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.

Welkom op het feest!
In het paleis is het druk. De koning gaat een groot feest houden, een bruiloftsfeest. Zijn zoon
gaat al bijna trouwen en de koning wil graag dat het een prachtig feest wordt. Er mogen heel
veel mensen komen. De koning moet veel uitnodigingen schrijven. Zijn knechten moeten de
uitnodigingen rondbrengen. Zo weten de mensen wanneer het feest is. Er is veel werk te
doen. De zaal moet versierd worden. De taart moet gebakken worden. En al het eten wordt
klaar gemaakt. Er is lekker vlees, patat, en fruit. Het ziet er heerlijk uit. ‘Kijk,’ zegt de koning
alles is klaar voor het feest. Knechten, ga de mensen maar halen die uitgenodigd zijn. Het
feest kan beginnen!’ De knechten gaan gelijk op pad. ‘Alles is klaar, het bruiloftsfeest gaat
beginnen, komen jullie?’ zeggen ze tegen de mensen die uitgenodigd zijn. Maar de mensen
halen hun schouders op. ‘Huh? Het feest van de koning? Daar heb ik geen tijd voor. Ik moet
naar de boerderij.’ ‘En ik moet naar de zaak’ ‘En ik naar de winkel. Nee hoor, we kunnen niet
komen.’ Nou zeg, wat zijn de knechten verbaasd. Alles is klaar voor het grote feest, maar
niemand wil komen. Dat kan toch niet? Nee, dat vindt de koning ook. Hij stuurt andere
knechten om de mensen te halen. Maar ze willen niet komen. Ze worden zelfs boos op de
knechten en jagen ze weg. De koning is boos: ‘Het feestmaal is klaar, maar de mensen die ik
uitgenodigd hebben willen niet komen. Knechten, ga naar de drukste wegen en nodig
iedereen uit om te komen. Ik wil dat de zaal vol wordt met mensen om feest te vieren. De
knechten gaan naar de wegen. Het is er druk er zijn veel mensen. ‘Kom naar het feest’,
zeggen de knechten tegen al die vreemde mensen. De zoon van de koning gaat trouwen,
jullie mogen op het feest komen. Alles is klaar!’ De mensen kijken de knechten vreemd aan.
‘Mogen wíj naar het feest van de koning? Maar wij zijn maar gewone mensen. En moeten we
nú? We hebben helemaal geen feestkleren aan.’ ‘Dat geeft niets,’ zeggen de knechten, ‘Kom
mee want bij de ingang van de feestzaal krijg je mooie nieuwe feestkleding aan.’ En de
mensen gaan mee. Ze krijgen allemaal prachtige nieuwe feestkleren aan en gaan de zaal
binnen. Wat is het mooi versierd! allemaal vlaggen en ballonnen, en wat ruikt het eten lekker.
Er komen steeds meer mensen bij, de zaal wordt voller en voller. Het is een prachtig feest.
Wat is de koning blij. De zaal is toch vol met mensen die feest vieren voor zijn zoon. Maar
wat is dat? Ziet hij dat goed? Daar is iemand zonder feestkleding aan. Hoe kan dat? Iedereen
heeft toch nieuwe kleren gekregen bij de ingang? De koning loopt naar de man toe. ‘Waarom
heb jij je niet verkleed?’vraagt de koning, ‘Waarom heb jij geen feestkleding aan?’ De man
weet niets te zeggen. Hij wilde gewoon zijn eigen oude kleren aan houden. Hij vond het niet
nodig om zich te verkleden. Die feestkleding van de koning, puh, nergens voor nodig. Maar
de koning vindt het wel nodig. ‘Maak dat je wegkomt jij,’zegt hij tegen de man. ‘Alleen als je
de nieuwe feestkleding aan hebt die ik je wil geven mag je hier feest vieren. Weg jij! De man
wordt weggestuurd. Hij wilde zijn eigen zin doen en niet luisteren naar de koning. Maar alle
anderen vieren één groot feest. Wat zijn ze blij dat ze zomaar mochten komen op het grote
feest van de koning. Wat zijn ze blij dat ze nieuwe feestkleding hebben gekregen. Ze horen er
helemaal bij. Ook wij mogen er bij horen, bij Koning Jezus. Wil jij het zelf ook? Dan mag je
later feest vieren bij Hem, in mooie nieuwe kleren!
Gebed:
Dank U Here Jezus dat U de grote Koning bent.
Dank U dat we uitgenodigd zijn op Uw feest.
We mogen er helemaal bij horen.
Dank U wel, amen.

