
Wachten op de dag dat Jezus terugkomt

5Bouwstenen van de zondag

8-12 jaar 
H G en W
De kinderen moeten achter de 
betekenis van een lettercode zien te 
komen. Lukt het hun om geduldig op 
zoek te gaan naar de betekenis?

Wat heb je nodig?
 ‐ een vel papier met daarop in  
grote letters:  
H, G en W

 ‐ plakband
 ‐ eventueel Bijbels

 
Aan de slag:
 ‐  Hang het vel papier op.
 ‐ Wijs de kinderen op het papier met 
daarop geschreven: H, G en W (Dit 
staat voor: Heb geduld, en wacht).

 ‐ De kinderen moeten er met elkaar 
achterkomen waar de letters voor 
staan. Je kunt dit op verschillende 
manieren doen:

o  Speel het spelletje hints en beeld de 
woorden uit.

o  De kinderen stellen vragen over iedere 
letter, waarop je alleen met ‘ja’ of ‘nee’ 
antwoordt.

o  Geef steeds een beetje meer 

informatie over de betekenis van de 
letters.

 ‐ Blijven de kinderen geduldig als 
het wat langer duurt om achter de 
betekenis te komen? Als de betekenis 
niet wordt achterhaald, lukt het de 
kinderen dan wel om erachter te 
komen waar de letters voor staan als 
ze Jakobus 5:7 lezen?

 ‐ Had het spelletje met geduld te 
maken, volgens de kinderen? Of ook 
met wachten?

9. Gebed als de 
kinderdienst begint

Goede God,
Het is nu de tijd van advent.
Advent is een tijd van wachten.
We wachten op het kerstfeest.
Dan vieren we dat Jezus als mens  
op aarde kwam.
We wachten in deze tijd ook
tot Jezus terugkomt uit de hemel.
We wachten al heel lang.
Maar Jezus is het wachten waard.
Help ons om op U te vertrouwenen om 
blij en vol hoop te blijven wachten.
Amen.

  10. Bijbelverhaal
4-8 jaar
Bij Jakobus 5:7-8

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het 
verhaal met elkaar de plaat bij dit verhaal. 
Vraag de kinderen om goed te kijken en 
te vertellen wat ze zien. Je kunt eventueel 
de weetjes uit het bovenbouwmateriaal 
gebruiken om wat meer uit te leggen.

Wachten duurt lang
Timon ligt op zijn buik in het gras bij de rivier. 
Hij kijkt naar een miertje dat over zijn vinger 
loopt. Oma zit op haar knieën bij het water. 
Ze is de was aan het doen. Al heel lang. Terwijl 
Timon iets veel beters te doen heeft. Hij heeft 
afgesproken om verstoppertje te spelen met 
zijn vrienden. Maar ja. Hij moest mee naar de 
rivier om oma te helpen.
‘Oma,’ zegt Timon. ‘Duurt het nog lang?’
Oma wringt een hemd uit. Het water druipt 

Tip
Ga in een kring zitten 
voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, 
of de kaars die je 
meeneemt uit de dienst 
in het midden zetten.

Bijbel Basics Jakobus 5:7-8
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over haar armen. ‘Ik ben bijna klaar, Timon.  
Dan gaan we naar huis.’
‘Dat zei je zonet ook al,’ moppert Timon.  
‘Maar het duurt heel lang, oma.’
Waarom kan oma niet een beetje meer 
opschieten! Hij wil naar huis. Hij wil spelen.

