Voorbereiding

Alles wordt nieuw
1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

2. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Deze zondag is de laatste van een blok
met drie teksten uit de Openbaring van
Johannes.

De vorige twee keer lazen we uit het begin
van het boek Openbaring. Nu zijn we bijna aan
het einde van het boek. In het deel daartussen
staan indrukwekkende visioenen. Met heftige
beelden en taal die passen bij de eindtijd wordt
verteld dat Gods vijanden vernietigd zullen
worden. In Openbaring 21:1 begint het visioen
over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, over
het nieuwe hemelse Jeruzalem (Openbaring
21:1-22:5). De toon is in deze laatste twee
hoofdstukken heel anders, al is ook hier duidelijk
dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
bestemd zijn voor de mensen die bij God willen
horen.

Op deze zondag staat Openbaring 21:1-7
centraal: Johannes ziet in een visioen de
nieuwe hemel en de nieuwe aarde: God
maakt alles nieuw.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we
ons op Gods belofte: alles wordt nieuw en
God zal voor altijd bij de mensen wonen.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we
ons op de hemel en aarde van vroeger die
verdwijnen, en de nieuwe hemel en aarde
die zullen komen.

In dit laatste visioen worden ideeën uit het Oude
Testament uitgewerkt over schepping en paradijs
en over Jeruzalem en de tempel (Genesis, Jesaja,
Ezechiël). Het nieuwe Jeruzalem staat voor
het koninkrijk van God aan het einde van de
geschiedenis, wanneer in deze heilige stad God,
Christus en het volk van God bij elkaar zullen zijn.

Na de tekst van vandaag wordt het nieuwe
Jeruzalem dat Johannes ziet beschreven.
Het is een heilige en prachtige stad die bij God
vandaan komt. Het hemelse Jeruzalem wordt
de bruid van het lam genoemd. Op de poorten
staan de namen van de twaalf stammen van
Israël geschreven. De muur rondom de stad is
gebouwd op twaalf grote blokken steen met
daarop de namen van de twaalf apostelen. Het
licht van God en het lam straalt er voor altijd. Uit
de troon van God en het lam stroomt dwars door
de stad een rivier met water dat eeuwig leven
geeft. Aan beide kanten van de rivier staat een
boom die eeuwig leven geeft (zie ook de vorige
zondag van Bijbel Basics).
Aan het slot van het boek Openbaring (22:6-21)
wordt nog een keer benadrukt dat het belangrijk
is om trouw aan God en Jezus te leven. Wie dat
doet, mag het nieuwe Jeruzalem binnengaan en
eten van de boom die eeuwig leven geeft.
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3. UITLEG VAN DE BIJBELTEKST
‘Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren
verdwenen.’ De verzen waar dit laatste visioen
van Johannes mee begint, kondigen een nieuwe
scheppingsdaad van God aan. De bestaande
wereld wordt vervangen door een nieuwe
schepping. God – die zichzelf hier ‘het begin en
het einde’ noemt – zegt: ‘Ik maak alles nieuw.’
De tekst van vandaag is geliefd. Hij wordt vaak
gelezen op begrafenissen, en wanneer in de
kerk de gestorvenen van het voorbije jaar
herdacht worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld op
Eeuwigheidszondag (de laatste zondag voor
Advent, ofwel de laatste zondag van het kerkelijk
jaar), of rond 2 november (Allerzielen) of met
Oudjaar. De belofte dat God alles nieuw maakt

geeft troost. Er zal geen dood,
verdriet en pijn meer zijn. God
zelf zal de tranen van de mensen
drogen en bij hen wonen. In de
goede, nieuwe wereld zullen de
gelovigen en God voor altijd bij
elkaar zijn.
Johannes schrijft hier, net als in Openbaring 1, over
God als ‘het begin en het einde’. In het Grieks
doet hij dat ook met de eerste en de laatste letter
van het Griekse alfabet: God is de alfa en de
omega. Met andere woorden: God heeft macht
over alles wat bestaat. In de Openbaring van
Johannes kan wat over God gezegd wordt ook
op Jezus slaan (zie in dit geval in 22:13), waardoor
zij soms samenvallen. De alfa en de omega zie je
ook in kerken, bijvoorbeeld op de Paaskaars, een
kleed of een raam.

4. UIT DE BIJBEL
4-8 jaar
Voor de jongste kinderen is er een kaartje
met de tekst van Openbaring 21:5.
217

God, die op zijn troon zat,
zei: ‘Ik maak alles nieuw.’
OPENBARING 21:5

debijbel.nl/bijbelbasics

8-12 jaar
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met
de tekst van Openbaring 21:1.
217

ΑΩ
Alfa

Johannes schrijft: Toen zag ik een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger
waren verdwenen, en ook de zee was er niet meer.
OPENBARING 21:1

debijbel.nl/bijbelbasics

Omega
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5. WAT HEB JE NODIG?
4-12 jaar
In de kerkdienst
-	een lucifersdoosje
-	gebroken en al opgebrande lucifers
-	hele, ongebrande lucifers
-	een stukje karton
-	een pen
4-8 jaar
Om te beginnen
-	een tas met een paspoort, EHBOdoos, nachtlampje, bijbel, zakdoek,
broodtrommeltje
4-6 jaar
Om te doen: God zal bij de mensen
wonen
Per kind:
-	een vel geel A4-papier
-	een groot gekleurd vouwblaadje
-	een stukje rood papier
-	een bruin strookje papier
-	een klein groen vouwblaadje

