Zaterdag 27 maart 2021
Openbaring 21 : 1 - 4 en 22 : 1 - 5

De bomen van het leven
Aan beide kanten van de rivier stond een boom die eeuwig leven
geeft. Die bomen gaven elk jaar twaalf keer vrucht, elke maand
een keer. En hun bladeren konden mensen genezen.
Welke woorden horen niet bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde?
Zet daar een dikke streep door. Kleur vervolgens de woorden die
passen bij de nieuwe hemel en nieuwe aarde met een mooi kleur in.
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Jezus gaat ons voor

Inleiding

Vrijdag 26 maart 2021

We luisteren op weg naar Pasen naar zeven
uitspraken van Jezus die beschreven worden
in het evangelie naar Johannes. Jezus Christus
maakt met een beeld duidelijk wie Hij is.
Hij stelt zich aan ons voor: ‘Ik ben …’
Aansluitend bij de woorden van Jezus is het thema van deze week
de ware wijnstok. De wijnstok is de basis voor de druivenranken,
vanuit de wijnstok komen de levensappen waardoor de druivenranken kunnen groeien. Jezus wil ook onze basis van ons leven zijn.
Door zijn kracht kunnen we steeds meer op Hem gaan lijken. Zijn
liefde in de wereld doorgeven.

Zondag 21 maart 2021
Johannes 15:1 - 8
Israël heeft van God de Schriften ontvangen. Daarin leren ze wat
Gods bedoeling is met zijn volk. Het is een wijnstok die vruchtbaar
moet zijn voor heel de wereld. Jezus zegt nu, dat dat onmogelijk is
zonder in Hem te geloven. Mensen die proberen te geloven en bij
wie dat regelmatig mislukt -dat zijn wij allemaal. Wij hebben allemaal
Jezus nodig om ons weer met God te verbinden. Hij wijst ons de
weg door zijn woorden en daden die ons voedsel geven. Maar Jezus
offert zich ook op om ons vergeving te schenken; zo gaat de weg
van God naar ons weer open. We kunnen ranken zijn die door God
vrucht dragen.
Mini project verbeelding thuis.
Elke zondag mag je een plaatje van een landschap en een rondje
met een bijpassend voorwerp op de achterplaat plakken. Langzaam
wordt de weg die Jezus ons voorgaat zichtbaar.
Werkwijze
- Knip het twee plaatjes van zondag 21 maart uit en kleur ze in.
- Plak het plaatje met het landschap in het derde rechthoekige vakje.
- Plak het rondje op het plaatje met het landschap.

Lucas 13 : 1 - 9

Gelijkenis van de vijgenboom
Maar de tuinman antwoordt: ‘Heer, laat de boom dit jaar nog
staan. Ik zal er extra goed voor zorgen. Misschien zijn er dan
volgend jaar vijgen.
Maar de tuinman antwoordt: ‘Heer, laat de boom dit jaar nog staan.
Ik zal er extra goed voor zorgen. Misschien zijn er dan volgend jaar
vijgen. In deze korte gelijkenis heeft Jezus het over een vijgenboom.
De vijgenboom is een beeld voor Israël. God heeft het Joodse volk
als een vijgenboom in zijn wijngaard geplant. In de gelijkenis komt de
Heer na drie jaar kijken in de wijngaard. In de tijd van Jezus werd in
ongeveer drie jaar de Tora (de Wet) helemaal doorgelezen. Als je de
Tora hebt gelezen zou je kunnen denken dat de mensen leven zoals
God het van ze vraagt. Door te onderwijzen zouden de mensen toch
vrucht voort moeten brengen. Helaas merkt Jezus dat dit niet zo is.
De Heer in de gelijkenis heeft geduld en geeft de vijgenboom nog een
kans. Israël krijgt nog een kans. God wil ons ook nog een kans geven.
God is welwillend, barmhartig en geduldig. Hij roept ons op tot bekering. Dat betekent: je omdraaien. Anders gaan leven, leven zoals God
dat wil. Als je dat doet heeft dit positieve gevolgen. In de brief aan de
Galaten schrijft Paulus hierover. Hij noemt deze positieve gevolgen de
vrucht van de Geest. Lees met elkaar ook nog Galaten 5 : 22.
Schrijf bij de vruchten hieronder de 9 woorden die Paulus noemt.

Dinsdag 23 maart 2021

Woensdag 24 maart 2021
Matteüs 22: 34 - 40 en Johannes 15 : 9 - 17

Numeri 13 : 17 - 33.

Het beloofde land

Houd van elkaar

‘We zijn in het land geweest waar u ons naartoe stuurde. Het is
een vruchtbaar land. Er is inderdaad meer dan genoeg te eten
voor iedereen. Kijk maar, dit zijn de vruchten die er groeien!

Ik houd van jullie, net zoals de Vader van Mij houdt. Doe wat
Ik van je vraag. Want dan blijft mijn liefde je leiden. Ook Ik heb
altijd gedaan wat de Vader van Mij gevraagd heeft.
En zijn liefde heeft Mij altijd geleid.

