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Wat hou ik van Uw huis
Va n ...

Psalm 84

Verlangen om zo dicht
mogelijk bij God te zijn.

Maandag

Verlangen naar Gods huis
Psalm 84:4 // Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar
nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren…
Heb je ze wel eens gezien in een grote, oude kerk? Helemaal bovenin
het kerkgebouw, dicht bij het dak, bouwen vogeltjes hun nest.
Musjes… ze schuilen onder de dakpannen van het gebouw en vinden
daar hun rust. Veilig, dicht bij God. In het huis van God.
Lees uit de Bijbel: Psalm 84: 1-11
De zonen van Korach zingen een psalm. Ze verlangen ernaar om zo
dicht mogelijk bij God te zijn. Terwijl ze daarnaar verlangen, denken ze
aan musjes. Vogeltjes, die hun nesten bouwen onder de dakpannen
in het huis van God.
Konden ze maar net zo dicht bij God zijn als die kleine musjes.
Ze zingen ervan en wij lezen er over. We voelen bijna zelf het diepe
verlangen, als we er over lezen in Psalm 84.
In ons leven verlangen we naar van alles. We verlangen naar een
vakantie, een verjaardag, een nieuwe telefoon of een goede vriend.
Toch is het belangrijk om ook stil te staan bij een verlangen dat dieper
gaat. Een verlangen naar God.
Verlang jij wel eens naar Hem? En waar verlang je dan naar?
Vraag:
Wat vind jij het allerfijnst in het huis van God, de kerk?
Wat vind je het minst leuk?
Om te doen:
Zing samen Psalm 84: 2

God is een Bron

Dinsdag

Verlangen naar een bron
Psalm 84:7 // Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen,
dan maken zij God tot hun bron.
Wist je dat er bomen bestaan die kunnen huilen?
Moerbeibomen kunnen dat. Wanneer je in de stam
kerft, verliest de boom druppelsgewijs zijn hars.
Vandaag lezen we opnieuw een stukje uit Psalm 84. Het
gaat hier over tranen, over verdriet. Luister maar!
Lees uit de Bijbel: Psalm 84:6-13
Psalm 84 begon met verlangen naar God. Maar in het tweede
deel van de psalm lezen we over tranen. De psalmdichter
schrijft over een dal van moerbeibomen. Hij bedoelt dat we
soms door periodes gaan met veel verdriet. Dan val je huilend
in slaap en dan word je huilend wakker. In zo’n periode verlang je naar een fontein. Een verfrissende bron. De psalmdichter
schrijft dat God zo’n bron is!
Als je weet dat God een Bron is, waar je verfrissing kan krijgen als je
bent uitgedroogd door je vele tranen, dan verlang je naar Hem!
Verlangen naar Gods huis is ook: verlangen naar God! Een dag dicht
bij deze God is beter dan duizend dagen ergens anders.
Om te doen:
Aan het eind van de psalm staat een prachtige belofte. Lees nog maar
een keer wat er staat in vers 12. Typ deze tekst maar in de computer
en print hem uit. (Natuurlijk kan je de tekst ook gewoon uitschrijven)
Hang de tekst op, zodat jullie deze tekst vaak kunnen lezen en uit het
hoofd kunnen leren.

VERLANGEN

Woensdag

Waar verlang jij naar?
Neem een groot vel papier en schrijf in het midden het
woord: ‘VERLANGEN’
Stel vervolgens de volgende vraag aan je kinderen, en doe zelf
ook mee:
• Schrijf woorden op die bij je opkomen als je denkt aan ‘Verlangen’. Waar verlang jij op dit moment het meest naar? Niets is
goed of fout… Je kinderen mogen gewoon vanuit hun eigen hart
opschrijven waar ze naar verlangen. Jonge kinderen kan je helpen
om iets te tekenen. Je kunt ook als ouder tekenen of opschrijven
wat je jongste kinderen noemen.
•

Kijk vervolgens met elkaar naar alles wat is opgeschreven/getekend. Teken samen een hartje bij de woorden/tekeningen die iets
te maken hebben met een verlangen naar iets van God.

