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Bijbellessen voor de Bovenbouw

van Monique Romkes

Introductie
Bij de les “Schat in een aarden vat” kun je verschillende verhalen lezen uit de kinderbijbel.
In deze les staan we stil bij de begrippen buiten- en binnenkant, vat + inhoud en “oude en nieuwe
mens”.
Inleidend kun je spreken met de kinderen over verpakkingsmateriaal, waarin we levensmiddelen
bewaren en vertellen dat mensen hun voorraad vroeger in aardewerk bewaarden. Zie informatie op
de volgende pagina; afkomstig uit een Bijbelse encyclopedie voor school en gezin.
Werkwijze:
1.Begin met het verhaal te lezen hoe God Adam maakte uit de aarde en de levensadem inblies.
2.Volg de les t/m vraag 3.
3.Praat met de kinderen over de verhalen: -Elisa bij de weduwe
-bruiloft te Kana.
-Gideon tegen de Midianieten.
Wat weten ze er van? (Lees eventueel de verhalen nog voor op andere dagen.)
Voor de oudere kinderen worden nog twee verhalen aangehaald: -schipbreuk van Paulus.
-geboorte van Benjamin.
Laat de jongste kinderen vraag 4 nog maken en de oudere kinderen de rest van de vragen.
4.Laat de kinderen een vat/kruik maken van klei.
Of download het werkje “olie voor de weduwe” op de site: Geloven is leuk.
Op de site Holyhome vind je een werkje met een woordzoeker hierover; werkblad 19a.
Kleurplaten over de genoemde Bijbelverhalen met kruiken, zijn ook op internet te vinden.
5.Spreek met de kinderen over je zwangerschap(pen) en laat zien aan de hand van het schema dat de
Bijbel een vergelijking maakt met de nieuwe mens, die verborgen zit in de oude mens.
Extra informatie:
Zwangerschap duurt 9 maanden. De Hebreeuwse letter Teth is de 9 en staat voor lijden. Bij de 10e komt
verlossing. Denk aan de 10e plaag in Egypte. Israël wordt uit Egypte geboren. 9 maanden is 3 kwartalen.
(3 maanden is precies 13 weken) 13 weken x 3 = 39 weken; Toch 40 weken zwangerschap (40x7 = 280 dagen).
Wij spreken gewoonlijk over een zwangerschap va n 40 weken. 40 jaar in woestijn was ook lijden, daarna:
beloofde land. Na tiental 40 komt tiental 50 =jubeljaar = verlossing en vrijheid.
De looptijd van een zwangerschap is gemiddeld iets korter in dagen: 276 dagen volgens een Amerikaanse
studie uit 1867. Dat getal komt overeen met de bemanning van Paulus’ schip. Dat is een beeld van de
Gemeente, die nog in de wereld in en in lijden is, maar behouden zal aankomen bij de Heer.