Eindelijk is oma klaar. Timon springt overeind. 
Hij draagt opa’s pasgewassen jas over z’n arm. 
De jas is zwaar van het water dat er nog in zit. 
En oma draagt de rest. In een mand op haar 
hoofd. En ze laat helemaal niks vallen.
Dat kan oma goed. Maar het duurt wel erg lang 
voordat ze thuis zijn. Dat komt omdat oma 
zo langzaam loopt. En omdat ze steeds blijft 
staan om even te praten met mensen die ze 
tegenkomt. Met de oude mevrouw die uien 
verkoopt. Met een meneer op de markt. Met de 
buurvrouw. ‘Hoe gaat het? Alles goed?’
‘Gaan we nou?’ vraagt Timon steeds. ‘Kunnen 
we nou gaan?’
‘Nog heel even,’ zegt oma. ‘Ik ben zo klaar.’
Eindelijk zijn ze thuis. ‘Ik ga buiten spelen!’ 
roept Timon.
‘Ho!’ zegt oma. ‘Wacht even. Ik heb nog een 
klusje voor je.’
Nee, hè? Timon moet oma eerst nog helpen 
om de was netjes te drogen te leggen. Over  
de muurtjes.
Het duurt héél lang. Maar dan mag Timon 
eindelijk spelen.

Aan het eind van de middag komt Timon thuis. 
Hij heeft ontzettende honger. ‘Wanneer gaan 
we eten?’ vraagt hij.
‘Als het brood klaar is,’ zegt oma. ‘Het staat nu 
in de oven.’
‘Maar het duurt zo lang,’ zucht Timon. ‘En ik 
heb zo’n honger.’
Hij schept met zijn beker water uit de emmer, 
neemt een paar slokken en gaat op de grond 
zitten. Naast opa, die ook zit te wachten. Opa 
heeft natuurlijk ook heel erge honger. Want 
opa heeft de hele dag op het land gewerkt.
Oma komt naast Timon en opa zitten. ‘Weet je 
waar ík op wacht, Timon?’ vraagt ze.
‘Ik zit te wachten tot Jezus terugkomt.
Ik was een klein meisje toen Jezus naar de 
hemel ging. Jezus zei toen tegen ons dat Hij 
snel terug zou komen. En dat alles dan anders 
zou worden. Dat het leven dan goed en fijn 
wordt, en dat er dan geen verdriet meer is. Dat 
het dan is alsof het elke dag feest is. Maar dat 
is al zo lang geleden. Al meer dan vijftig jaar. 
Vijftig jaar! Ik ben nu een oude vrouw. En ik 
wacht nog steeds.
Soms denk ik: gaat het nog wel gebeuren? 
Komt Hij nog wel?’
‘Wachten is moeilijk,’ zegt opa.
Timon knikt. Ja. Wachten is moeilijk. Heel 
moeilijk. En oma knikt ook. Oma vindt het  
ook moeilijk.
‘Ik moest het echt leren,’ zegt opa. ‘Om te 
wachten. Toen ik boer werd. Je moet superveel 

geduld hebben, als je boer bent. Want je kunt 
pas zaaien als het een paar keer flink geregend 
heeft. Als de aarde flink nat is. Anders groeit er 
niks. En het regent niet zo vaak hier, natuurlijk. 
Dus vaak moet je heel lang wachten. Maar 
dat geeft niet. Want je weet: op een dag komt 
de regen.
Ik denk dat het met Jezus ook zo is. We willen 
heel graag dat Hij bij ons terugkomt. We 
wachten al heel lang. Veel te lang, denken we.
Maar we moeten gewoon nog even volhouden. 
Want Hij komt bijna!’
‘Tuurlijk komt Hij,’ zegt Timon. ‘Hij heeft het 
toch beloofd!’
‘Zo is het,’ zegt oma. Ze glimlacht. ‘Ik moet 
gewoon nog even geduld hebben.’
‘Het ruikt hier lekker,’ zegt opa.
‘Ik denk dat het brood klaar is,’ zegt oma. ‘Wie 
wil er alvast een stukje?’

8-12 jaar
Jakobus 5:7-8
Vandaag lezen we een stukje uit de brief van 
Jakobus. Hij geeft zijn lezers eerst een aantal 
waarschuwingen. Daarna wil hij ze ook moed 
inspreken. Van dat stuk lees je nu de eerste 
verzen. Het gaat over wachten op de dag dat 
Jezus terugkomt naar de aarde.

