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 Schepper en Koning van alles

Deze week staat in de Kidstijd het scheppingsverhaal centraal. Iedere (kinder)bijbel begint
hiermee, dus het vinden van een geschikt verhaal zal geen probleem opleveren. Lees met
elkaar het verhaal... Of laat het de kinderen navertellen aan de hand van onderstaande
afbeelding. Wat gebeurde er op welke dag?

Whatsappgroep Tieners
Speciaal voor de Tieners is er een whatsappgroep
rond het thema. Zit jij hier al bij?
Maak deze week eens een foto van iets waarin je
Gods Koninkrijk kunt zien. Waar zie je uitingen van
Gods wil, schoonheid, rechtvaardigheid, liefde of
vrede, waarvan je kunt zeggen: dit is God, dit is
zijn Koninkrijk?
Deel het in de groep en deel ook hoe en waarom jij
dit zo ziet.

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.

Afgelopen zondag deelde Mark dit filmpje tijdens de
preek. Kijk er (nog eens) naar en laat het op je
inwerken. Waarin zie jij uitdrukkingen van Gods
Koninkrijk, zijn wil, schoonheid, rechtvaardigheid, liefde
en vrede? Maak er gedurende de week een foto van en
bespreek dit thuis aan tafel of in je kring.
Zorgen voor Gods schepping
We hebben van God de opdracht gekregen om voor Zijn
schepping te zorgen. Dat kunnen we heel groots doen...
Maar makkelijker is om te beginnen in bijvoorbeeld je
eigen tuin. Verzorg deze week eens een stukje tuin extra
goed. Maak een foto aan het begin en aan het eind. Zie
je verschillen? Wat doet zorgen voor dit stukje schepping
met dat stukje?

Even nadenken...

Gebed
De bede ‘Laat uw Koninkrijk komen en uw
wil gedaan worden op aarde zoals in de
hemel’ betekent niet in de laatste plaats:
‘Laat uw Koninkrijk komen in mij, en door
mij heen.’ Onderstaand gebed is een
gebed van toewijding aan het werk van de
Vader. Het is een gebed om de vrede van
God, en tegelijk een gebed van toewijding
aan die vrede.
Je kunt het gebed uitspreken, maar het is
in liedvorm ook mooi te beluisteren via
YouTube. Concetreer je op de tekst en
laat (deze uitvoering) op je inwerken.
Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Laat mij licht brengen waar duisternis is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.
Heer, maak dat ik er meer op uit ben
te troosten dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden.
Want door te geven ontvangen we,
door onszelf te vergeten vinden we,
door te vergeven wordt ons vergeven,
door te sterven verrijzen we tot het eeuwige
leven.
Amen.

