Voor volwassenen is het boekje ‘Feest van het Koninkrijk’ beschikbaar. Hierin staan de
themahoofdstukken waar je elke dag thuis een stukje uit kunt lezen. Hier ligt de nadruk op je eigen
persoonlijke verwerking en toepassing: wat doet het met jou persoonlijk, en wat betekent het voor jouw
leven met God? Als je dit boekje nog niet hebt meegenomen, neem het dan zondag mee! Tieners en
kinderen zullen de thema’s met een eigen verwerking in de bestaande groepen gaan doen.
In dit boekje staan activiteiten beschreven die je thuis samen kunt doen. Een aantal meer voor de jonge
kinderen en een aantal voor de tieners. Haal er uit wat voor jullie van toepassing is en hou het project ook
doordeweek thuis levend.

God is jouw Vader

In de Kidstijd staat deze week de gelijkenis van ‘De verloren Zoon’ centraal. God is onze
vader en wij mogen zijn kinderen zijn. De kinderen mogen op deze zondag ervaren en
beseffen dat God als Vader betekent dat Hij echt oneindig van ze houdt, wie ze ook zijn en
hoe ze er uitzien. Gods liefde stopt nooit en Hij laat nooit los.
In het onderstaande verhaal luistert Jabes naar de gelijkenis. Sta een stil bij de
(schuingedrukte) vragen die hij zichzelf stelt. Ben je het hier mee eens? Wat vind je ervan?
Jabes staat tussen een groepje mannen. Ze mopperen.” Moet je nu zien, Jezus is al weer te
gast bij een tollenaar. En aan tafel liggen allemaal mensen met wie ik niet zou willen
eten”,zegt een man nogal luid. Jabes snapt Jezus ook niet helemaal. Hij hoort zulke fijne
dingen van Jezus. Hij heeft Talitha, de dochter van Jaïrus, beter gemaakt. Zij was zelfs al
gestorven. En een vrouw die al 12 jaar ziek was, heeft hij ook beter gemaakt. En pas hoorde
hij dat de knecht van de Romeinse hoofdman ook weer beter is. Men zegt dat Jezus dat ook
gedaan heeft. Maar wat hij dan bij die slechte mensen te zoeken heeft, dat snapt Jabes echt
niet. Eten, dat doe je alleen met vrienden! En als net mens wil je toch geen vriend zijn met
dieven enzo?
Als Jezus na de maaltijd naar buiten komt, spreekt hij de mensen aan. Hij begint een verhaal
te vertellen. Jabes is een en al oor. “Een vader had twee zonen” begint Jezus. He, denkt
Jabes wij zijn ook met twee jongens thuis.
“op een dag komt de jongste zoon bij zijn vader en vraagt om zijn deel van de erfenis”
o-oh, denk Jabes, die is brutaal. Zou zijn vader vast niet pikken als hij nu al om zijn erfenis
zou vragen terwijl zijn vader nog leeft. Zijn vader zou denken dat hij niet meer van hem
houdt. Want eigenlijk zegt hij daarmee dat hij liever wil dat zijn vader dood is.
“en de vader verdeeld zijn bezit tussen zijn twee zonen”gaat Jezus verder.
Is die vader dan niet boos? denkt Jabes. Hij luistert verder.
“De jongste zoon verkoopt een paar dagen later de goederen en het stuk land dat hij van zijn
vader kreeg. En met een zak geld gaat hij op reis naar een ver land. Hij wil weten wat er in
de wereld te zien is. De vader is verdrietig. Hij mist z’n jongste zoon. Hij hoopt dat hij een
berichtje zal sturen. En elke dag loopt de vader naar de weg en kijkt of z’n zoon er misschien
aankomt. Of een knecht die zal vertellen hoe het met hem is. De dagen verstrijken, maanden
gaan voorbij, maar er komt niets. Zelfs geen enkel klein berichtje. Ondertussen heeft de
vader ook zorgen over zijn oudste zoon. Hij doet keurig zijn werk, daar ligt het niet aan. Maar
de vader ziet wel dat z’n oudste jongen het niet met plezier doet.
De jongste zoon die is zo druk, die denkt helemaal niet aan z’n vader. Hij maakt plezier. Hij
heeft zoveel geld. Elke dag kan hij feesten. Hij heeft veel vrienden en een hoop plezier. Dit is
pas leven denkt hij. Maar na een poos raakt het geld op. Hij vraagt z’n vrienden of zij een
keer willen betalen, maar dat zien ze niet zitten. Wij moeten hard werken, we gaan zeker niet
voor jou betalen. En de een na de ander komt niet meer bij hem. Zijn vrienden verlaten hem.
En dan komt de dag dat de het geld echt op is. En dat niet alleen, de oogsten in dat land zijn
mislukt. Het brood is, al heb je geld, niet te betalen. De jongste zoon moet werk zoeken.
Maar dat valt niet mee. Hij vraagt en vraagt maar steeds wordt hij weggestuurd, tot hij een
varkensboer vindt. Hij mag op de varkens gaan passen.”
“brr”, denkt Jabes, “da’s echt smerig werk. Net goed voor die jongste zoon.”
“Die jongste zoon heeft zo’n honger, van zijn loon kan hij niet genoeg eten kopen. En als hij
bij de varkens zit, dan wil hij de schillen uit hun bak wel opeten. Maar als de boer dat ziet kan
hij vertrekken. Dan heeft hij niets meer.
Maar als hij daar bij de varkens zit, komen er gedachten over vroeger naar boven. Hij denkt
aan het huis van z’n vader. Hoe z’n vader met de knechten omging. Dat ze altijd voldoende
eten kregen. De knechten van z’n vader hebben het beter dan hij nu. Hij is stom geweest.
Vreselijk stom. Hij had nooit weg moeten gaan. Maar het is gebeurd. Als hij aan z’n vader
denkt, komen er tranen in z’n ogen. Eigenlijk kan hij gewoon niet meer terug! Maar wat moet
hij dan? Hier komt hij om van de honger. De enige manier is toch om terug te gaan naar z’n
vader en te zeggen: ‘ik ben fout geweest. Mag ik een knecht van u worden want ik ben het

