15 augustus 2021

De Bruidegom is niet hier
Wij moeten volhouden in onze liefde voor onze Heer.
Dat is best wel eens moeilijk.

Hooglied 3:1-11
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Zoeken
Inleiding
‘Pap! Pap! Papaaa! Ik kan mijn duikbril niet vinden. Hij
is weg, weet jij waar die is?’ Toon rent roepend de trap
af. ‘Pap, waar ben je, waar is mijn duikbril. We gaan zo
zwemmen en ik heb hem nodig!’ Toon loopt zoekend
door de woonkamer. Waar is zijn duikbril. Papa komt uit
de tuin naar binnen gelopen. ‘Wat is er? Ik hoor je gillen?’
Toon laat zijn zwemtas zien. ‘Ik mag mee naar het zwembad met Martijn en Joep. Ik kan alleen mijn duikbril niet
vinden. Weet jij waar die is?’ Papa schudt zijn hoofd, hij
weet het ook niet? ‘Laten we gaan zoeken, waar heb je
de bril voor het laatste gezien. Toon weet het niet meer.
‘De vorige keer dat we gingen zwemmen? Maar hij zit niet
in mijn zwemtas en hij ligt ook niet op mijn kamer en ook
niet in de tuin. Hij is WEG!’
Papa loopt naar de trap. ‘Zoek jij beneden, misschien zit
je bril wel in de tas van Lotte. Ik zal boven kijken.’ Toon
rent naar de gang op zoek naar de zwemtas van zijn zus
Lotte. Papa zoekt boven. In de tas van Lotte zit geen
zwembril. Boos propt Toon de tas weer dicht.
‘Gevonden!! Roept papa opeens.’ Lachend loopt hij naar
beneden. Toon snapt er niks van. ‘Waar? Waar lag die
nou?’ Papa lacht. ‘In de badkamer. De laatste keer in bad
ging je oefenen met duiken toch?’ Nu weet Toon het weer.
Gelukkig net op tijd gevonden. Hij is helemaal opgelucht.
‘Daar komen ze al aan pap. Net op tijd gevonden.’ Toon
pakt zijn tas en doet de deur open. Papa roept hem na:
‘Veel plezier met zwemmen!’
In het bijbelverhaal is Zacheüs op zoek naar Jezus. Hij
heeft moeite om Hem te vinden. Luister hoe het Zacheüs
toch lukt.

Bijbelverhaal
Jezus is in de stad Jericho. In Jericho woont Zacheüs. Hij
is de baas van alle tollenaars. Tollenaars zorgen dat alle
mensen geld betalen wanneer ze de stad binnenkomen.
Veel van de tollenaars vragen te veel geld aan de mensen. Zacheüs ook. Hij is daardoor heel erg rijk, woont in
een groot huis en draagt dure kleding. De mensen in de
stad vinden hem niet aardig. Hij heeft geen vrienden.
Zacheüs wil Jezus graag een keer zien. Hij loopt naar de
weg waar Jezus langs komt. Het staat er vol met mensen. Zacheüs is maar een kleine man. Hij kan Jezus niet
vinden tussen al die mensen. De mensen laten hem er
niet tussen.
Daarom bedenkt hij een plan. Snel rent Zacheüs een stuk
vooruit naar een grote boom. Zacheüs klimt in de boom.
Nu zit hij hoog en kan hij Jezus goed zien wanneer Hij
langsloopt. Langzaam komt de groep dichterbij. Wanneer
Jezus bij de boom is blijft hij stilstaan. Zacheüs kan Hem
nu goed zien. Hij kan Hem zelfs horen. Plots kijkt Jezus
omhoog. ‘Zacheüs, kom snel naar beneden! Want Ik kom
bij jou logeren.’ Meteen klimt Zacheüs naar beneden. Hij
is blij dat Jezus met hem mee naar huis gaat. Maar de
mensen zijn boos. ‘Zacheüs is een dief. Waarom gaat
Jezus met hem mee?’
Zacheüs hoort het ook. De mensen hebben gelijk. Zacheüs vraagt veel te veel geld als de mensen de stad binnenkomen. Hij is een dief. Maar hij wil leven zoals Jezus.
Vanaf nu wil Zacheüs een goed mens zijn. Wanneer ze
in zijn huis aan tafel zitten zegt hij tegen Jezus: ‘Ik beloof
dat ik de helft van mijn geld aan de armen zal geven. En
als ik geld van iemand heb afgepakt, dan geef ik vier keer
zoveel terug.’
Als Jezus dat hoort zegt hij: ‘Zacheüs, je hoort weer bij
ons volk. Jij en jouw gezin zijn vandaag gered. Jij hoort
nu bij Mij.’
Zacheüs is blij en gelukkig. Voortaan zal hij leven zoals
Jezus dat graag wil.
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Verwerkingen
Werkblad Zacheüs
Je hebt nodig:

Werkwijze:
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-

Voor elk kind een kopie van werkblad 1 (2 pagina’s) op stevig papier
Scharen
Voor elk kind een splitpen
Prikpennen
Prikmatjes
Evt. een snijmesje met snijmat
Kleurmaterialen

Knip de cirkel met Zacheüs uit.
Prik bij de andere plaat de kleine ruimte rechts van de boom uit over de
stippellijn en prik ook het rondje in de boom uit.
(Alternatief: de leiding snijdt deze stukjes uit met een papiermesje).
Bevestig de cirkel met een splitpennetje achter de plaat met de boom.
Wanneer je nu draait aan de cirkel verandert de tekst van ‘Zacheüs kom vlug
naar beneden’ in ‘want vandaag moet ik in jouw huis verblijven’ en komt
Zacheüs tevoorschijn.
Kunnen de kinderen het verhaal navertellen met behulp van deze bewegende
plaat?
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Puzzelblad De bruidegom is niet hier
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.
Oplossingen:

- Woorden maken: zoeken naar de bruidegom
- Wegstreepzin: wachten in de nacht
- Vul maar in: Christenen zijn in hun leven steeds op zoek naar Jezus. Ze willen
hem niet teleurstellen, omdat Hij zoveel van hen houdt. Ze willen Hem vinden,
maar hoe doe je dat? Als je het probeert, dan zul je Hem vinden!

Puzzelblad Wachten in de nacht
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.
Oplossingen:

- Wachtpuzzel:
1. Onverwacht
2. Wachtlopen
3. Wachtlijst
4. Wachthokje
5. Wachtwoord
6. Kustwacht
7. Strandwacht
8. Wachtkamer
9. Wegenwacht
Uitkomst: Volhouden
- Blokpuzzel:
Bid en denk aan wat God je beloofd heeft

2

Hooglied 3:1-11

Woorden maken

Welke twee woorden kun je maken van de losse letters?
Aan de kleur van de letters kun je zien welke bij elkaar horen.

………………………………… naar de …………………………………………

Wegstreepzin

Streep de letter u weg in deze zin, wat staat er dan?

wauuchteunuuinudeuunaucuhut
Vul maar in

…………………………………… zijn in hun leven

steeds op …………………… naar Jezus.

Ze willen Hem niet ……………………………………,

omdat Hij zoveel van hen ………………………

Ze willen Hem …………………………………, maar hoe doe je dat?

Als je het ……………………………,

dan zul je Hem …………………………………!
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