•

Teken samen een sterretje bij woorden/tekeningen die iets te
maken hebben met verlangen naar spullen.

•

Zijn er nog woorden die niet passen bij de hartjes of sterretjes?
Geef die woorden een pijltje.

•

Praat met elkaar over de verschillen in onze verlangens. We verlangen vaak naar dingen die een korte tijd plezier geven. Vertel je
kinderen dat het in Psalm 84 gaat over een verlangen naar God.
Dit verlangen geeft voor lange tijd, ja zelfs voor altijd (eeuwig)
blijdschap en geluk.

•

Hang jullie papier aan de muur of aan een deur op een zichtbare
plek in huis.

Gebed:
Dank God eerbiedig voor Zijn genade en eer, die Hij ook
in jou wil leggen. Vraag Hem of Hij al het verkeerde en
zondige in jou weg wil doen en of Hij Zijn genade en eer
daarvoor in de plek wil geven. Prijs de Naam van God,
omdat Hij goed is.

Donderdag

Genade en eer
Als je God zoekt en naar Hem verlangt, liggen er bijzondere cadeaus
voor jou klaar. God belooft in Psalm 84 twee dingen aan iedereen die
Hem zoekt in alle eerlijkheid.
Wil je weten welke cadeaus Hij voor jou heeft?
Lees uit de Bijbel: Psalm 84: 12
Dat is een bekende tekst! Deze tekst heb je een paar dagen
geleden al opgeschreven of uitgetypt. In deze tekst staat ook het antwoord op de vraag welke gaven God belooft aan mensen die Hem
eerlijk en oprecht zoeken.
Genade en eer!
Genade: Dat betekent dat God je Zijn liefde en vergeving geeft, terwijl
jij dat niet verdient. Wat een wonder!
Maar ook: eer! God wil jou eer geven. Waarom?
Het is de eer van God die op ons wordt gelegd. Je mag delen in Gods
heerlijkheid, als je Hem zoekt en dient. Als je daarover nadenkt,
stroomt er dankbaarheid en blijdschap in je hart.

God, die jou wil vullen met genade en eer!
Wat een goedheid van Hem.
Wat een cadeau van Hem… voor jou!
Vraag:
Vandaag ging het over twee moeilijke woorden: Genade en eer.
Kan jij nu uitleggen wat deze woorden betekenen?

Ik weet wie voor mij uit gaat
en standhoudt achter mij:

God van de hemellegers

Opwekking 760

Vrijdag

Heere van de legermachten
Wist jij dat er hemelse legers zijn?
Die legers hebben ook een Aanvoerder. Dat is God Zelf. In de Bijbel
lezen we vaak over de hemelse legers en hun Aanvoerder.
Psalm 84:13 // HEERE van de legermachten, welzalig is de mens
die op U vertrouwt.
Lees uit de Bijbel: Psalm 84.
Tel tijdens het lezen hoe vaak jij de volgende woorden hoort:
‘HEERE van de legermachten’.
Praat samen door over de volgende vragen:
• Wat vind je ervan dat God een leger van engelen aanvoert?
•

Hebben wij er iets aan dat er engelen zijn? Wat dan?

•

Wat kunnen we leren van de engelen, als het gaat om
het dienen en eren van God?

•

Waarom denk je dat God in Psalm 84 zo vaak genoemd
wordt met: ‘HEERE van de legermachten’?

Om te doen:
Luister samen op YouTube naar het lied:
‘Wie vrees ik nog?’ (Opwekking 760)

Vraag:
•

Wat kunnen gemeenteleden/
kinderen doen om de
dominee, ouderlingen en
diakenen te helpen bij hun
werk?

•

Als jij een taak mocht kiezen
in de kerk, wat zou je dan het
liefst willen doen? Waarom?

