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Wachten op de dag dat Jezus terugkomtJakobus 5:7-8

Kaartjes (8-12 jaar)

Vrienden, heb geduld, 
en wacht op de dag dat de Heer terugkomt.

JAKOBUS 5:7
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Bijbeltekst

Vrienden, heb geduld,  
en wacht op de dag dat de 
Heer terugkomt.
Jakobus 5:7

We wachten op Jezus

We lezen vandaag: ‘Wacht op de dag dat de Heer terugkomt.’ 
De tekst gaat over wachten op de dag dat Jezus terugkomt en 
dat Gods nieuwe wereld er zal zijn. In de tijd dat deze Bijbeltekst 
geschreven werd wachtten de mensen daar al op. Jezus belooft zelf: 
‘Gods nieuwe wereld is dichtbij. Geloof dat goede nieuws!’ (Marcus 
1:15). Na zijn dood en opstanding gaat Jezus naar de hemel. Engelen 
beloven dan aan de leerlingen dat Jezus terug zal komen op de 
wolken (Handelingen 1:9-11). Jezus heeft door zijn leven al laten zien 
hoe Gods nieuwe wereld eruit komt te zien. Maar die nieuwe wereld 
is er nog niet. We moeten wachten tot Jezus zelf terugkomt op 
aarde en Gods nieuwe wereld er echt helemaal zal zijn.

Als een boer die wacht op de regen

In de Bijbeltekst staat dat we geduldig moeten wachten 
en volhouden tot Jezus terugkomt. Net als een boer 
die vol verwachting wacht op de regen. In Israël was de 
regen in de herfst nodig om de planten op de akker te 
laten opkomen. En de regen in de lente was nodig om 
ze goed te laten groeien. Zonder regen is er geen oogst. 
De boer weet niet wanneer de regen komt. Hij moet 
erop vertrouwen dát de regen komt. Zo is het ook met 
wachten op Jezus. We mogen uitkijken naar zijn komst, 
we moeten nog geduldig wachten, en we mogen erop 
vertrouwen dat het gaat gebeuren.

Advent = wachten

Tijdens advent wachten we tot het 
Kerst wordt. Dan vieren we dat Jezus 
geboren is. Advent is in de kerk ook een 
tijd om te denken aan de belofte dat 
Jezus terug zal komen op aarde. Daar 
wachten we ook op!

Spuit het scheerschuim in het glas tot het
hele oppervlak van het water goed bedekt is.

Dit is de wolk.

1
Neem de kleurstof en druppel het op de wolk.

Druppel een paar keer op dezelfde plek.

2 3
Druppel nog een keer op verschillende plekken.

Hoeveel druppels heb je nodig om de
druppel ‘te zwaar’ te maken voor de wolk?

4

Wat heb je nodig?
* een doorzichtig hoog glas, voor 2/3 gevuld met water

* scheerschuim (geen scheergel)  * blauwe voedselkleurstof of andere kleurstof op waterbasis

Wacht geduldig en kijk wat er gebeurt.

Spuit het scheerschuim in het glas tot het
hele oppervlak van het water goed bedekt is.

Dit is de wolk.

1
Neem de kleurstof en druppel het op de wolk.

Druppel een paar keer op dezelfde plek.

2 3
Druppel nog een keer op verschillende plekken.

Hoeveel druppels heb je nodig om de
druppel ‘te zwaar’ te maken voor de wolk?

4

Wat heb je nodig?
* een doorzichtig hoog glas, voor 2/3 gevuld met water

* scheerschuim (geen scheergel)  * blauwe voedselkleurstof of andere kleurstof op waterbasis

Wacht geduldig en kijk wat er gebeurt.

Wachten op regen

Zoals de boer wacht op regen 
uit een wolk, zo wachten wij 
tot Jezus zal terugkomen op 
de wolken. Lukt het jou om  
zelf regen  
te maken?
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Een wolk met een 
boodschap

Kijk naar de druppels in en 
onder de wolk. Elke druppel 
heeft een cijfer of een teken. 
Onder dat cijfer of teken staat 
een letter. Zoek de juiste letter 
bij het cijfer of teken en schrijf 
deze op de stippellijnen onder 
de wolk.

Welke boodschap ontdek  
je dan?
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