Heb geduld
Vrienden, heb geduld, en wacht op de dag dat 
de Heer terugkomt. Luister! In de lente en in 

de herfst wacht een boer tot het gaat regenen. 
Dan gaat alles groeien, en dan kan hij een 
grote oogst van het land binnenhalen. Maar tot 
die tijd heeft hij geduld. Heb geduld, net als 
die boer, en houd vol! Want de dag dat de Heer 
terugkomt, is dichtbij.

Bijbel Basics Jakobus 5:7-8
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14. Om te doen
4-6 jaar

Wachten op regen
Een boer die een akker heeft moet 
wachten. Vaak moet hij lang wachten op 
regen, zodat er plantjes uit het zaad komen 
en zodat de planten kunnen groeien. Maar 
hij weet dat op een dag de regen komt. 
Zoals een boer wacht op regen, zo wachten 
wij op de komst van Jezus.

Wat heb je nodig?
Per kind:
 ‐ de beide werkbladen
 ‐ een splitpen

En verder:
 ‐ viltstiften of kleurpotloden
 ‐ scharen
 ‐ lijm
 ‐ prikpennen en priklappen

Aan de slag:
 ‐ De kinderen knippen de beide vormen op 
de werkbladen uit.

 ‐ Ze kleuren de cirkel met de plaatjes in.
 ‐ Ze maken met de punt van de prikpen 
een gaatje in de cirkel en ook in de grote 
vorm op de aangegeven puntjes.

 ‐ Ze knippen de taartvorm uit de 
grote vorm.

 ‐ Ze leggen de cirkel met plaatjes onder 
de grote vorm en steken de splitpen 
erdoorheen.

 ‐ Ze draaien de cirkel en zien dat een  
boer veel geduld nodig heeft.

Extra:
Kunnen de kinderen vertellen wat de boer 
doet, en misschien ook wat hij denkt? 
Bij welk plaatje zie je dat de boer regen 

verwacht? En waar wachten al die mensen 
op het plaatje op?

6-8 jaar
Geduldspelletje
De kinderen maken een geduldspelletje 
waarmee ze kunnen oefenen in geduld.

Wat heb je nodig?
Per kind:
 ‐  het werkblad met de tekening van 10 x 10 
centimeter

 ‐ vouwkarton van 20 x 20 centimeter
 ‐ een kleine knikker

En verder:
 ‐ viltstiften
 ‐ scharen
 ‐ lijm

Vooraf:
 ‐ Knip de tekeningen uit.

Aan de slag:
 ‐ De kinderen kleuren het plaatje van  
de tekening.

 ‐  Ze vouwen het vouwkarton in zestien 
vierkantjes.

 ‐  Ze knippen de vouw linksonder in: één 
vierkantje lang. Ze knippen de vouw 
rechtsonder in, ook één vierkantje lang.

 ‐ Ze knippen de vouw linksboven in: één 
vierkantje lang. Ze knippen de vouw 
rechtsboven in, ook één vierkantje lang.

 ‐  Ze plakken twee losgeknipte hoeken aan 
elkaar vast.

 ‐ Ze plakken de tekening in het doosje 
en maken met de schaar een gaatje 
in de bodem door het ‘hart’ van de 
zonnebloem.

 ‐ Ze plakken de andere twee hoeken vast, 

Tip
Gebruik een stopwatch. 
Bij wie lukt het binnen 
dertig seconden?

Bouwstenen van de zondag

Ik kan niet

wach
te

n! 
Tip
Vinden de kinderen 
knippen lastig of heb 
je niet veel tijd in de 
kinderdienst? Knip de 
werkbladen alvast voor.

Bijbel Basics Jakobus 5:7-8
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waardoor er een bakje ontstaat.
 ‐ Ze leggen de knikker in het doosje en 
proberen de knikker in het gaatje te 
krijgen.

 ‐ Lukt het ze om geduldig te blijven?

4-8 jaar
Een wolk van een spel
De kinderen doen een spel waarbij ze 
moeten wachten op de juiste worp én de 
vragen goed moeten beantwoorden. Bij 
de juiste worpen en goede antwoorden 
ontstaat er een wolk. Is dat de wolk van de 
boer die wacht op regen of de wolk waar 
Jezus op terugkomt?
 