Maandag

Ouderlingen en Diakenen
1 Timotheus 3: 13 // Want zij die hun dienst goed verricht hebben, maken dat zij hoog staan aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus Jezus.
Op zondag zie je in de kerk mannen voorin zitten. Links en rechts van
de preekstoel. Ze zijn door de gemeente geroepen om een speciaal
werk te doen in de kerk. De ouderlingen bezoeken de mensen thuis
om met hen te praten over het geloof in God. Ook praten ze met de
dominee over de preken en over het werk dat de dominee doet. De
diakenen bewaren het geld dat opgehaald wordt bij de collecte en ze
onderzoeken waar het geld het hardst nodig is. Soms is het geld voor
arme mensen in de kerk. Soms gaat het geld naar verre landen waar
rampen of oorlogen zijn. In de Bijbel lezen we over ouderlingen en
diakenen. Lees je mee?
Lees uit de Bijbel: 1 Timotheüs 3:1-13
Als je in de brief van Timotheüs leest, lijkt het net of ouderlingen en
diakenen perfecte mensen zijn. Mensen die nooit zondigen en die
precies weten hoe ze als christen goed moeten leven.
Toch zijn onze ouderlingen en diakenen niet perfect. Het zijn mannen
die graag voor God willen werken, maar die zelf ook de liefde en vergeving van God nodig hebben.
Timotheüs bedoelt ook niet te zeggen dat ouderlingen en diakenen
perfecte mensen moeten zijn. Het moeten wel eerlijke mensen zijn.
Mensen die er naar verlangen om te leven zoals God het wil en die
daar ook hun uiterste best voor doen.

Vraag:
•
Hoe kan je voor de Heere zingen met je hart?
Doe jij dat wel eens?
•
Welke psalm of welk lied vind jij het allermooist,
en waarom? Zing het met elkaar!

Gebed:
“Dank U Heere, voor muziek en zang in de kerk. Dank U dat wij U
daarmee kunnen loven en dienen. Help ons steeds opnieuw om dat
met onze mond, maar ook met ons hart te doen. Dan wordt U echt
geëerd. U bent goed. Amen.”

Dinsdag

Muziek voor God
Efeze 5:19 // En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en
geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw
hart.
Hou jij van muziek? Misschien bespeel je zelf een instrument of zit
je zelfs op muziekles. In de Bijbel staat veel geschreven over muziek,
vooral in het Oude Testament. In veel psalmen gaat het over muziek
en instrumenten, zang en dans. Ook bij het gebruik van de tempel
lezen we over muziek.
In het Nieuwe Testament lezen we minder over muziek, maar het is
er nog wel. Het gaat dan vooral over het zingen en musiceren onder
christenen en over engelenzang.
Muziek in de kerk, hoe zit het daar mee?
Lees uit de Bijbel: Efeze 5: 14-21
Paulus roept de gemeente op om zich bezig te houden met het dienen
en loven van God. Daar gaat het om in de kerk! Soms zijn mensen
bezig met dingen die onbelangrijk en nutteloos zijn. ‘Hou daar mee
op’, zegt Paulus.
God loven en dienen kan heel goed met muziek en zang.
Dat kan door te zingen uit de psalmen, wat wij ook vaak in de kerk
doen. Ook andere liederen die gaan over Gods trouw, liefde en
genade mogen we samen zingen. Op de club, bij de sing afters, tijdens
kerkdiensten en thuis.
‘Zing voor de Heere’, staat er in vers 19.

‘Doe dat met je mond, maar ook met je hart!’

Woensdag

Wat hou ik van Uw huis!
•

Geef elk kind een vel papier en vraag hen een kerkgebouw
te tekenen. Als kinderen dit moeilijk vinden, kun je ook een
kleurplaat uitprinten van een kerkgebouw. (Even googelen:
Kleurplaten kerkgebouw -> zo gevonden!)

•

Teken verschillende praatwolkjes rond het kerkgebouw. 		
Schrijf in één van de praatwolkjes: ‘Wat hou ik van Uw huis!’