En verder:
-	viltstiften
-	scharen of prikpennen en priklappen
-	lijmstiften
-	edelsteenplakkertjes

8-12 jaar
Om te beginnen
-	een blok met memobriefjes
-	pennen
Bijbeltekst
-	een bijbel

4-8 jaar
Om te doen: Fonkelnieuw
Per kind:
-	een glazen potje van groente,
babyvoeding, of jam
-	een waxinelichtje

Om te doen: Een nieuwe hemel en
aarde
Per kind:
-	een glazen potje van groente,
babyvoeding, of jam
-	een waxinelichtje
-	een half wit A4-papier in de breedte
(10 x 29 centimeter)

En verder:
-	plastic insteekhoezen of
23-ringshoezen, A4-formaat
(één per vier kinderen)
-	zachte kleuren zijdevloei
-	scharen
-	lijmstiften
-	nietmachines
Om te doen: Spiksplinternieuwer
-	het liedje Nieuwer dan nieuw (Elly
Zuiderveld) van een cd of via internet
-	eventueel de tekst van het lied

Om te doen: ‘Alles wordt nieuw’-collage
Per groepje:
-	een vel A3 papier of een behangrol
-	kleurpotloden en viltstiften
-	verfkwasten en verf
-	lijm
-	scharen
-	oude tijdschriften, reclamefolders en
magazines
Om te doen: Er ontvouwt zich een
nieuwe wereld
-	het werkblad
-	een schaar
-	een lijmstift
-	een groen, blauw en geel
kleurpotlood

En verder:
-	een fles slaolie
-	watjes
-	kleurpotloden en vilstiften met lichte
kleuren
-	lijmstiften
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In de kerkdienst
6. MOMENT MET DE
KINDEREN
IN DE DIENST
Het oude verdwijnt
De hemel en aarde van vroeger
verdwijnen en er komen een
nieuwe hemel en aarde voor in de
plaats.
Wat heb je nodig?
- 	een lucifersdoosje
- 	gebroken en al opgebrande
lucifers
- 	hele, ongebrande lucifers
- 	een stukje karton
- 	een pen
Vooraf:
- Plaats het stukje karton in het
midden van het lucifersdoosje,
waardoor er twee helften of
‘kanten’ ontstaan.
- Leg aan de ene kant van het
doosje gebroken, al opgebrande
lucifers en aan de andere
kant van het doosje een hele,

In de kinderdienst
ongebrande lucifer.
LET OP: Knip een stukje
van de hele lucifer af, zodat hij in
het doosje past.
- Zet een stip op het doosje aan
de kant van de kapotte lucifers.
Aan de slag:
- Duw het doosje aan de kant van
de stip open en laat de kinderen
zien wat er in zit.
- De kapotte lucifers verbeelden
deze wereld vol oorlogen,
verdriet, honger en dood.
- Probeer een van de al
opgebrande lucifers aan te
steken. Vertel dat deze wereld
vol ellende voorbij gaat, net
zoals deze lucifer er niet meer is
en dus weggegooid kan worden.
- Draai ondertussen onmerkbaar
het doosje om en duw het
doosje open aan de kant van
de lucifer die heel is. Steek de
lucifer aan. God maakt een gave,
nieuwe wereld zonder dood,
verdriet en pijn.

7. OM TE BEGINNEN
4-8 jaar
Alles wordt nieuw
God belooft dat alles nieuw wordt. De
kinderen denken na over wat er op deze
nieuwe wereld anders zal zijn dan in de
wereld van nu.
Wat heb je nodig?
-	een tas met een paspoort, EHBOdoos, nachtlampje, bijbel, zakdoek,
broodtrommeltje
Aan de slag:
- Haal de spullen uit de tas en bespreek
met de kinderen wat ze zien. Waar zijn
deze spullen voor nodig?
- Loop alle voorwerpen nog eens langs
en vraag of deze dingen ook nodig
zullen zijn op de nieuwe wereld die
God belooft. Stel met elkaar vast wat er
dan niet meer gebruikt hoeft te worden.

