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Preeksamenvatting 21 juli 2013 ds. G.A. SnipPreeksamenvatting 21 juli 2013 ds. G.A. SnipPreeksamenvatting 21 juli 2013 ds. G.A. SnipPreeksamenvatting 21 juli 2013 ds. G.A. Snip    

Hallo kinderen, Hallo kinderen, Hallo kinderen, Hallo kinderen,     
    
Vanmorgen krijgen jullie alweer een 
werkblad! 
 
Het  gaat vandaag over wat de Here Jezus vertelt 
over de Jongste Dag: de dag dat Hij weer terug 
gaat komen en de aarde nieuw zal maken. 
 
We lezen uit de bijbel: ____________________________ 
De tekst uit de bijbel is: __________________________ 

Is dit uit het oude of het nieuwe testament? ___________________________________________ 
 
De Here Jezus is nog niet gevangen genomen. Hij is nog gewoon met de discipelen op 
aarde en Hij praat met hen en met de andere mensen in Israël. 
 
We hebben net uit de bijbel gelezen. Daar praat de Here Jezus ook weer met zijn 
discipelen.  Niet lang na dit gesprek wordt Hij gevangengenomen en aan het kruis 
gehangen en begraven. Maar Hij staat ook weer op en gaat dan naar de hemel! 
 
Thema: De gekomen Christus sprThema: De gekomen Christus sprThema: De gekomen Christus sprThema: De gekomen Christus spreekt over Zijn terugkomst. eekt over Zijn terugkomst. eekt over Zijn terugkomst. eekt over Zijn terugkomst. Zijn terugkomst zalZijn terugkomst zalZijn terugkomst zalZijn terugkomst zal    

1.1.1.1.    luisterrijk zijnluisterrijk zijnluisterrijk zijnluisterrijk zijn    
2.2.2.2.    voor sommigen heil inhoudenvoor sommigen heil inhoudenvoor sommigen heil inhoudenvoor sommigen heil inhouden    
3.3.3.3.    voor anderen onheil betekenenvoor anderen onheil betekenenvoor anderen onheil betekenenvoor anderen onheil betekenen    

 
1.1.1.1.    Zijn terugkomst zal luisterrijk zijnZijn terugkomst zal luisterrijk zijnZijn terugkomst zal luisterrijk zijnZijn terugkomst zal luisterrijk zijn    
De Here Jezus was op aarde helemáál niet een koning die in een heel groot en mooi paleis 
woonde. Hij was juist een koning die moest lijden en sterven. 
Nu is Hij in de hemel.  
 
Maar straks, als Hij terugkomt op de nieuwe aarde, zal Hij wel een  
koning zijn vol ‘luister’. Dat is een moeilijk woord voor schitter, glorie.  
Jezus zal terugkomen vol schitter en glorie.  
Zoals het bij een koning past! En Hij zal zitten op een glorierijke troon!  
 
2.2.2.2.    Zijn terugkomst zal voor sommigen heil inhoudenZijn terugkomst zal voor sommigen heil inhoudenZijn terugkomst zal voor sommigen heil inhoudenZijn terugkomst zal voor sommigen heil inhouden    
De Here Jezus zal dan tegen een groep mensen zeggen dat ze bij Hem mogen wonen in het 
Koninkrijk. 
 
Waarom? Jezus zegt: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie 
gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt 
en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie 
kwamen naar mij toe.”  
 
Hij bedoelt: We moeten elkaar in de kerk liefhebben en elkaar helpen als het nodig 
is. Dan doe je het eigenlijk voor de Here Jezus zelf! 
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3.3.3.3.    Zijn terugkomst zal voor anderen onheil betekenenZijn terugkomst zal voor anderen onheil betekenenZijn terugkomst zal voor anderen onheil betekenenZijn terugkomst zal voor anderen onheil betekenen    
Tegen een andere groep mensen zal Hij dan iets heel verschrikkelijks zeggen: ze zijn 
vervloekt. En ze mogen niet in zijn Koninkrijk wonen. Ze komen in het ‘eeuwige vuur dat 
bestemd is voor de duivel en zijn engelen’ (vs.41)…. 
 

Oeps!!!!!Oeps!!!!!Oeps!!!!!Oeps!!!!! Dat is wel heel erg. Omdat ze niks voor Hem hebben gedaan……. 

 

Het is Het is Het is Het is dusdusdusdus    
HEEL ERG BELANGRIJK HEEL ERG BELANGRIJK HEEL ERG BELANGRIJK HEEL ERG BELANGRIJK     

DAT WE ELKAAR ECHT LIEFHEBBEN!DAT WE ELKAAR ECHT LIEFHEBBEN!DAT WE ELKAAR ECHT LIEFHEBBEN!DAT WE ELKAAR ECHT LIEFHEBBEN!    

 
Maar denk je dat het dan vervelend wordt in de kerk, omdat we zoveel ‘moeten’ doen voor 
de Here Jezus? Welnee! Het is alleen maar fijn om anderen te 
helpen. Je wordt er zelf ook blij van als iemand anders weer 
gelukkig wordt.  
En weet je?: we kunnen het niet uit onszelf, maar de Here helpt ons 
erbij. Hij geeft ons door zijn Heilige Geest dat we gráág Zijn liefde 
aan anderen willen doorgeven. Elkaar helpen enzo. 
 
En je gaat nog meer samen de Here loven en prijzen. Mooie liederen 
zingen in de kerk bijvoorbeeld, en samen bidden. 
 
Vragen:Vragen:Vragen:Vragen:    

1. Wat betekent ‘luisterrijk’?______________________________________________________ 
2. Was de Here Jezus toen Hij op aarde was een luisterrijke Koning? _________________ 
3. En straks, als Hij weer terugkomt om de aarde nieuw te maken? __________________ 
4. Wie mogen er in zijn Koninkrijk wonen? __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
5. De Here Jezus noemt wat voorbeelden hoe je andere mensen in de kerk kunt helpen. 

Noem er eens een paar? _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
6. Noem eens een paar dingen waarmee jíj iemand zou kunnen helpen? Er zijn nog een 

heleboel andere dingen te bedenken dat de dingen die de Here Jezus noemt._______ 
_________________________________________________________________________________ 
7. Heb je wel eens iemand geholpen in de kerk? ____________________________________ 
8.  Wat gebeurt er met de mensen die niks voor de Here Jezus hebben gedaan?_______ 
_________________________________________________________________________________ 
9. Waarom is het niet vervelend om een ander te helpen?___________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
10. Wie helpt ons daarbij?_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
11. Vind je dit moeilijk om te begrijpen?_____________________________________________ 
12. Vraag eens aan je vader en moeder of zij het begrijpen? En op welke manier kunnen 

zij iets betekenen voor andere mensen? __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Een hele fijne zondagEen hele fijne zondagEen hele fijne zondagEen hele fijne zondag,,,, hoor!! hoor!! hoor!! hoor!!    En tot vanmiddag in de kerk!En tot vanmiddag in de kerk!En tot vanmiddag in de kerk!En tot vanmiddag in de kerk! 


