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Voorbereiden
Een woord dat nooit verdwijnt

Matteüs 24:14-35 22 november 2020
 

Wanneer komt de Messias?
In het Jodendom werd uitgezien naar 
de komst van de Messias. Hij zou niet 
zomaar komen, zo vertelden oude 
verhalen. De rabbijnen vertelden dat de 
Messias niet zou komen vóórdat bepaalde 
gebeurtenissen hadden plaatsgevonden. 
Grote tekenen zouden het zijn, zodat 
iedereen kon weten: nu komt de Messias 
echt. De vraag is natuurlijk: wanneer weet 
je dat die tekenen echt aan het gebeuren 
zijn? Als er oorlog is of een andere crisis 
kan steeds weer de vraag opkomen: zou 
dit dan het moment zijn dat de Messias 
eraan komt?

De wederkomst
De vroege kerk hoopte dat Christus 
spoedig terug zou komen om alles anders 
te maken. Hun voorstellingen daarvan 
sloten aan bij de Messiasverwachting van 
Israël. Wat de oude profeten al hadden 
gezegd over de komst van de Messias, was 
ook van toepassing op de wederkomst. 
Het zou het einde van de tijden betekenen, 
een nieuwe tijd zou beginnen.

De verwoestende gruwel
‘Als je de verwoestende gruwel ziet 
staan, moet je goed opletten’, zegt 
Jezus in de lezing van vandaag. Het 
zijn raadselachtige woorden. Wat is die 
verwoestende gruwel? Om de lezer op 
weg te helpen, wordt verwezen naar 
Daniël. In Daniël 11:31 wordt gesproken 
over een ‘verwoestende gruwel’: een 
afgodsbeeld dat dood en verderf zal 
brengen.

Veel joodse christenen in de tijd van Jezus 
zullen daar wel een voorstelling bij gehad 
hebben. Zo’n twee eeuwen eerder, in 168 
voor Christus, had koning Antiochus 
IV Epihanes de tempel ingenomen en 
aan de dienst van de Griekse god Zeus 
gewijd. In het apocriefe Bijbelboek 
1 Makkabeeën 1:54 wordt verteld 
dat deze koning een ‘verwoestende 
gruwel’ op het altaar zette. (Er staat 
een ander jaartal; dat komt doordat het 
Makkabeeënboek alle jaartallen rekent 
vanaf de troonsbestijging van de Griekse 
koning Seleukus I.) Mogelijk was het 
een afgodsbeeld, misschien ook alleen 
een altaarsteen; in ieder geval was het 
weerzinwekkend in de ogen van de 
Joodse bevolking. Gelukkig werd de 
tempel later terugveroverd en opnieuw 
gewijd aan de Eeuwige. Elk jaar met het 
feest van Chanoeka werd hier opnieuw 
over verteld; zo bleef de herinnering 
levend aan die donkere tijd.

De verwoesting van Jeruzalem
De daden van Antiochus waren 
verschrikkelijk, maar voor de eerste 
lezers van Matteüs waren er ook versere 
trauma’s. In het jaar 70 na Christus 
werd Jeruzalem verwoest door de 
Romeinen. De herinnering daaraan was 
nog vers, toen het evangelie van Matteüs 
geschreven werd (rond het jaar 90). De 
mensen wisten nog wat er gebeurd 
was. Ze moesten de bergen in vluchten, 
hadden zelfs geen tijd om bagage mee te 
nemen. Iedereen – jong en oud, gezond, 
ziek, zwanger – moest rennen voor zijn 
leven. Verschrikkelijk om daaraan terug 
te denken. En het was helemaal nergens 
goed voor geweest.
Hoewel…, die tekenen die moesten 
gebeuren voordat de Mensenzoon 
zou komen – zou het kunnen dat de 
verwoestende gruwel en de verwoesting 

van Jeruzalem daar voorbeelden van 
waren? In dat geval was het nog steeds 
verschrikkelijk, maar bood het wel hoop. 
Misschien zou de Mensenzoon nu dan 
spoedig komen!