- Een:
• paspoort – iedereen hoort bij
hetzelfde volk van God en is
gekend.
• EHBO-doos – er zal geen ziekte meer
zijn.
• nachtlampje – niemand zal meer bang
zijn in het donker, want het is voor
altijd licht.
• bijbel – je hoeft niet meer over God
te lezen, want Hij woont zelf bij de
mensen.
• zakdoek – er zal geen verdriet meer
zijn.
• broodtrommeltje – er zal geen honger
meer zijn.
- Kunnen de kinderen misschien de
voorwerpen nog aanvullen met spullen
die er op Gods nieuwe wereld niet
meer zullen zijn?
- En kunnen ze dingen bedenken
die er volgens hen zeker níet zullen
ontbreken?
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In de kinderdienst (vervolg)
8-12 jaar
Van oud naar nieuw
Wat is oud en wat is nieuw? Is jong
hetzelfde als nieuw? De kinderen doen
een spelletje met deze begrippen.
Wat heb je nodig?
- 	een blok met memobriefjes
- 	pennen
Aan de slag:
- Bij binnenkomst schrijven de
kinderen hun naam, geboortedatum
en geboortejaar op een memobriefje
en plakken dat op een tafel.
- De kinderen zitten op de grond. Eén
kind staat bij de memobriefjes.
- Speel het liedspel Wie in januari
geboren is, sta op!
Uitleg: Zing het lied. Zodra ‘sta op!’
gezongen wordt, staan de kinderen

op die in januari jarig zijn.
Vanaf het moment dat de
kinderen staan, gaan ze het lied
meezingen.
- Je begint het spellied niet
automatisch bij januari. Je begint bij
de maand na de maand waarin je dit
spel speelt. Is het bijvoorbeeld nu
november, dan begin je bij december.
Dat is de oudste maand ten opzichte
van de huidige maand. Daarna
volgen januari, februari, enzovoort. Je
gaat van oud naar nieuw.
- Tijdens het lied legt het kind dat
bij de memobriefjes staat de
verjaardagen van de kinderen zo
snel mogelijk op goede volgorde op
geboortedatum. Lukt het dit kind om
het af te krijgen voordat het lied is
uitgezongen?

8. GEBED ALS DE
KINDERDIENST BEGINT
Goede God,
Ieder jaar vieren we Oud en Nieuw.
Dan is het jaar voorbij
en begint er een nieuw jaar.
Eigenlijk verandert er dan niet veel.
U belooft dat de oude hemel en aarde voorbij
gaan.
Er komt een nieuwe wereld.
Een wereld waarin alles goed zal zijn.
Dat verandert alles!
Uw nieuwe wereld wordt mooier en beter
dan wij ons ooit kunnen voorstellen.
Nu moeten we soms nog huilen.
Nu gaat er nog zoveel mis.
Maar dat gaat voorbij.
T ip
Wilt U uw nieuwe wereld snel laten
Ga in een kring zitten
komen?
voor dit gebed. Je
kunt
Amen.
een kaars aansteken
, of de
kaars die je meenee
mt
uit de dienst in het
midden zetten.
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9. BIJBELVERHAAL
4-8 jaar
Bij Openbaring 21:1-7
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na
het verhaal met elkaar de plaat bij dit
verhaal. Vraag de kinderen om goed
te kijken en te vertellen wat ze zien.
Je kunt eventueel de weetjes uit het
bovenbouwmateriaal gebruiken om wat
meer uit te leggen.

Alles wordt nieuw
Johannes rekt zich uit. Hoelang is hij
nu al aan het schrijven aan zijn brief? Al
wel meer dan een maand! Hij heeft pijn
in zijn rug en in zijn schouder én in de
hand waar hij mee schrijft. Maar hij kan
gewoon niet stoppen met schrijven. Hij
heeft zoveel gezien en gehoord in die

bijzondere droom die hij heeft gehad! En
Jezus wil dat hij alles zo goed mogelijk
opschrijft, zodat zijn vrienden straks ook
weten wat er binnenkort gaat gebeuren.
De brief is al zo dik als een heel boek.
Maar hij is nog niet af. Johannes moet
nog één ding vertellen. Iets moois. Iets
waar zijn vrienden in Asia heel erg blij
van zullen worden.
Veel christenen hebben het moeilijk,
nu ze bij Jezus horen. Ze worden
vaak zomaar uitgescholden door de
buren. Sommige mensen worden zelfs
geslagen of gevangengenomen, alleen
maar omdat ze in Jezus geloven. Al
die mensen moeten weten dat er een
andere tijd aan komt. Een tijd waarin
alles goed wordt.
Johannes doopt zijn pen in het potje met
inkt en gaat weer verder met schrijven.
‘Beste vrienden,
Jullie raden nooit wat ik toen zag. Ik
zag een nieuwe hemel, en een nieuwe
aarde. Helemaal fris en schoon en
prachtig! Ik zag kinderen spelen en
lachen, ik zag grote mensen dansen
en vrolijk samen eten en drinken. Maar
dat was nog niet alles. Ik keek omhoog,

en het leek wel of de hemel een stukje
open ging, en er kwam iets uit de hemel
naar beneden.
Eerst leek het op een soort grote,
glanzende wolk, maar het was geen
wolk. Het leken wel huizen – muren…
Hoe dichterbij het kwam, hoe beter ik
het kon zien. Het was een stad. Een stad
die ik herkende van vroeger: Jeruzalem.
Maar Jeruzalem zag er heel anders uit
dan vroeger! Er waren geen kapotte
straten meer, er liepen geen boze
soldaten meer rond, er lag nergens meer
vuil. God zelf had Jeruzalem helemaal
opnieuw opgebouwd, steen voor steen,
en het was de mooiste stad die je je kunt
voorstellen. Een stad waar iedereen zich
thuis zou voelen. Een stad waar God zelf
kan wonen.
En toen hoorde ik de stem die ik al
eerder had gehoord. Die stem die
een beetje leek op het geluid van
een trompet. En de stem riep heel blij:
‘God zelf komt op aarde wonen. Vanaf
nu woont Hij tussen de mensen in.
Alle mensen op aarde horen bij God.
Iedereen houdt van Hem!
Als de nieuwe aarde komt, zal God
iedereen troosten die verdrietig is. Geen