niet waard om uw zoon te zijn’. En zo staat de jongste zoon op en gaat op weg. Met een
kleurige jas en veel geld ging hij van huis weg. Nu heeft hij een gescheurde jas aan, hij heeft
geen schoenen meer. Hij ziet eruit als een zwerver.
Nou”denkt Jabes, “die vader zal hem zien aankomen. Meteen wegsturen zal hij hem. Met zo’n
zoon wil je toch niets te maken hebben”
“als de jongste zoon in de buurt van het huis van z’n vader komt, gaat hij steeds langzamer
lopen. Kan hij het maken om terug te komen. Als hij een keer opkijkt om te zien of hij het
huis al ziet, komt er een man aanrennen. Dat is z’n vader, dat ziet hij zo.
Z’n vader omhelst hem en zegt: ‘zoon, je bent terug!’
De zoon zegt: ‘Vader ik heb fout gedaan, ik verdien het niet om u zoon te zijn.’
Maar de vader roept naar zijn knechten: ‘haal het beste kleed en trek hem dat aan, doe een
ring om zijn vinger en schoenen aan zijn voeten. Haal het mestkalf uit de stal en slacht het.
Want we gaan feest vieren. Want mijn zoon hier, hij was dood maar hij leeft weer, ik was
hem kwijt, maar hij is weer terug’. Zo gaan ze feestvieren.
De oudste zoon is op het veld aan’t werk. Als hij thuis komt hoort hij muziek en dansen.
Hij vraagt aan een van de knechten waarom er feest gevierd wordt en de knecht verteld hem
dat z’n broer weer thuis is gekomen. De oudste zoon is woedend en komt niet binnen om
feest te vieren.
De vader gaat naar hem toe, maar boos zegt de oudste zoon: ‘Hoeveel jaar heb ik al niet
voor u gewerkt, ik heb altijd naar u geluisterd. Kreeg ik wel eens een bokje om een feest te
vieren met mijn vrienden?’
‘Jongen’, antwoord de vader, ‘jij bent altijd bij mij en alles wat van mij is is ook van jou’.
Maar er moet feest zijn, er moet vreugde zijn! Je broer was dood maar hij leeft weer, ik was
hem kwijt maar hij is terug!’
Jabes is in de war. Dit einde had hij zeker niet verwacht. Wat bedoelt Jezus met dit verhaal.
Dit is geen gewoon verhaal, bij een gewone vader was het vast anders afgelopen. Hij zou op
z’n minst willen weten of z’n zoon echt z’n leven zou beteren. Hier moet hij eens goed over
nadenken!

Een e-mail aan God
Schrijf eens een e-mail aan God,
warin je vertel waarom je van Hem
houdt—of waarom je van hem ging
houden.
Bewaar de mail en lees hem af en
toe nog eens terug.

Spiegelschrift
Schrijf met whiteboard stift een zegengebed of
zegenwens op een spiegel waar je kind, man,
vrouw of jijzelf elke dag inkijkt.

