft God
tegen hem gezegd. Paulus is bekeerd. Hij heeft een nieuw hart gekregen. Hij gelooft
in de Heere Jezus. De Heilige Geest woont in zijn hart.)
- In de Bijbel wordt het leven op aarde vaker vergeleken met het wonen in een tent.
Lees maar in Hebreeën 11 vers 9 en 10. Welke boodschap zonder woorden geeft
Abraham door in een tent te wonen? (Ik blijf niet altijd hier op aarde, maar ben op
weg naar de hemel.)

Besluiten
Wij wonen in huizen. Toch is het belangrijk dat wij ook bedenken dat we op reis zijn
naar de eeuwigheid; dat we zo leven alsof we in een tent wonen. Hoe kun je dat aan
iemands leven merken? Noem met elkaar eens een paar concrete dingen. Gebruik
daarbij eventueel Kolossenzen 3 vers 1 en 2 en Filippenzen 3 vers 17-20. Vergelijk
dit met je eigen leven.

Van een tent naar een huis
Heb je wel eens een poosje in een tent geslapen? Dan weet je dat een tent niet
zo sterk is als een huis. In dit hoofdstuk vergelijkt Paulus zijn leven op aarde
met het wonen in een tent.
Paulus weet goed waar hij het over heeft als hij het aardse leven een tent noemt. Hij
was behalve apostel ook tentenmaker. Voor ‘tent’ gebruikt hij het woord ‘tabernakel’.
Het volk Israël woonde in de woestijn in tenten en de tabernakel was een tent voor
de Heere. Ook Abraham, Izak en Jakob woonden in tenten. Zij reisden van plaats
naar plaats en een tent kan gemakkelijk afgebroken en weer opgebouwd worden.
Paulus vergelijkt zijn leven op aarde met het wonen in een tent. In een tent woon je
niet voor altijd. Een tent is een tijdelijke plaats om te wonen. Paulus zegt dan ook dat
die tent een keer afgebroken zal worden.
Misschien slaap jij in een vakantie soms in een tent. Je vindt het leuk om dat een
paar nachten te doen, maar meestal vind je het ook wel fijn wanneer je weer gewoon
in huis kunt gaan slapen. Misschien had je in de tent wel heimwee naar huis. Paulus
verlangt ook naar een huis. Hij bedoelt niet een huis dat met handen is gemaakt,
maar de hemel. Hij noemt de hemel een gebouw van God. Het is geen tijdelijk huis,
zoals een tent, maar een eeuwig huis. Paulus wil graag verhuizen. Hij weet ook dat
hij daarheen zal verhuizen. God heeft dat tegen hem gezegd. Paulus heeft een
toegangsbewijs voor de hemel gekregen. Dat heeft hij niet zelf ergens gekocht, dat
heeft de Heere Jezus voor hem betaald. Door Zijn lijden en sterven heeft Hij ook
Paulus van zijn zonden verlost en hem een nieuw hart gegeven.
Paulus is nu voor altijd thuis bij de Heere in de hemel. Jij woont nog in een tent. Maar
jij moet ook een keer verhuizen. Staat het huis van de hemel ook voor jou klaar? Heb
jij daar een toegangsbewijs voor?