kind wordt meer ziek, geen mens gaat
meer dood. Niemand heeft nog pijn of
honger. Alle verdrietige dingen zijn dan
voor altijd verdwenen.’
En toen hoorde ik God vanaf zijn troon
zeggen: ‘Ik maak alles nieuw. Schrijf dat
op, Johannes, want het is echt waar.’
En ik hoorde de stem van Jezus. Hij zei:
‘Ik ben bij jullie. Ik was er al vóór jullie
geboren werden. Ik zal er altijd zijn. En
Ik kom naar jullie toe om alles goed te
maken.’
Johannes legt zijn pen neer. Hij staat
op, gaat zijn huisje uit en loopt naar de
heuvel van waar hij de zee kan zien. Hij
glimlacht. Hij kan nog steeds niet van dit
kleine eiland af. Hij zit hier nog steeds
gevangen, ver bij zijn familie en vrienden
vandaan. Maar er gaat iets gebeuren
dat zo mooi is dat hij al zijn verdriet zal
vergeten.
Johannes kijkt omhoog. ‘Kom snel, Heer
Jezus,’ zegt hij zacht. ‘Kom snel terug en
maak alles nieuw!’
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8-12 jaar
Openbaring 21:1-7

10. OM TE WETEN

Het nieuwe Jeruzalem

De eerste en de laatste
God zegt dat Hij het begin en het
einde is. Het bijbelboek Openbaring
is geschreven in het Grieks. In die taal
staan hier behalve de woorden ‘begin’
en ‘einde’ ook de eerste en de laatste
letter van het Griekse alfabet: God
is de alfa en de omega. Met andere
woorden: God omvat alles, ‘van a tot z’.
De alfa en de omega zie je soms ook in
kerken, bijvoorbeeld op de Paaskaars,
een kleed of een raam.

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren
verdwenen, en ook de zee was er niet meer.
Ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden
komen, het nieuwe Jeruzalem. Die stad kwam bij
God vandaan. Ze leek op een bruid die zich mooi
gemaakt heeft voor haar bruidegom.
Uit de richting van de troon hoorde ik een luide
stem, die zei: ‘Nu is God zelf op aarde. Vanaf nu
zal hij bij de mensen wonen. De mensen zullen
zijn volk zijn, en hij zal hun God zijn. Hij zal al hun
tranen drogen. Niemand zal meer sterven, en er
zal geen verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles
van vroeger is verdwenen.’
God spreekt
God, die op zijn troon zat, zei: ‘Ik maak alles nieuw.’
Hij zei tegen mij: ‘Schrijf op wat ik zeg. Want mijn
woorden zijn betrouwbaar en waar.’
Toen zei hij: ‘Alles is nu voorbij. Ik ben het begin
en het einde. Mensen die dorst hebben, geef
ik te drinken. Ik geef ze water dat eeuwig leven
geeft. Mensen die het kwaad overwinnen, zullen
het eeuwige leven krijgen. Want zij zullen mijn
kinderen zijn, en ik zal hun God zijn.’

Α
Alfa

Ω

De stad van God
Johannes ziet uit de hemel een heilige
stad naar beneden komen: het nieuwe
Jeruzalem. Het is een prachtige stad
die bij God vandaan komt. Johannes
ziet in zijn visioen dat de stad helemaal
van goud is gemaakt, en ook van

edelstenen en parels. Op de
poorten van de stad staan de
namen van de twaalf stammen
van Israël. De muur rondom de stad
is gebouwd op twaalf grote blokken
steen met daarop de namen van de
twaalf apostelen. Het licht van God
straalt er voor altijd. Uit de troon van
God stroomt een rivier, met water dat
eeuwig leven geeft, dwars door de
stad. Aan beide kanten van die rivier
staat een boom die eeuwig leven geeft.
Wist je dat…
…de tekst van vandaag in de kerk vaak
gelezen wordt als er iemand gestorven
is? En ook als de mensen die in het
afgelopen jaar gestorven zijn herdacht
worden. De belofte dat God alles nieuw
maakt geeft troost. In de nieuwe wereld
zal er geen dood, verdriet en pijn meer
zijn. God zelf zal de tranen van de
mensen drogen en bij hen wonen.