Realiteit en verwachting
In deze weken beginnen wij uit te 
zien naar de komst van de Heer, vanaf 
volgende week vieren we Advent. In elke 
tijd gebeuren er nieuwe dingen die de 
blijde verwachting kunnen verstoren. De 
realiteit in de wereld kan zo rauw zijn, 
dat je je kunt afvragen: Wie kan hier nog 
blijven verwachten? Matteüs draait dat 
om, in de lezing van deze zondag. Juist 
als het erg is, als je het moeilijk hebt en 
niet weet hoe het verder moet – dan is dat 
hét moment om te gaan verwachten. Dan 
kan het nooit lang meer duren.

Verhalen voor kinderen? 
Het zijn geen gezellige teksten voor 
kinderen. Nu hoeft het ook niet altijd 
gezellig te zijn, maar de vraag is wel tot 
welk gesprek deze teksten met kinderen 
zouden moeten leiden. Aan de jongste 
kinderen vertellen we niet alle details 
van de lezing; de hoofdlijn is verwerkt in 
een verhaal over Jezus’ leerling Matteüs. 
Voor de oudere kinderen kiezen we voor 
een afgeleid verhaal, afkomstig uit de 
Joodse traditie (Berakot 58a). Het verhaal 
verwijst naar 1 Koningen 19: de Heer 
komt in de stilte, nadat er eerst groot 
natuurgeweld is geweest. Na dit verhaal 
kunnen de kinderen de Bijbeltekst lezen 
uit de Bijbel in Gewone Taal.

WELK VERHAAL LEZEN WE? 
Op een dag zal alles anders worden. 
Er komen valse messiassen, de zon zal 
verduisterd worden en de maan geen 
licht meer geven. Maar het woord van 
God zal nooit voorbijgaan.
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Vieren
Een woord dat nooit verdwijnt

Matteüs 24:14-35 22 november 2020
 

Kindermoment in de dienst
Vertel, voordat de kinderen naar hun eigen 
ruimte gaan, het volgende korte verhaaltje.

Het is de vervelendste week van het jaar, 
vindt meneer Decibel.
Het kan niet gauw genoeg voorbij zijn, 
vindt meneer Decibel.
Het begint altijd op een maandag. Dan 
rijdt een lange rij vrachtwagens het kleine 
stadje binnen. Ze stoppen op het grote 
veld en dan begint de herrie. Er wordt 
getimmerd, geboord en geschreeuwd. 
Wat er precies gemaakt wordt? Dat weet 
meneer Decibel niet. Want op de maandag 
dat ze beginnen, pakt meneer Decibel 
nog vóór het middageten zijn koffer en 
vertrekt. Hij gaat naar een plek waar het 
rustig is en komt pas terug als alles voorbij 
is. ‘Waar was je nou?’ vragen zijn buren 
dan. ‘Het was de leukste week van het jaar!’ 
Maar meneer Decibel gelooft er niks van. 
Een week die met zoveel herrie begint, kan 
nooit de leukste week zijn.

Vraag aan de kinderen en  
volwassenen in de kerk
Wat vind je ervan dat meneer Decibel 
weggaat? Wat zou er die week in het stadje 
gebeuren, denk je? Zou het misschien 
goed zijn als hij toch een keer zou blijven?
Vertel daarna: Vandaag luisteren we naar 
een Bijbelverhaal waarin het gaat over 
lawaai. Maar na het lawaai gebeurt iets 
fijns, zo vertelt het verhaal. In de eigen 
ruimte horen de kinderen er meer over.

Gebed
Goede God,
Veel dingen gaan voorbij:
een spannend spel,
een leuke film,
een mooie dag.
Vakanties gaan voorbij,
jaren gaan voorbij.
En zelfs de mensen gaan voorbij.

Maar U gaat niet voorbij.
U bent de God die er was, die er is
en die er zijn zal.
Daarom bidden wij U:
Houd ons vast
bij al die dingen die voorbij gaan.
Wees bij ons, God.
Vandaag en alle dagen.
Amen

Lied
Bij God mag je schuilen.

Werkblad en tips

o
Het tijdschrift Kleur in de Kerk biedt 
werkbladen bij de verhalen in 
Kind op Zondag. Matteüs bulkte 

van het geld, maar hij ontdekte door Jezus 
dat liefde meer waard is dan goud. Met 
die liefde in de rug is angst uit te houden. 
De jonge kinderen rijgen een armband 
of ketting met ’gouden munten’ van het 
werkblad. Die munten doen hen denken 
aan kostbare liefde. Met het andere 
werkblad werken de oudere kinderen aan 
de vraag: wat doe je als je bang bent of 
waar schuil jij als je bang bent?

