Zaterdag 6 maart 2021
Openbaringen 21 : 23

Het nieuw Jeruzalem
Het nieuw Jeruzalem heeft het licht van de zon en de maan niet
nodig. Over de stad schijnt Gods luister, en het Lam is haar licht.
Als God alle dingen nieuw maakt, is het voor altijd licht. God heeft de
zon niet nodig om het licht te maken. De zon helpt Hem daar alleen
bij. God is het licht. Het Lam is ook het licht. Het Lam is Jezus, die
voor ons stierf in het donker. Nu Hij is opgestaan, blijft het altijd licht.
Het wordt dan nooit meer donker in ons leven en in de wereld.
God woont bij ons en wij leven in zijn stralende, kleurige licht.

Gebed
Here God, dank U wel dat Johannes mocht zien
hoe het in de toekomst zal zijn.
Dank U wel dat U een plaats heeft waar niemand nog
verdriet en pijn heeft of sterft.
Dank U wel dat U die lichte stad maakt
voor iedereen die in U gelooft.
Nu is het soms donker.
Wilt U zorgen voor de mensen met verdriet en pijn?
Help ons om steeds weer te denken
aan de nieuwe hemel en aarde.
Daar zal uw licht voor altijd stralen!
Daar maakt U alles goed. Dank U wel!
Amen.
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Jezus gaat ons voor

Inleiding

Vrijdag 5 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
licht. De bijbelverhalen en verwerkingen laten ons zien hoe Gods
licht er vanaf het begin is geweest, ons beschijnt en de weg wijst
naar het nieuw Jeruzalem.

Zondag 28 februari 2021
Johannes 8:12-20
Word jij ook zo vrolijk als de zon begint te schijnen door de wolken
heen? De zon geeft licht en warmte. In de zon kunnen planten en
bloemen groeien. God heeft de zon gemaakt.
Jezus zegt dat Hij het licht voor de wereld is. Hij bedoelt dat Hij
kwam op aarde om alle donkere dingen te laten verdwijnen.
Donker is het als mensen verdrietig zijn, ruzie maken en andere
slechte dingen doen. Jezus maakte ons blij, geeft rust en vrede, Hij
vergeeft ons onze zonde. Toen Jezus aan het kruis hing werd het
donker, drie uur lang. Hij stond op uit het graf. Het werd licht voor
heel de wereld. Wij mogen leven in Gods licht, iedere dag. Denk
daar maar aan, als je je ‘een beetje donker’ voelt
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 28 februari 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.

Matteüs 25 : 1- 13

Het voorbeeld van 10 meisjes
Midden in de nacht wordt er geroepen: ‘Daar komt de bruidegom!
Vooruit, ga naar hem toe!’ De meisjes worden wakker en
doen hun lamp aan.
Vragen:
- Wat is het wijze van de wijze meisjes?
- Wat is het dwaze van de dwaze meisjes?
- Wat wordt er bedoeld met de olie om je olielamp te laten branden?
- Verwacht jij de komst van Jezus?
- Hoe zorg jij dat jouw olielamp blijft branden?

Dinsdag 2 maart 2021

Woensdag 3 maart 2021

Numeri 9 : 15 - 23

Psalm 119 : 105

Gods wolk wijst de weg

Uw woord is een lamp voor mijn voet,
en een licht op mijn pad.

Zo was het de hele tijd: de wolk hing iedere dag boven de
heilige tent, en ‘s nachts leek de wolk op een vuur. Telkens
als de wolk boven de tent omhoogging, reisden de Israëlieten
verder. En ze rustten steeds uit op de plaats waar
de wolk bleef hangen.
In de nacht verandert de wolk in een wolk van vuur. Die schijnt op de
tabernakel, de tent van God. Zo laat God zien dat Hij dag en nacht
bij zijn volk is. Als de Israëlieten twijfelen, dan kijken ze naar de wolk
van vuur. God gaat voor ons uit, Hij wijst ons de weg en beschermt
ons. Net zoals God dag en nacht bij de Israëlieten aanwezig was,
wil Hij ook nu in jouw leven aanwezig zijn.
Jezus is het licht voor de wereld. God is aanwezig in ons leven door
Hem. Hij wijst ons de weg door zijn woorden. Jezus bewijst dat Hij
ons beschermt, doordat Hij alles doet om ons gelukkig te maken. Hij
sterft zelfs aan het kruis. Door Jezus schijnt Gods licht dag en nacht.

Zingen:
Er zijn heel veel prachtige liederen gemaakt waar licht centraal
in staat. Zing vandaag een prachtig lied over licht voor de Heer.
- Laat zo je licht maar schijnen (ELB 458)
- Licht (Make Some Noise Kids)
- Laat je licht maar schijnen (Marcel en Lydia Zimmer)
- Vlammetje (Trinity)

Donderdag 4 maart 2021

Maandag 1 maart 2021

Matteüs 5 : 13 - 16

Genesis 1: 1 - 13

Licht in de wereld

De schepping van hemel en de aarde

Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle
mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan
zullen ze jullie hemelse Vader eren.

Toen zei God: ‘Er moet licht komen.’ En er kwam licht. God zag
hoe mooi het licht was. Hij scheidde het licht en het donker.
Het licht noemde Hij ‘dag’ en het donker noemde Hij ‘nacht’.
Toen werd het avond en het ochtend. Dat was de eerste dag.

De regenboog ontstaat doordat het licht door de regendruppels
schijnt. Het witte licht wordt gebroken. Dan verschijnt het licht in
verschillende prachtige kleuren. (zie proefje 15 februari). Laat Gods
licht schijnen in de wereld door de kleurrijke dingen die je doet voor
je naaste.
Opdracht:
Bedenk één ding dat je vandaag kan doen voor de mensen om je
heen. Schrijf bijvoorbeeld een kaart of doe een klusje.
Puzzel: Voor de wereld
Gods licht is voor alle mensen. In deze puzzel zie je allemaal landen
van over de hele wereld. Zoek op hoe de mensen die er wonen het
woord licht uitspreken. Als je alles goed ingevuld hebt, kun je de
letters uit de vakjes met een cijfer, in cijfer volgorde overschrijven.
Samen vormen de letters dan een zin.

Oplossing:

____

__ _____

______

Opdracht:
God heeft deze wereld bedacht en gemaakt. Eerst was er helemaal
niets en in zes dagen maakte God de wereld. Elke dag bedacht God
er iets bij. Teken in de rondjes hierboven wat God schiep op de
eerste, tweede en derde dag.