Omega
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11. OM OVER TE PRATEN
Bij de gespreksvragen staan verschillende
soorten vragen: ‘weetvragen’ en
‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen
kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal.
Over de denkvragen kun je met elkaar wat
langer doorpraten. Op denkvragen zijn er dus
ook geen foute antwoorden!
4-8 jaar
-	Is er iets waar je héél erg naar uitkijkt?
Misschien je verjaardag of een logeerpartij
of een vakantie? Duurt het nog lang
voordat het zover is?
-	Johannes ziet in een droom iets waar
alle mensen naar kunnen uitkijken. Kun jij
vertellen wat hij in die droom hoorde en
zag?
-	Kijk jij uit naar Gods nieuwe wereld?
-	God zegt dat Hij alles nieuw gaat maken.
Wat hoop jij dat er nieuw en anders wordt
als Gods nieuwe wereld komt? Wat hoop jij
dat hetzelfde blijft?

-	Als de nieuwe hemel en aarde
komen, zal God bij de mensen
wonen. Hoe lijkt het jou om daar
ook te wonen?
8-12 jaar
-	Kun jij het visioen van Johannes
beschrijven? Wat ziet hij? Wat hoort hij?
-	Kun jij bij het bijbelgedeelte vijf dingen
noemen die er op Gods nieuwe wereld
niet meer zullen zijn? Komen jullie er niet
uit? Noem dan een paar voorbeelden:
enge beesten, huiswerk, rokende
fabrieken, nachtmerries, oorlog, ziekte.
-	Kun jij vijf dingen bedenken die wél op
Gods nieuwe wereld zijn?
-	God zegt: ‘Ik maak alles nieuw’. Wat zou
daarmee bedoeld worden, denk je?

12. OM TE ZINGEN
Zing met elkaar Nieuwer
dan nieuw (Elly Zuiderveld), We zullen
opstaan, ‘k Zit op het puntje van mijn
stoel (Elly en Rikkert), Alles wordt
nieuw (Opwekking voor kinderen 34).

10-12 jaar
-	God belooft een nieuwe aarde, maar ook
een nieuwe hemel. Waar zou een nieuwe
hemel voor nodig zijn, denk je? De hemel
is toch een goede plek?
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13. OM TE DOEN
4-6 jaar
God zal bij de mensen wonen
God belooft dat Hij alles nieuw zal maken en
voor altijd bij de mensen komt wonen.
Als de kinderen deze plaat thuis ophangen,
kunnen ze er steeds aan denken wat God
beloofd heeft en wat Hij gaat doen.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	een vel geel A4-papier
- 	een groot gekleurd vouwblaadje
- 	een stukje rood papier
- 	een bruin strookje papier
- 	een klein groen vouwblaadje
En verder:
- viltstiften
- scharen of prikpennen en priklappen
- lijmstiften
- edelsteenplakkertjes

Aan de slag:
- De kinderen vouwen van het grote
gekleurde vouwblaadje een huis.
• Ze vouwen het blaadje in de
breedte en in de lengte dubbel en leggen
het weer open voor zich neer.
• Ze vouwen de bovenste linker- en
rechterpunt naar het midden toe.
• Ze draaien het vouwblaadje om.
- Ze leggen het gele vel papier in de breedte
voor zich neer en plakken het huisje erop.
- Ze knippen of prikken een rood hartje uit en
plakken dit in het huis.
- De kinderen plakken de bruine strook
papier verticaal naast het huis als de stam
van een boom.
- Ze tekenen een kruin van een boom op
het kleine groene vouwblaadje en knippen
deze uit.
- Ze plakken de kruin op de stam.
- De kinderen plakken een straatje
Tip s
van edelsteentjes.
- Knip de hartjes
- Ze tekenen allemaal blije mensen
alvast voor.
om het huis heen, en ook
- Geef de kinderen een
bloemen en vlinders.
strookje met: ‘God zal bij
- Ze tekenen fruit en vogels in de
de mensen wonen’. De
boom.
kinderen plakken dit op
hun werkstuk.

9
Openbaring 21:1-7 | Alles wordt nieuw

Voorbereiding
debijbel.nl/bijbelbasics

Bouwstenen

Werkblad

De bouwstenen van de zondag

Alles wordt nieuw
4-8 jaar
Fonkelnieuw
God maakt een
nieuwe hemel en een
nieuwe aarde. Het licht dat er schijnt, is
het licht van God. De kinderen maken
een kleurrijke wikkel waar het licht
prachtig doorheen schijnt.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	een glazen potje van groente,
babyvoeding, of jam
- 	een waxinelichtje
En verder:
- 	plastic insteekhoezen of
23-ringshoezen, A4-formaat (één per
vier kinderen)
- 	zachte kleuren zijdevloei
- 	scharen
- 	lijmstiften
- 	nietmachines

