De bouwstenen van de zondag

Alles wordt nieuw
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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