Maak je maar klaar!

Om te beginnen
Benodigdheden:


3 koffertjes



Zandloper



Spullen die je meeneemt als je naar het strand gaat: badpak, strandbal,
zonnebrand, handdoek, een spelletje, een emmer en schepje, etc.



Spullen die je meeneemt als je naar school gaat: broodtrommel, beker, schrift,
etui, pennen, potloden, etc.



Spullen die je meeneemt als je naar het bos gaat voor een wandeling: goede
wandelschoenen, kompas, verrekijker, insectenpotje, etc.

Leg alle spullen door elkaar, zonder dat het kind of de kinderen de spullen
gezien hebben. Leg de koffers open naast de spullen. Laat de kinderen
binnenkomen. Leg uit dat ze een koffer gaan inpakken en dat het belangrijk is
goed te kijken welke spullen er mee gaan. Je gaat naar…. (het strand, school, het
bos voor een wandeling) en je neemt mee…. Draai de zandloper om en laat de
kinderen binnen de tijd de juiste spullen bij elkaar zoeken.
Bespreek met elkaar:
Als je gaat wandelen, dan doe je stevige wandelschoenen aan. Als je naar het

zwembad gaat, neem je je zwempak, een handdoek en een strandbal mee. Als je
naar school gaat, dan neem je je broodtrommel en drinken mee. Als je je niet goed

hebt voorbereid en de verkeerde spullen meeneemt, kunnen die ervoor zorgen
dat je je doel moeilijker bereikt, of misschien wel helemaal niet bereikt!
Een strandbal kan er tijdens een wandeling voor zorgen dat je steeds van de weg
raakt en daardoor maar langzaam vooruit komt. Met stevige wandelschoenen
kun je niet zwemmen, dan zak je naar de bodem. Als je een spelletje mee naar
school neemt, kun je in de klas niet goed opletten.

Lees uit de Bijbel
Mattheus 22:36-40, Spreuken 4:21-27

Vertel eens
‘Ik kom eraan, maak je maar klaar!’ zegt Koning Jezus. Hoe doet je dat dan, jezelf
klaarmaken voor als Koning Jezus terugkomt?
Als je weet dat er belangrijk bezoek komt, dan bereid je je goed voor. Als je weet dat
Koning Willem Alexander bij je op bezoek komt en jullie gaan daarna samen ergens
naar toen, dan leun je niet achterover en je denkt niet: ‘Ach, ik weet toch niet
wanneer Hij komt, het kan nog heel lang duren!’ Nee, dan zorg je dat je tas klaar
staat om hem te ontvangen, en je kijkt uit het raam of hij er al aan komt!
Ruth zegt: ‘Als Koning Jezus komt, dan maak ik mezelf mooi!’ Je kunt jezelf mooi
maken aan de buitenkant door je allermooiste jurk aan te doen. Voor Koning Jezus is
het mooi maken van je binnenkant nóg belangrijker. Koning Jezus zegt: zorg dat Ik
de Koning van je hart ben! Als Jezus Koning van je hart is, dan hou je van Hem met
heel je hart, en dan doe je wat Hij graag wil. Je volgt Hem, je volgt de weg die Hij je
wijst in jouw leven.
Kijk eens in jouw hart, zijn er nog dingen om op te ruimen? Is er in je hart
jaloersheid, ongeduld, een gebrek aan liefde voor anderen of iets anders dat er niet
hoort? Als er dingen zijn in je hart of leven die moeten veranderen, dan mag je God
eerlijk je fouten vertellen. Net als Koning David in de Bijbel (Psalm 51). Hij vergeeft
ons als we spijt hebben en helpt je om je klaar te maken voor Zijn komst!
Leer steeds meer over Koning Jezus. Dan ken je Koning Jezus goed. En als Hij komt,
dan weet je: dat is Koning Jezus, Mijn Koning!

Aan de slag!
Benodigdheden: uitgeprinte afbeelding Jezus, Koning van mijn hart!
Bespreek met elkaar:
Wat zie je op deze afbeelding? Wat betekent dat?
Uit je hart komt alles naar voren wat je denkt en doet. Schrijf in het rode hart op
de tekening welke dingen je denkt en doet als Jezus de Koning van je hart is.

Afsluiting
Zing samen het lied ‘We zullen opstaan, en met hem meegaan, straks als Jezus
terugkomt’ (Elly en Rikkert)