Vooraf:
-K
 nip de hoesjes in de lengte door
de helft, zodat er stroken van 10 x 30
centimeter ontstaan.
Aan de slag:
-D
 e kinderen knippen veel stukjes en
reepjes vloeipaper.
-Z
 e smeren met een lijmstift de plastic
strook in en drukken daar de stukjes
vloeipapier op.
-H
 et mooiste is als de hele wikkel
vol komt. Stukjes mogen elkaar
overlappen.
-D
 e kinderen leggen de beide uiteinden
van de wikkel op elkaar en maken
ze vast met twee nietjes.
Tip s
-D
 e kinderen doen hun wikkel
- Gebruik lijmstiften;
om een leeg glazen potje
vloeibare lijm doorweekt
heen, waar een waxinelichtje
het vloeipapier.
in zit.
- Laat de kleuters lekker grote
-E
 ventueel passen de
stukken knippen. Ze kunnen de
zijdevloei niet scheuren, want dat
kinderen de wikkel nog wat
aan naar de grootte van het
verminkt de stukjes papier.
- Als het mogelijk is, doe dan de
potje door met een schaar
kaarsjes aan, de lichten uit en de
de wikkel bij te knippen.
gordijnen dicht in de ruimte
waar jullie zitten.
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4-8 jaar
Spiksplinternieuwer
Johannes ziet in een visioen de belofte van een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde: God maakt alles nieuw. De
kinderen gaan hiervan zingen en dansen.
Wat heb je nodig?
- 	het liedje Nieuwer dan nieuw (Elly Zuiderveld) van een
cd of via internet
- 	eventueel de tekst van het lied

Tip

Er zijn meer liedjes die
over dit thema gaan en waar
vrolijk op kan worden gedanst
en bewogen: Alles wordt nieuw
(Opwekking voor kinderen 34),
Wij zullen opstaan (Elly en
Rikkert), ‘k Zit op het puntje
van mijn stoel (Elly en
Rikkert).

Aan de slag:
4-6 jaar
- De kinderen staan in een kring en houden elkaars
handen vast.
- De kinderen dansen en springen tijdens het liedje, terwijl
ze elkaars hand blijven vasthouden.
- Bij het refrein dansen de kinderen met elkaar:
•A
 lles wordt nieuw – De kinderen lopen naar binnen en
laten hun armen omhoog gaan.
•N
 ieuwer dan nieuw – De kinderen lopen naar achteren
en laten hun armen omlaag gaan.
•M
 ooier dan zilver en goud – Bij ‘zilver’ steken ze hun
ene voet uit en bij ‘goud’ hun andere voet.
•A
 ls je de koning vertrouwt – De kinderen draaien een
rondje en wijzen met hun vinger in de lucht.

Varianten:
-D
 e kinderen dansen in de ruimte en
zodra ze het woord ‘nieuw’ horen
zingen, springen ze zo hoog mogelijk
in de lucht. Of laat de kinderen zelf een beweging
bedenken die ze uitvoeren bij dit woord.
-B
 ij ‘spliksplinternieuwer dan nieuw, wow’, houden de
kinderen hun handen voor hun mond als een toeter en
spreken de woorden zo hard mogelijk uit.
6-8 jaar
- L uister met elkaar naar het lied.
-G
 eef de kinderen eventueel de tekst op papier.
-B
 edenk met elkaar een dans op het refrein en dans die
met elkaar.
Varianten:
-A
 lle kinderen bewegen, springen en dansen vrij door de
ruimte tijdens het lied.
-D
 e kinderen bedenken in groepjes of samen een dans
of bewegingen op het refrein.
-D
 e kinderen bedenken in groepjes of samen gebaren bij
de tekst van het refrein.
-V
 erdeel de kinderen in drie groepjes. Elk groepje krijgt
een couplet en bedenkt hier gebaren, bewegingen of
een dans bij. Ze presenteren dit aan de andere groepjes.
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8-12 jaar
Een nieuwe hemel en aarde
God belooft een nieuwe hemel en
aarde. Hier schijnt het licht van God
zelf. De kinderen stellen zich voor hoe
de nieuwe hemel en aarde eruit zullen
zien en zetten die in het licht.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	een glazen potje van groente,
babyvoeding, of jam
- 	een waxinelichtje
- 	een half wit A4-papier in de breedte
(10 x 29 centimeter)
En verder:
- een fles slaolie
- watjes
- 	kleurpotloden en vilstiften met lichte
kleuren
- lijmstiften
Aan de slag:
- De kinderen leggen de strook papier
in de breedte voor zich neer.

- Ze zetten met een potlood
op de beide korte uiteinden
een streepje. Dit worden de
plakstroken waar niet op
getekend wordt.
- Ze tekenen met potloden en stiften
in vrolijke lichte kleuren de nieuwe
aarde onder en de nieuwe hemel
boven op de strook. Aarde en hemel
mogen in elkaar overgaan.
- De kinderen doen wat olie op
een watje en smeren hiermee de
hele strook in, behalve de twee
plakstroken.
- Wanneer de olie wat opgedroogd is,
plakken de kinderen de uiteinden van
de plakstroken aan elkaar vast.
- Ze plaatsen de wikkel om een glazen
potje met een waxinelichtje. LET OP:
De wikkel hoeft niet op het potje te
passen, maar mag er omheen staan.
Variant:
- De kinderen tekenen hun beeld van
de stad Jeruzalem die uit de hemel
naar beneden komt.