Bidden
In het project staat het ‘Onze Vader’
centraal. Dat gebed heeft niet alleen een
heel mooie inhoud, maar het is ook het
gebed dat Jezus ons leerde bidden. Het
project is dus ook een een goed moment
om (samen) bidden onder de aandacht te
brengen.
Bidden met elkaar is niet altijd zo
makkelijk, daarom hier twee suggesties
voor activiteiten die je de aankomende
weken kunnen helpen om samen
(bijvoorbeeld aan tafel) met elkaar te
bidden.

Gebedsslinger
Verzamel met elkaar punten waarvoor
je wilt bidden (om alvast een aanzet te
geven, staan op de laatste pagina al
wat gebedspunten). Schrijf ze op of
print ze uit en plak de punten op
gekleurde stroken. Maak er een slinger
van en scheur iedere dag een of
meerdere punten van de slinger om
voor te bidden. De slinger kan ook
aangevuld worden met nieuwe punten.

Gebedspot
Je kunt de punten ook in een pot stoppen die je bijvoorbeeld op tafel
zet. Ook hiervoor kun je als eerste start beginnen met de punten op de
laatste pagina en deze samen aanvullen. Pak een paar punten uit de
pot en bid daarvoor.
De verloren zoon
Dit is het schilderij ‘de verloren
zoon’ van Rembrandt.
Wat zie je?

D

e belangrijkste les over
bidden is deze:
doen!

Doen!Doen!

-John Laidlaw-

Houd het eerlijk
Houd het eenvoudig
Houd het vol

Lees de zaterdag van week 1 en
bespreek dit met elkaar.
Stop een zaadje of een bloembol in de
grond, en volg het groeiproces in de
komende weken. Wat moet je doen om
het plantje te laten groeien en tot bloei
te zien komen? En wat niet? Welke
lessen voor je geestelijk leven leer je
hieruit?

Lied
Het kidstijdlied tijdens dit project is:
‘Mijn God is de Koning’. Zoek het eens
op op Youtube, dan kun je het thuis
goed oefenen.

1.

Bid voor de arme kinderen zonder eten

2.

Bid voor de mama's die hun kinderen geen eten kunnen geven

3.

Bid voor de papa's die te weinig verdienen

4.

Bid voor alle bazen die hun personeel te weinig betalen

5.

Dank vandaag voor het eten wat we iedere dag hebben en het geld wat papa en
mama verdienen

6.

Bid voor de kinderen zonder bijbel

7.

Bid voor alle mensen die niet mogen bidden van de bazen van hun land

8.

Bid voor de mensen die God nog niet kennen

9.

Bid voor de mensen die mensen vertellen over de Here God

10.

Dank voor de kerk, dank voor de bijbels die we hebben, dank voor onze school die
ons leert over God

11.

Bid voor alle zieke kinderen en dat ze naar een dokter kunnen

12.

Bid voor alle dokters die vrijwillig werken in de arme landen

13.

Bid voor kinderen die honger hebben

14.

Dank voor de dokter die we iedere dag kunnen bellen, het ziekenhuis wat altijd open
is

15.

Bid voor de kinderen die leven in oorlog

16.

Bid voor vrede in de landen waar oorlog is

17.

Bid voor vrede in de harten van de mensen die vechten

18.

Dank voor de vrede in ons land en de vrijheid die wij hebben

19.

Bid voor alle kinderen in Nederland die te weinig te eten hebben

20.

Bid voor het werk van de Voedselbank

21.

Bid voor de collectes in de kerken

22.

Bid voor alle papa's in Nederland die geen baan hebben

23.

Bid voor alle moeders in Nederland met lege portemonnees

24.

Bid ervoor dat mensen willen delen van hun eigen rijkdom

25.

Dank voor papa's werk, bid voor het eten wat we iedere week hebben en dank voor
de rijkdom die we uit mogen delen

26.

Bid voor de mensen die geslagen worden omdat ze vertellen over God

27.

Bid voor de mannen en vrouwen die in de gevangenis zitten omdat ze in God
geloven

28.

Dank voor onze bijbel en dat we hier mogen vertellen over God

29.

Bid voor alle mensen die God niet kennen

30.

Bid voor mensen die langs de huizen gaan of op straat vertellen over God

31.

Bid voor de kinderen in Nederland die hierheen gevlucht zijn, omdat er in hun eigen
land niet genoeg eten is of dat ze daar niet mochten geloven in God

32.

Bid voor wijsheid voor de regering dat ze zulke mensen niet terug sturen

33.

Bid voor de mensen die werken in de opvanghuizen voor de vluchtelingen

34.

Dank voor het kruis, waar Jezus aan ging voor ons en dat Hij opstond op de 3e dag!