Tiende zondag van de herfst 
Jaar A

Lezing uit het Oude Testament Daniël 12:1-4

Antwoordpsalm 97

Epistellezing 1 Tessalonicenzen 5:1-11

Lezing uit het Evangelie Matteüs 24:14-35
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Vertelling 4–7 jaar

Matteüs mag aan Jezus denken
Vroeger was Matteüs een tollenaar.
Hij kreeg geld van de mensen die langs het hek wilden.
Matteüs vroeg veel geld, zodat hij lekker rijk werd.
Toch voelde hij zich niet fijn. 
Hij was soms bang: bang voor andere mensen, bang voor wat er allemaal kon 
gebeuren.
Dan lag hij ’s nachts wakker in zijn bed.
Op een dag kwam Jezus bij Matteüs.

‘Ga toch met mij mee’, zei Jezus. En Matteüs ging.
Hij liet zijn hek achter en zijn geld. Hij werd een vriend van Jezus.
Matteüs hoorde echt bij de groep van Jezus. Hij ging overal mee naartoe en Jezus 
kwam zelfs op zijn verjaardag. Dat was veel fijner dan al dat geld, en Matteüs was nooit 
meer bang.

Maar nu maakt Matteüs zich zorgen.
‘Ik ga weg’, zegt Jezus. ‘Ik ga naar mijn Vader in de hemel. Maar op een dag kom ik 
terug.’

‘Maar hoe moet dat dan?’ vraagt Matteüs. ‘Als jij er niet bent, wat moeten wij dan?
Misschien gebeuren er nare dingen, en dan is er niemand om ons te helpen.’
Jezus slaat een arm om Matteüs heen. Hij zegt: ‘Denk aan mij.
Juist als je bang bent.
Bang voor andere mensen of bang voor de wereld.
Als je zoekt naar een veilige plek, als je wakker ligt in de nacht.
Denk dan aan mij. 
Want het duurt niet lang, dan kom ik terug!’

Dat zal Matteüs goed onthouden.
Als hij bang is, zal hij aan Jezus denken. Want Jezus komt terug!

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Wat doet Matteüs als hij 

bang is? Wat doen de kinderen zelf 

als ze bang zijn?

p
Spel: Matteüs hoort bij de groep van 

Jezus. De kinderen in de kerk vormen 

ook een groep. Maar kennen ze elkaar al 

goed? Bespreek verschillende vragen, zoals: 

Welk eten vind jij lekker? Wat doe jij graag als 

je gaat spelen? Heb jij broertjes en zusjes? 

Laat alle kinderen op de grond in de kring 

zitten en neem een (zachte) bal die ze naar 

elkaar toe kunnen rollen. Stel een vraag en 

laat deze vraag door verschillende kinderen 

beantwoorden: het kind dat de bal heeft, mag 

iets vertellen. Stel daarna een andere vraag en 

laat de bal opnieuw rollen.

s
Creatief: Vroeger was Matteüs een 

tollenaar. Toen had hij heel veel geld. 

Nu is hij een vriend van Jezus. Zou hij 

nu nog veel hebben? Laat de kinderen speciale 

munten maken, door cirkels over te trekken op 

stevig papier en ze uit te knippen/prikken. Op 

de munten tekenen ze een hart, want liefde is 

het meeste waard.

Vertellen
Een woord dat nooit verdwijnt

Matteüs 24:14-35 22 november 2020
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Vertelling 8–12 jaar