•

Schrijf in de andere praatwolkjes dingen over de kerk, die
maken dat je houdt van het huis van God. Denk bijvoorbeeld
aan de muziek in de kerk, de clubs, de zondagschool, een
gemeente dag, het clubkamp, de preken, de jeugddiensten,
…

Youtube:
Luister naar en zing samen het themalied:
‘Wat hou ik van Uw huis! Heer
van de hemelse legers….’

Vraag:
•
Waarin mag jij nu al op Jezus lijken?
•
Welke dingen van de kerk en het geloof vind je moeilijk?
Wie kan jou helpen?
Om te doen:
Luister samen op Youtube naar het lied: ‘Ik wil meer en meer gaan
lijken op Jezus!’

Donderdag

Mijn plek in het huis van God
Lukas 2:49 // En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht?
Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van (in het huis van)
Mijn Vader?
Weet jij waarom de kerk ‘het huis van God’ wordt genoemd? Betekent
dit dat God alleen in de kerk woont en dat je Hem alleen daar kan
vinden?
Gelukkig niet! God is er ook bij jou thuis, in je slaapkamer en op jouw
school. God is in de natuur en Hij is bij je als je op je fiets zit of wanneer je sport.
Toch is de kerk een plek waar je God in het bijzonder kan ontmoeten en beter kan leren kennen. De Bijbel gaat open, iemand die door
God geroepen is om het Evangelie te verkondigen, vertelt uit de Bijbel.
Samen met andere gelovigen mag je zingen en bidden, tot eer van
God. Dat is de plek waar je maar beter zoveel mogelijk kan zijn, als je
wilt groeien in je geloof in God.
Jezus was ook in de kerk, toen Hij nog jong was. Hij was nog maar een
jongen van twaalf toen Hij met Zijn ouders meeging en luisterde naar
wat anderen over Zijn Vader vertelden. Omdat Jezus Zelf God is, kon
Hij als jonge jongen ook het evangelie verkondigen. Dat deed Hij.
Jij mag op Hem lijken. Durf jij anderen te vertellen over je geloof in
God? Praat jij wel eens met klasgenoten of buurkinderen over Wie
Jezus is? Je bent niet te jong. Kijk maar naar Jezus.
Lees uit de Bijbel: Lukas 2:41-52

Gebed:
‘Heere, dank U wel dat Uw Kerk veel groter is dan onze kerk in
Nederland. Dank U wel dat U in de hele wereld Uw kerk bouwt en
dat wij daar een klein deel van mogen zijn. We houden van U en van
Uw kerk. Amen.’

Vrijdag

Gods huis in de wereld
1 Korinthe 12:27 // Samen bent u namelijk het lichaam van
Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.
Kijk eens naar je handen! Wat zou je moeten, als je geen handen had?
En je voeten… hoe zou je kunnen lopen als je geen voeten had? Voel
eens aan je mond… hoe zou je kunnen spreken, zonder mond? Leg je
handen eens over je ogen: Hoe zou je kunnen zien, als je geen ogen
had?
Je lichaam is perfect bedacht door God. Elk deel van je lichaam heb je
nodig. Je kan niets missen, want alles heeft een functie.

Lees uit de Bijbel: 1 Korinthe 12: 12-31
Christenen zijn verschillend, maar we hebben elkaar nodig om samen
een gemeente te zijn. Maar we hebben ook christenen die ver weg
wonen nodig. Ik denk aan vervolgde christenen, die in de gevangenis
zitten omdat ze geloven in God. Zij hebben ons gebed nodig en wij
kunnen leren van hun vertrouwen en moed.
Er zijn mensen die goed kunnen praten over God en over de Bijbel.
Zij zijn de mond. Er zijn christenen die de wereld over reizen om het
Evangelie te brengen. Zij zijn de voeten. Er zijn gelovigen die zieke
mensen verzorgen en ondersteunen: zij zijn de handen.
En jij? Welk deel van Gods lichaam ben jij?
Christus Zelf is het hoofd en samen met iedereen die Jezus liefheeft
vormen we het Lichaam.
Gods huis is niet alleen in de kerk in Nederland. Gods huis vind je over
heel de wereld.
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