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De Bruidegom komt terug
We leren dat wij als kerk op aarde leven zonder Jezus. Hij is in de hemel met ons 
verbonden en zal eens  terugkomen. Dan zullen we voor altijd bij Hem zijn. 

Dan zijn God en mensen volmaakt gelukkig.
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Inleiding
Lot staat voor de kalender in de keuken. Ze pakt een stift 
en kruist de datum van vandaag door en telt dan de kruis-
jes die er al op staan. Zestig kruisjes, voor 60 dagen. Zo-
lang is papa al weg. De vader van Lot werkt in het leger. 
Hij werkt op het moment niet in Nederland, maar haar 
vader is op missie in Afghanistan. In Afghanistan is het 
al heel lang oorlog. De vader van Lot is er heen gegaan 
om de mensen daar te helpen. Hij leidt politiemensen en 
soldaten op om de vrede in het land terug te brengen en 
te bewaren.
Lot is heel trots op haar vader. Ze heeft een spreekbeurt 
gehouden in de klas, die ging over de missie van haar 
vader naar het buitenland. Ze heeft toen een filmpje laten 
zien dat haar vader had doorgestuurd. Daarop konden de 
kinderen zien hoe het werk in Afghanistan was. Na afloop 
kreeg Lot allemaal complimenten van haar klasgenoten. 
’Stoer joh, dat jouw vader dat werk doet’ en ‘Echt goed 
dat hij op missie is’.

Wat de kinderen uit de klas niet kunnen zien is dat Lot 
haar vader vaak heel erg mist. Op school gaat het wel, 
dan is ze druk bezig. Maar ze mist hem vooral ’s avonds 
wanneer ze in bed ligt. Als papa thuis is brengt hij Lot 
vaak naar bed. Hij leest dan voor en ze praten nog even 
met elkaar over hun dag. Ook mama en haar broer Gert 
Jan missen haar vader heel erg. Gert Jan vindt het jam-
mer dat hun vader nu niet kan komen kijken naar zijn 
voetbalwedstrijden. En mama, die ligt iedere nacht alleen 
in dat grote tweepersoonsbed. 
Zestig dagen achter de rug, Lot slaakt een diepe zucht. 
Was papa vast weer maar terug. Als hij weer terugkomt is 
het feest. Dan kunnen ze papa weer vasthouden en  
knuffelen. Dat is veel beter dan praten via een beeld-
scherm of kijken naar zijn foto. Lot kan niet wachten!

Bijbelverhaal
Vorige week hoorden we al een verhaal uit het bijbel boek 
Hooglied.
Dat bijbelboek gaat over twee jonge mensen die van 
elkaar houden.
Over een bruid en een bruidegom die met elkaar willen 
gaan trouwen.
Maar het bijbelboek gaat ook over Gods kerk.
Jezus aan de ene kant en wij als mensen in de kerk aan 
de andere kant, lijken op de twee geliefden in Hooglied. 
Christus is de bruidegom en de kerk is zijn bruid. 
Jezus houdt van ons. 
Hij heeft voor onze zonden geleden en is ervoor 
gestorven. 
Wij als kerk, als mensen die in Jezus geloven, houden 
van Jezus en willen dicht bij Hem leven.
Jezus is nu niet bij ons op aarde. Hij is in de hemel bij 
zijn Vader. Maar Hij heeft ons beloofd dat Hij eens terug 
zal komen. Dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde komen. Onze donkere tijd hier op aarde is dan 
voorbij. Dan zal alles nieuw zijn, er is dan geen dood en 
ziekte meer, geen oorlog, ruzie en pijn.

8 augustus 2021 | Verhaal

Ik wilde dat Hij terug was

Wij mogen uitkijken als bruid (kerk) naar onze Bruidegom 
(Jezus)
Wanneer Hij terugkomt op aarde zullen wij volmaakt 
gelukkig zijn. 

In het bijbel boek Hooglied staat daar het volgende over:

De winter is voorbij. De lente is gekomen. Voorbij zijn de 
regenbuien. Voorbij is de donkere tijd. Er bloeien bloe-
men in het veld. Je hoort de duiven koeren op het land. 
De vijgenboom draagt vruchten en de wijnstok heeft 
ranken gekregen en ruikt heerlijk. De lelies bloeien op 
het veld. Heel de wereld is tot leven gekomen, en ziet er 
zoveel mooier uit dan eerst.
De natuur komt tot leven, het voorjaar is daar. 
De bruid wacht vol verlangen op haar bruidegom. Hij 
komt eraan, ze weet het zeker. De bruidegom komt sprin-
gend en dansend van over de heuvels. Als een jong hert 
rent Hij naar haar toe. Hij staat al bij de muur van haar 
huis, Hij kijkt door het raam en tuurt door de spijlen die 
ervoor zitten.

Zoals de bruid uit het verhaal wacht op de bruidegom, 
zo wachten wij als kerk op de wederkomst van Jezus 
Christus.
Wij mogen uitzien naar de komst van Jezus en we zingen 
vol verlangen:

Nu ben je soms nog alleen,
nu moet je soms nog huilen
en als je weg wilt schuilen, kun je vaak nergens heen
Stil maar, wacht maar alles wordt nieuw
de hemel en de aarde
Stil maar wacht maar alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde

Auteur: MMe 



Verwerkingen

Werkblad Feestmuts De bruidegom komt terug!
Je hebt nodig: - een kopie van werkblad 1 op heel stevig, gekleurd papier

- Scharen
- Kleurmaterialen
- Nietmachine
- Versiermaterialen, zoals linten, stroken crêpepapier, plakedelstenen,

glitters e.d.

Werkwijze: Kleur alle afbeeldingen in. Knip of snijd de twee stroken en niet ze aan 
elkaar, op de maat van het kind. 
Versier de feestmuts met linten, plakedelstenen en dergelijke.

Puzzelblad Terugkeer van de bruidegom 

Oplossingen: - Woordzoeker: alles wordt mooi en goed
- Woordpuzzel: Eens komt Jezus terug, dan wordt alles goed

Puzzelblad De Bruidegom komt terug
Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 3

Werkwijze: 

Oplossing: 

- Schrijfmaterialen

Los de rebus op. 

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
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N K W I N T E R V V T V 
E O B H A L L O I E K O 
G T L E E S G J R W E O 
N S I E O E G U R D R R 
A N J R L E G T M O K J 
L J O S N K B R U I D A 
R I I B O N A T U U R A 
E W O M B E L O F T E R 
V O S B R U I D E G O M 
M T E N N E T E I N E G 
G I K K U L E G G O E D 
B L O E M E N H E M E L 

Terugkeer van de Bruidegom 
Hooglied 2:8-17  

Woordzoeker 
Zoek de woorden, ze kunnen ook schuin staan en achterstevoren. 

Van de letters die overblijven kun je een zin maken. Lees de overgebleven letters 
gewoon van links naar recht en van boven naar beneden, wat staat er dan? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

belofte 
blij  

bloemen 
bruid  

bruidegom  
gelukkig 

genieten  
Heer  

hemel  
kerk 

natuur 
terugkomst 

verlangen  
vijgenboom 

voorjaar  
vogels  

wijnstok   
winter

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Woordpuzzel 
In de plaatjes staan letters, waar je woorden mee kunt maken. 

Welke zin kun je maken met deze woorden? 

…………………………………………………………………………… , ………………………………………………………………………… !
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