Wat heb je nodig?
 ‐ twee blauwe vellen A4-papier
 ‐ plakband
 ‐ lijm
 ‐ twaalf watten
 ‐ een grote dobbelsteen
 ‐ de vragen

Vooraf:
 ‐  Plak de beide blauwe vellen papier aan 
elkaar en daarna op de muur.

 ‐ Houd de vragen bij de hand:
1.  Welk feest vieren we over een paar weken 

in de kerk?
2.  Wat branden we vaak in deze tijd?
3. Op welke datum is het Kerst?
4. Wat vieren we met Kerst?
5.  In welk boek lezen we het verhaal van de 

geboorte van Jezus?
6.  Kun je nog een feest noemen dat met 

Jezus te maken heeft?
7.  Hoe heet het jongetje uit het verhaal van 

vandaag?
8.  Noem eens twee dingen waar Timon in 

het verhaal op moest wachten.
9.  Oma vertelt aan Timon op wie zij wacht. 

Wie is dat?
10.  Wat is het beroep van de opa van Timon?
11.  Wat voor werk doet een boer?

12.  Noem eens iets wat een boer zaait.
13.  Waar moet de opa van Timon vaak lang 

op wachten als boer?
14. Op wie wachten wij vanuit de hemel?
15.  Wat gaat er anders worden als Jezus 

terugkomt naar de aarde?

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in twee groepen.  

Elke groep krijgt zes watten.
-  Vertel de kinderen dat de blauwe vellen 

de lucht zijn. De kinderen moeten van de 
watten een grote wolk maken.

-  Om de beurt mogen de groepen met de 
dobbelsteen gooien, waarbij elke groep 
eerst een 1 moet gooien, vervolgens een 2, 
en zo verder tot en met 6.

-  Gooit een groep een 1, dan mogen ze 
de eerste vraag beantwoorden. Is het 
antwoord goed, dan mag een van de 
kinderen een watje op het blauwe 
vel papier plakken. Is de vraag fout 
beantwoord, dan mag de andere groep 
de vraag alsnog beantwoorden. Is het 
goed, dan mag die groep een watje op het 
blauwe vel papier plakken. Is dat antwoord 
ook fout, dan gaat de beurt weer naar de 
andere groep.

-  Om de beurt gooien de beide groepen, 

steeds tot er een ‘goed’ aantal ogen wordt 
gegooid. De groep beantwoordt daarbij 
ook steeds een vraag.

-  Welke groep heeft als eerste tot en met 
6 gegooid, de vragen goed beantwoord 
en ook zes watten op het blauwe vel 
papier geplakt?

8-12 jaar
Groot nieuws-vlog
Jakobus roept op om geduldig te wachten 
op de terugkomst van Jezus. Hoe ziet 
volgens de kinderen Gods nieuwe wereld 
eruit als Jezus terugkomt? Wat gaat er 
anders worden?
De kinderen maken een vlog over de 
terugkomst van Jezus.

Wat heb je nodig?
Per groepje:
 ‐ een vel papier
 ‐ een pen

En verder:
 ‐ een tablet of een mobiele telefoon

Aan de slag:
 ‐ Bespreek met de kinderen wat er gaat 
veranderen als Jezus terugkomt en Gods 

Bouwstenen van de zondag

Tip
Heb je onvoldoende tijd 
of zijn de vragen voor 
jouw groep te lastig? Je 
kunt het spel ook spelen 
zonder de vragen. Je 
kunt natuurlijk ook zelf 
vragen toevoegen.

Bijbel Basics Jakobus 5:7-8
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nieuwe wereld begint. Wat wordt het 
verschil met deze wereld? En waarom 
moet iedereen dit weten, wat is de 
nieuwswaarde? Wat moet er zéker  
verteld worden?

 ‐ Verdeel de kinderen in groepjes. Welke 
kinderen zouden een vlog willen 
inspreken? Verdeel deze kinderen over  
de groepjes.