8-12 jaar
‘Alles wordt nieuw’-collage
In het begin maakte God de hemel en de aarde.
De aarde was prachtig! In Openbaring laat God
zien dat Hij de aarde wéér mooi gaat maken. Er
zijn dan geen nare dingen meer. Hoe ziet zo’n
prachtige wereld er volgens de kinderen uit?
Wat heb je nodig?
Per groepje:
-	een vel A3 papier of een behangrol
-	kleurpotloden en viltstiften
-	verfkwasten en verf
-	lijm
-	scharen
-	oude tijdschriften, reclamefolders en
magazines
Aan de slag
- De kinderen tekenen, verven, plakken,
schrijven, en knutselen met elkaar hoe
Gods nieuwe aarde er volgens hen uit
Tip
zal zien.
Heb je een klein
- Is het af? Praat dan met elkaar
groepje? Laat de
over wat de kinderen gemaakt
eel
vidu
indi
dan
eren
kind
hebben. Wat vinden de kinderen
een collage maken.
het mooist? Waar hebben de
Dan kunnen ze het
kinderen het meeste zin in?
meenemen naar
huis.
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Tip

Bekijk vooraf een
filmpje via Youtube
‘hexaflexagon
vouwen’.

8-12 jaar
Er ontvouwt zich een
nieuwe wereld
De hemel en aarde van vroeger
zullen verdwijnen en er komt een nieuwe
hemel en aarde. Het bijbelboek Openbaring
geeft hier alvast een inkijkje van. Met deze
papieren vorm veranderen de kinderen in
één beweging de zichtbare aarde in een
voor ons nog onzichtbare aarde.
Wat heb je nodig?
-	het werkblad
-	een schaar
-	een lijmstift
-	een groen, blauw en geel kleurpotlood

-D
 uw om en om een punt naar binnen
en een punt naar buiten, je krijgt een
driepuntige ster.
- J e kunt vanaf het middelpunt bovenop
de vorm openvouwen. Lukt dit niet,
wissel de punten dan even.
-H
 et zal wellicht eerst lastig zijn, maar
wanneer je de open vorm vanaf boven
ziet, gaat het gemakkelijker. De ene keer
zal de blauwe kant te zien zijn, dan de
groene en dan de witte kant. De witte
kant staat voor de onzichtbare nieuwe
wereld. De kinderen kunnen deze kant
geel inkleuren: Gods nieuwe wereld is
vol van zijn licht.

gevouwen, achter driehoek nr. 2.
•N
 r. 4 wordt naar boven gevouwen en
op nr. 3 gelegd (zie stap 2).
•N
 r. 7 wordt terug naar voren gevouwen
en op nr. 6 gelegd (zie stap 3).
• J e ziet nu al een beetje de vorm
ontstaan. Draai het vormpje zo dat
de losse punt nr. 10 naar boven wijst.
• Haal nr. 1 naar voren en leg die op nr. 9
(zie stap 4).
•N
 eem de lijmstift en plak nr. 10 op
nr. 1 vast (zie stap 5 en 6).
-K
 leur één kant helemaal blauw en de
andere kant groen. Blauw staat voor de
hemel en groen voor de aarde.
-V
 ouw alle vouwen weer even scherp aan.

Aan de slag:
- De kinderen knippen
nauwkeurig de strook
van het werkblad uit langs de buitenste
lijn en leggen deze in de breedte voor
zich neer.
- Ze vouwen de driehoekjes nauwkeurig
en scherp om en om dubbel.
- Ze leggen de strook uitgevouwen voor
zich neer met nummer 1 links.
- De kinderen vouwen als volgt:
• Driehoek nr. 1 moet met twee punten
boven en de enkele punt beneden
liggen (zie stap 1).
• Deze driehoek wordt naar achteren

5

Vouw alle vouwen weer even
scherp aan. Duw om en om een punt
naar binnen en een punt naar buiten,
je krijgt een driepuntige ster.

9

4

Kleur één kant helemaal blauw
en de andere kant groen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ti p

5

1

2

8

3

Vouw zoals aangegeven staat
op het werkblad.

7

2

Vouw de driehoekjes nauwkeurig
en scherp om en om dubbel.

6

1

Knip nauwkeurig de strook van
het werkblad uit langs de buitenste
lijn en leg het in de breedte voor
je neer.

10

Wat heb je nodig?
* het werkblad * een schaar * een lijmstift
* een groen, blauw en geel kleurpotlood

4

In de Samen
leesbijbel op
bladzijde 2100-2101
(stap 248) vind
je nog meer
ideeën.

onder

Leg de strook uitgevouwen voor
je neer met nummer 1 links.

!

Tip
Bekijk vooraf een filmpje via
Youtube ‘hexaflexagon vouwen’.

blauw staat voor de hemel
en groen voor de aarde

Je kunt vanaf het middelpunt bovenop
de vorm openvouwen. Lukt dit niet,
wissel dan even de punten.

plak
strip
3

4

5

6

5

Het zal misschien eerst lastig zijn,
maar wanneer je de open vorm vanaf
boven ziet, gaat het gemakkelijker.

Wat heb je nodig?
* het werkblad * een schaar * een lijmstift
* een groen, blauw en geel kleurpotlood
1

Knip nauwkeurig de strook van
het werkblad uit langs de buitenste
lijn en leg het in de breedte voor
je neer.

