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Bijbellessen voor de Bovenbouw

van Monique Romkes

Introductie

Bij deze les wil ik laten zien wat het visioen van het Nieuwe Jeruzalem ons vertelt. En stilstaan bij de
bouwmaterialen.
Ter inleiding kun je met je kinderen spreken over licht. Het verschil met duisternis.
Over de eigenschappen. Verblinding. Weerkaatsing. Doorschijnen door waterdruppels, ijs en glas.
Maar ook door edelstenen. Op de site van Christipedia vind je plaatjes en informatie over de
edelstenen, die in Openbaring 21 genoemd worden.
Werkwijze:
1.Begin voor de jongste kinderen met het verhaal in de kinderbijbel over de verheerlijking op de
berg. En leg de nadruk op de stralende verschijning van de Here Jezus, als voorproefje op wie Hij zou
zijn in de opstanding. Helaas zijn er geen goede verhalen in de kinderbijbels die ik ken over het
Nieuwe Jeruzalem.
2.Laat de kinderen de puzzel over de verheerlijking op de berg maken. Zie hieronder.
3.Lees Openbaring 21 rustig (samen) met de kinderen. Stop eventueel tussendoor om (samen) te
tekenen wat je hebt gelezen of herhaal het in je eigen woorden.
4.Maak samen met de jongste kinderen de vragen 1 t/m 4 en 7,8.
De oudere kinderen kunnen de andere vragen zelf proberen. Kijk of ze hulp nodig hebben.
5.Laat de kinderen nog een puzzel maken. Hieronder staan er drie. En je kunt op de site Holyhome bij
werkbladen helemaal onderaan Openbaring aanklikken. Daar vind je ook een herhaling van de
belangrijke punten uit dit hoofdstuk. Je kunt de puzzels ook voor een volgende dag bewaren.
6.Knutselwerkje: print de kleurplaat van het Nieuwe Jeruzalem dat hieronder staat uit en doe die in
een plastic insteekhoesje. Laat de kinderen op het hoesje de kleurplaat kleuren met whiteboardstiften en glitterlijm. Of laat ze stukjes doorzichtig inpakfolie erop plakken of vliegerpapier.
Om het af te maken kun je ze nog wat stickertjes van edelsteentjes erop laten plakken.
Als het klaar is en de kleurplaat eruit gehaald wordt, heb je een doorzichtig schilderijtje van het
Nieuwe Jeruzalem.