Het volk Israël is al lange tijd op reis en komt aan bij Kanaän. Twaalf
verspieders gaan het land bekijken. Ze komen terug met een overvloed aan eten. Zelfs een druiventros die die zo zwaar is dat twee
mannen die samen moeten dragen. Maar ook vertellen ze over de
sterke en grote mensen die er wonen. De Israëllieten worden bang.
Ze vergeten te vertrouwen op Gods woorden.
Opdracht: 		
Op God vertrouwen.
- Maak zelf een eenvoudige weegschaal van een kledinghanger en twee kopjes. Knoop met een stukje touw de
kopjes ieder aan een kant vast aan de kledinghanger.
- Zoek met elkaar 12 kleine voorwerpen van ongeveer hetzelfde
gewicht en één zwaar voorwerp (dat nog wel in het kopje past).
- Stop in een kopje twee kleine voorwerpen en vertel erbij dat dit de
woorden van de twee verspieders Jozua en Kaleb zijn.
- Stop in het andere kopje vervolgens de tien andere voorwerpen. Dit
zijn de woorden van de tien andere verspieders. De weegschaal gaat
aan deze kant nu naar beneden. Het volk gelooft de tien verspieders.
- Stop vervolgens het zwaardere voorwerp bij de twee. De weegschaal
gaat daar weer naar beneden. God’s woorden zijn veel belangrijker
dan die van mensen. Zijn woorden leggen veel meer
gewicht in de schaal.
Wat God goed noemt, is goed.
Op Hem kun je vertrouwen!
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God wil ook jouw voeden met zijn
woorden.
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Opdracht:
God heeft de Tien Geboden gegeven om
ons te helpen te leven zoals God van ons
vraagt. Zo blijven we verbonden met de
ware wijnstok. Als we dat doen houden
Hem en van elkaar. De Tien Geboden
wijzen ons de weg.
Je hebt nodig:
- een stuk zelfhardende klei
- gekleurd stevig papier
- een drinkrietje
- twee cocktailprikkers
- Foamband of –blokjes
- Schrijfmaterialen
- Schaar
Werkwijze:
- Kneed de klei goed door en maak er een ‘bergje’ van.
- Knip het rietje iets korter (tot ± 15 cm.).
- Knip van papier korte strookjes en knip daarna steeds van een
uiteinde de hoekjes af zodat er een puntje ontstaat.
- Plak de strookjes op het rietje.
- Knip een kaartje en schrijf erop:’God wijst mij de weg
- Knip nog een klein kaartje en schrijf daar een ‘10’ op.
- Plak beide kaartjes op een prikker
- Steek de prikkers en het rietje in het klei-bergje.

Donderdag 25 maart 2021
Psalm 1

Bidden is groeien naar God
Hij lijkt op een boom aan het water. De boom geeft vrucht,
ieder jaar opnieuw en zijn bladeren blijven altijd groen.
Een boom die geen water krijgt verdort. Bladeren hangen slap en
sterven af. Na een tijd gaat heel de boom dood. Gelovigen lijken op
gezonde bomen die genoeg water krijgen. Ze ontvangen alles van
God dat ze nodig hebben om vrucht te dragen. Vruchten van een
gelovige zijn bijvoorbeeld: eerbied voor God, bijbellezen en bidden,
liefde voor andere mensen, eigenlijk alles dat God graag wil.
Puzzel:
Breng de jongen naar zijn bijbel. Volg de weg langs de letters van
het alfabet van A tot Z. Er blijven wat letters over. Als je deze van
links naar rechts en van boven naar beneden leest, vind je een zin.

Maandag 22 maart 2021
Exodus 19 : 1 - 9 en Exodus 20 : 1 - 17

Een bijzonder band
Nu moeten jullie goed luisteren. En jullie moeten je houden
aan de afspraken met Mij. Dan zullen jullie een kostbaar
bezit voor Mij zijn.
Er is een bijzondere band tussen God
en het volk Israël. God is trouw aan
het volk Israël en vraagt aan zijn volk
trouw te zijn aan Hem door heilig te leven. Om het volk erbij te helpen geeft
God de Tien Geboden. Trouw is dat
je iemand altijd steunt en hem of haar
niet alleen laat. God laat ook jou niet
alleen! Ook met jou wil Hij een bijzondere band hebben.
Om over door te praten:
- Op verschillende manier laten mensen
zien dat ze een bijzondere band hebben met
elkaar. Ze dragen dan soms een symbool
van trouw. Weet jij een voorbeeld van z’n
voorwerp?
- In de bijbel staat ook een symbool dat God
heeft maakte als teken van trouw. Weet jij
welk symbool dat is?

Zingen:
Zing met elkaar een lied voor de Heer.
- Zoek eerst het koninrijk van God (Opwekking 40).
- Lees je bijbel bid elke dag.
- Als je bidt (Elly en Rikkert, liedjes voor de kinderen deel 1).

- Op welke manier kunnen wij laten zien
trouw te zijn aan God?
- Aan het volk Israël wordt gevraagt om door
heilig te leven te laten zien dat ze trouw
zijn aan God. Wat past bij een heilig leven?
Kleur de vakjes voor de juiste woorden.