2

3

4

Vouw de driehoekjes nauwkeurig
en scherp om en om dubbel.

Vouw zoals aangegeven staat
op het werkblad.

Kleur één kant helemaal blauw
en de andere kant groen.

4

De ene keer zal de blauwe kant te
zien zijn, dan de groene en dan de
witte kant.
De witte kant staat voor de
onzichtbare nieuwe wereld.
Je5kunt deze kant geel inkleuren,
Vouw alle vouwen
weer
even wereld is vol
Gods
nieuwe
scherp aan. Duw om en om van
een zijn
puntlicht.
naar binnen en een punt naar buiten,
je krijgt een driepuntige ster.
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14. ZEGEN
In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. Dat is een wens
die vaak aan het einde van de kerkdienst wordt uitgesproken.
En die zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en
jullie vrede geven.’

Ti ps

- Ga in een kring staan
en
houd elkaars handen
vast.
- Laat drie kinderen elk
een
zin uitspreken, of spree
k
alles samen uit.

Numeri 6:24-25
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God, die op zijn troon zat,
zei: ‘Ik maak alles nieuw.’
OPENBARING 21:5
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God, die op zijn troon zat,
zei: ‘Ik maak alles nieuw.’
OPENBARING 21:5
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Johannes schrijft: Toen zag ik een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger
waren verdwenen, en ook de zee was er niet meer.
OPENBARING 21:1
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Johannes schrijft: Toen zag ik een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger
waren verdwenen, en ook de zee was er niet meer.
OPENBARING 21:1

debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad (8-12 jaar)

Alles wordt nieuw

DE EERSTE EN
DE LAATSTE

Α
Ω
Alfa

Omega

God zegt dat Hij het begin en het
einde is. Het bijbelboek Openbaring
is geschreven in het Grieks. In die taal
staan hier behalve de woorden ‘begin’
en ‘einde’ ook de eerste en de laatste
letter van het Griekse alfabet: God
is de alfa en de omega. Met andere
woorden: God omvat alles, ‘van a tot
z’. De alfa en de omega zie je soms
ook in kerken, bijvoorbeeld op de
Paaskaars, een kleed of een raam.

DE STAD VAN GOD
Johannes ziet uit de hemel een heilige stad naar
beneden komen: het nieuwe Jeruzalem. Het is een
prachtige stad die bij God vandaan komt. Johannes
ziet in zijn visioen dat de stad helemaal van goud is
gemaakt, en ook van edelstenen en parels. Op de
poorten van de stad staan de namen van de twaalf
stammen van Israël. De muur rondom de stad is
gebouwd op twaalf grote blokken steen met daarop
de namen van de twaalf apostelen. Het licht van God
straalt er voor altijd. Uit de troon van God stroomt
een rivier, met water dat eeuwig leven geeft, dwars
door de stad. Aan beide kanten van die rivier staat
een boom die eeuwig leven geeft.

WIST JE DAT...
…de tekst van vandaag in de kerk vaak gelezen wordt als er iemand
gestorven is? En ook als de mensen die in het afgelopen jaar gestorven
zijn herdacht worden. De belofte dat God alles nieuw maakt geeft
troost. In de nieuwe wereld zal er geen dood, verdriet en pijn meer zijn.
God zelf zal de tranen van de mensen drogen en bij hen wonen.
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Wat heb je nodig?
* het werkblad * een schaar * een lijmstift
* een groen, blauw en geel kleurpotlood
1

Knip nauwkeurig de strook van
het werkblad uit langs de buitenste
lijn en leg het in de breedte voor
je neer.

2

3

Vouw de driehoekjes nauwkeurig
en scherp om en om dubbel.

Leg de strook uitgevouwen voor
je neer met nummer 1 links.

!

4

5

Vouw zoals aangegeven staat
op het werkblad.

Kleur één kant helemaal blauw
en de andere kant groen.

Vouw alle vouwen weer even
scherp aan. Duw om en om een punt
naar binnen en een punt naar buiten,
je krijgt een driepuntige ster.

Tip
Bekijk vooraf een filmpje via
Youtube ‘hexaflexagon vouwen’.

blauw staat voor de hemel
en groen voor de aarde

Je kunt vanaf het middelpunt bovenop
de vorm openvouwen. Lukt dit niet,
wissel dan even de punten.
Het zal misschien eerst lastig zijn,
maar wanneer je de open vorm vanaf
boven ziet, gaat het gemakkelijker.
De ene keer zal de blauwe kant te
zien zijn, dan de groene en dan de
witte kant.

ER ONTVOUWT ZICH EEN NIEUWE WERELD
In het boek Openbaring lees je dat de hemel en
aarde zullen verdwijnen en dat er een nieuwe hemel
en aarde zullen komen. Met deze opdracht
verander jij in één beweging de zichtbare aarde
in een voor ons nog onzichtbare aarde.

De witte kant staat voor de
onzichtbare nieuwe wereld.
Je kunt deze kant geel inkleuren,
Gods nieuwe wereld is vol
van zijn licht.
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