 ‐ De kinderen bedenken in hun groepje 
een tekst voor een vlog van maximaal één 
minuut en schrijven die op het vel papier.

 ‐ Om de beurt spreken de kinderen hun 
vlog in, terwijl ze worden gefilmd.

 ‐ Kijk met elkaar de vlogs terug. Zijn er veel 
overeenkomsten in wat ze vertellen over 
de terugkomst van Jezus, of vertellen de 
vloggers juist heel verschillende dingen?

8-12 jaar
Een wolk met een boodschap
Een boer kijkt naar de wolken of het gaat 
regenen. Wij wachten op de dag dat Jezus 
op de wolken zal terugkomen. De kinderen 
maken een wolkenpuzzel waarin ze een 
oproep van Jakobus lezen.

Wat heb je nodig?
Per kind:
 ‐ het puzzelwerkblad
 ‐ een pen of een potlood

Aan de slag:
 ‐ De kinderen kijken naar de druppels in 
en onder de wolk. Elke druppel heeft een 
cijfer of een teken. Onder dat cijfer  
of teken staat een letter.

 ‐  De kinderen zoeken de juiste letter bij  
het cijfer of teken en schrijven deze op  
de stippellijnen onder de wolk.

 ‐ Welke boodschap ontdekken  
de kinderen?

 ‐ De oplossing lees je in Jakobus 5:7: 
Vrienden, heb geduld, en wacht op  
de dag dat de Heer terugkomt.

8-12 jaar
Wachten op regen
Zoals de boer wacht op regen uit een wolk, 
zo wachten wij op de vervulling van de 
belofte dat Jezus terug zal komen op de 
wolken. Lukt het de kinderen om zelf regen 
te maken?

Wat heb je nodig?
 ‐  een doorzichtig hoog glas, voor  
twee derde gevuld met water

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

Aan de slag:
 ‐ Spuit het scheerschuim in het glas tot het 
hele oppervlak van het water goed bedekt 
is. Dit is de wolk.

 ‐ Neem de kleurstof en druppel het op  
de wolk.

 ‐ Druppel een paar keer op dezelfde plek.
 ‐ Wacht geduldig en kijk wat er gebeurt.
 ‐ Druppel nog een keer op verschillende 
plekken.

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

Wat gebeurt er?
 Als de vloeistofdruppel te zwaar wordt  
voor de wolk, zakt de blauwe vloeistof in 
het water.

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.

Tip
Heb je een kleine groep 
of minder tijd? Bedenk 
met de hele groep één 
vlog en neem deze op.

Bijbel Basics Jakobus 5:7-8
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15. Zegen

In de Bijbel staat een zegen voor 
alle mensen. Dat is een wens 
die vaak aan het einde van de 
kerkdienst wordt uitgesproken. 
En die zegenwens zeggen wij 
hier ook tegen elkaar:

‘De Heer zal jullie 
gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer 
zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal 
aan jullie denken en jullie 
vrede geven.’
Numeri 6:24-25

Bouwstenen van de zondag

Colofon
Tekst: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Bijbeltekst:  Bijbel in Gewone Taal
Hervertelling Bijbelverhaal: NBG/ 
Corien Oranje
Illustratie: NBG/Leontine Gaasenbeek
Werkbladen 4-8 jaar & 8-12 jaar: NBG/ 
Linda Bikker
Strip: NBG/Bart den Heeten
Vormgeving: Walvis & Mosmans 
DTP: Villa Grafica

Tips
-  Ga in een kring staan 

en houd elkaars 
handen vast.

-  Laat drie kinderen elk 
een zin uitspreken, of 
spreek alles samen uit.

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

Wachten op regen (4-6 jaar)  |  Werkblad

Knip
eruit

Ik
 k

an
 n

ie
t

w
ac

ht
en

! 

Bijbel Basics



15

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

Wachten op regen (4-6 jaar)  |  Werkblad
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Geduldspelletje (6-8 jaar)  |  Werkblad

Bijbel Basics
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8-12 jaar  |  Werkblad

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?

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

8-12 jaar  |  Werkblad
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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?

Bijbel Basics