God heeft de eindoverwinning!
Hij maakt alles nieuw! Naar welke eindoverwinning die God gaat
halen kijk je het meeste uit? Als God alles goed heeft gemaakt,
wat zul je dan zeker niet meer missen?
Onze wereld is in de greep van het kwaad. Maar… uiteindelijk is
overwinning voor God. Zijn koninkrijk, kracht en heerlijkheid gaan
overwinnen en de aarde vullen. Het kwaad zal verdwijnen en voor
God zal de overwinning zijn. Er zal geen dood meer zijn. Geen
ziekte of zonde, geen vervuiling of tranen, geen verwaarlozing,
armoede, misbruik, angst of eenzaamheid. Aan al deze dingen zal
een einde komen, maar aan Gods overwinning komt nooit een
einde!
Maak een medaille van goudkleurig karton. In onze tijd is een
medaille het symbool van een overwinning. Denk maar aan de
Olympische Spelen. Uiteindelijk krijgt God alle medailles. Maar
welke medaille en overwinning wordt voor jou een extra feest?
Pak een medaille en schrijf deze overwinning van God met een
(dank)gebed op de medaille. Je mag de medaille om je nek
hangen en als het moeilijk is, bedenken dat wat er ook gebeurt,
Gods overwinning gaat komen.

‘Waarom zou je nog bidden: ‘Uw Koninkrijk
kome’ terwijl het Koninkrijk al gekomen is?,’
vraagt theoloog Rikko Voorberg zich af.
Gods Koninkrijk op aarde is al begonnen
vanuit de hemel, vindt hij.

Daarom:
Onze Vader, die aan de knoppen zit,
uw naam is eer bewezen
uw Koninkrijk is begonnen,
uw wil heeft plaatsgevonden, zoals dat
allang gebeurde in de hemel, nu ook
eindelijk op aarde.
Dank voor het dagelijks brood,
en dat onze schuld vergeven is.
U hebt ons bewaard voor de verzoeking
en ons verlost van de almacht van het
kwaad
Amen.

Waarom is bidden soms zo moeilijk?

(door Eline Dondrop)

"Het is alsof ik tegen een muur praat." "Ik bid alleen als het goed gaat in m’n leven." "Ik kan
me niet focussen op mijn gebed" Zomaar een paar dingen die mijn vrienden opnoemden toen
we het afgelopen zondag over bidden hadden. Gebed is belangrijk en goed, maar soms onwijs
moeilijk!
Het gebeurt me eerlijk gezegd veel te vaak dat ik ’s avonds laat in bed snel een gebedje
omhoog zendt, maar te moe ben om een echt gesprek te voeren met mijn Hemelse Vader. Er
is helaas geen snel stappenplan om je gebedsleven binnen een paar dagen te perfectioneren,
maar onderstaande punten hebben mij afgelopen weken geholpen om mijn gebedsleven op te
krikken. Ik hoop dat ze jou ook mogen helpen.
Stop met alles wat je aan het doen bent
Jezus stopte vaak met alles wat Hij aan het doen was en trok zich terug om met Zijn Vader te
gaan praten. In Lukas 5:16 staat: ”Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om
er te bidden.” Hierin kunnen we Jezus’ goede voorbeeld volgen.
Neem een actieve houding aan
Ik weet niet hoe het met jou zit, maar meestal kan ik maximaal een halve minuut op mijn
gebed concentreren en gaan mijn gedachtes daarna alle kanten op, behalve de goede. Een
aantal dingen die daarbij kunnen helpen zijn hardop bidden en tijdens het bidden rechtop
gaan zitten of zelfs te gaan staan.
Maak een lijst van je gebedspunten
I love lijstjes. Sinds een tijdje houd ik naast tientallen andere lijstjes, ook een gebedslijstje
bij. Op dat lijstje staan dingen waar ik in ieder geval voor wil bidden. Ik heb mijn lijstje
ingedeeld in verschillende categorieën zoals 'vrienden', 'familie' en 'vervolgde christenen'.
Sinds ik volgens dit lijstje bid, is mijn gebed meer gestructureerd en ben ik minder snel
afgeleid.
Vraag God om hulp
Misschien wel de beste manier om je gebedsleven te verbeteren: vertel God dat je het
moeilijk vindt om te bidden en vraag Hem om je te helpen. Wees eerlijk naar God toe, vertel
Hem over je pijn, je vreugde, je zorgen en je angsten. Breng ze naar God, leg ze aan de voet
van het kruis en geniet van Zijn aanwezigheid.
”Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus
Jezus bewaren.” Filippenzen 4:4-7

Je bent dus niet de enige!
Heb jij nog tips? Dingen die
jou helpen om beter te
kunnen bidden! Deel ze met
elkaar.
Thuis of in de whatsappgroep.

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.

Bouw samen aan het Koninkrijk van God
Kijk samen naar het filmpje “Inside the mind of a Lego artist” (met dank aan Job Treurniet)
op Youtube (https://youtu.be/7MRa3XJHUOE) . Het filmpje geeft een mooie gedachte weer
over hoe het koninkrijk van een gedachte ook echt kan worden.
Pak daarna de Duplo of de Lego en bouw samen met elkaar aan het Koninkrijk van God.
Hoe zal dat eruit zien?

Het Onze
Vader in
gebaren.
Bid het Onze
Vader eens op
een andere
manier en
ondersteun het
met gebaren.