De koning komt
Normaal gesproken was er in het stadje niet veel te doen. De mensen werkten, ze 
maakten het eten klaar, ze gingen slapen… zo ging het bijna altijd. Maar op een dag 
zou alles anders zijn. De koning kwam op bezoek! Iedereen nam vrij, de mensen 
trokken hun beste kleren aan en ze trokken al vroeg naar de poorten van de stad om de 
koning welkom te heten.
Ook de blinde rabbi Sheshet trok zijn beste pak aan en schuifelde met zijn blindenstok 
door de straten, op weg naar de poort. ‘Wat gaat ú nou doen?’ riep een spotter die 
voorbijkwam. ‘U kunt niks zien, waarom zou u dan naar de koning gaan?’ ‘Ik zal jou 
laten merken wat ik kan zien’, antwoordde de blinde rabbi. En samen liepen ze naar de 
rand van de stad.
Na een tijdje ontstond er iets verderop een groot lawaai. Mensen begonnen te 
schreeuwen en te joelen. ‘Daar zal je hem hebben’, zei de spotter. ‘De koning komt 
eraan!’ 
Maar de blinde rabbi schudde zijn hoofd. ‘Het duurt nog even’, zei hij. ‘Hij is er nog 
niet.’
De rabbi had gelijk: Iemand deed alsof hij de koning was, daarom joelden de mensen. 
Maar ze hadden algauw door dat het niet de echte was. De echte koning moest nog 
komen! 
Even later ontstond er opnieuw rumoer in de mensenmassa. Er klonk applaus en 
gelach. ‘Daar zal je hem hebben!’ riep de spotter. 
De blinde rabbi schudde opnieuw zijn hoofd. ‘Het duurt niet lang meer’, zei hij. ‘Maar 
de koning is er nog niet.’
En inderdaad: de koning liet nog even op zich wachten. 
Een tijd later viel er een stilte. Een bijzondere, ongewone stilte. Het was alsof de hele 
stad zijn adem inhield. Toen het helemaal stil was, stootte de blinde rabbi de spotter 
aan. ‘Daar zal je hem hebben’, fluisterde hij. De spotter ging op zijn tenen staan om de 
koning te kunnen spotten. En inderdaad: daar was hij! 
Aan het eind van de dag liepen de spotter en de blinde rabbi samen naar huis. ‘Hoe 
wist u dat de koning kwam?’ vroeg de spotter. 
En de rabbi vertelde: ‘Lang geleden verscheen de Heer aan Elia. Er was wind, een 
aardbeving en vuur. Maar daarna kwam God. Zo zal het altijd gaan: Er is eerst lawaai, 
onrust en geschreeuw. Maar daarna komt de Heer.’

Jezus heeft verteld over de dag dat hij terugkomt. Lees met de kinderen  
Matteüs 24:14-35 uit de Bijbel in Gewone Taal. Bespreek daarna: welk ‘lawaai’ wordt in 
deze tekst omschreven? Wat zou rabbi Sheshet daarvan zeggen? In de tekst gaat het 
ook over valse messiassen. Komen die ook voor in het verhaal van de blinde rabbi?

8-10 jaar

l
Gesprek: Wat vind je fijner: lawaai 

of stilte? Wat kunnen mensen langer 

volhouden denk je: lawaai maken of 

stil zijn? 

In het verhaal gaat het over lawaai en over 

stilte. Wanneer komt de koning?  

In de kerk ontmoeten wij God – waarmee lukt 

dat het best, met lawaai of met stilte?

p
Spel: Op www.kindopzondag.nl vindt u 

een eenvoudig liedje waarbij steeds meer 

woorden worden weggelaten. Lukt het de 

kinderen om de goede stiltes te laten vallen?

 

Woorden hebben altijd klank. 

Woorden duren kort of lang. 

Woorden worden zomaar waar, 

horen wij hier van elkaar.

s
Creatief: De Bijbeltekst eindigt met: 

‘Mijn woorden zullen nooit verdwij-

nen.’  

Welk woord zouden de kinderen voor altijd 

willen bewaren? Laat hen dit woord schilderen 

op een plankje of een steen. Zo kunnen ze het 

goed bewaren.

 11-12 jaar

l
Gesprek: Vertel de kinderen dat 

Matteüs zijn evangelie schreef in een 

tijd waarin mensen hele ingrijpende 

dingen hadden meegemaakt (zie de uitleg 

in de rubriek Voorbereiden). Wat denken de 

kinderen: Hoe zouden deze mensen de teksten 

ervaren hebben? Hoe zit dat met ons?

p
Drama: Laat de kinderen het verhaal  

van de blinde rabbi naspelen. Sta stil bij 

de verschillende rollen: Hoe beleven zij 

dit verhaal?
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Dankdag

  Ik ben dankbaar voor


