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Ontwikkeld door Karen Holford (FM, TED) Departement Jongeren & Gezinnen

Vraag de jongste persoon om te zeggen: “In de hemel 
zal/zullen er …” en noem dan iets dat er in de hemel zal zijn, 
zoals “wilde dieren die niet bang voor ons zijn.” De persoon 
die links ervan zit herhaalt de eerste zin, “In de hemel zullen 
er wilde dieren zijn die niet bang voor ons zijn, en mooie 
plekken waar we kunnen wonen.” Ga zo de hele tafel rond, en 
voeg elke keer iets toe. Ga door totdat er te veel dingen zijn 
om om te onthouden. Het goede nieuws is dat er miljoenen 
dingen in de hemel zijn waarvan we nog niet eens 

gedroomd hebben! (1 Kor. 2:9)

Leer samen Johannes 14:1-3. 
Je vindt de Je vindt de tekst langs de randen 
van de placemat. Zeg om de 
beurt een woord en doe dit zo 
snel mogelijk na elkaar. Doe dit 
tijdens een aantal maaltijden, 
totdat je de woorden kan 
uitspreken zonder te spieken.

Stel je de eerste dag in de hemel 
voor! Vertel elkaar dan over je 
denkbeeldige ervaring. Of stel je 
voor wat je in je dagboek zou 
schrijven na de eerste dag in 

de hemel.

In de hemel zullen we zo luid en 
vrolijk als maar kan God prijzen! 
Welke van jouw favoriete liederen 
wil je graag zingen als je in de 
hemel bent? Zing het nú alsof je 

er al bent!

Zoek een doos, zoals een schoenendoos, en maak in 
het klein je hemelse woning na. 

Of maak een hemels huis van blokken of Lego. 
Of maak een tekening van je familie die in de hemel 

allemaal leuke en mooie dingen doet.

In de hemel zal er nooit iemand 
meer huilen, want onze liefdevolle 
Vader zal alle tranen uit onze ogen 

wissen (Openb. 21:4). 
Praat met elkaar over hoe het is 
tte leven op een plek waar er geen 
tranen meer zijn, geen pijn of dood, 

en geen eenzaamheid. 
Wat zijn de dingen in deze wereld 
die jou en God verdrietig maken? 
Wat kun je deze week doen 
om de wereld iets gelukkiger 

tte maken?

Lees Openbaring 21:19-20. 
Doe wat onderzoek om de 
verschillende kleuren van de 
edelstenen in de stadsmuur 
van het Nieuwe Jeruzalem te 
ontdekken. Gebruik deze 
informatie om een kleurrijke 
tekening tekening van de hemelse 

stad te maken.
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W
anneer ik een p

laats voor jullie gereed
gem

aakt heb, kom
 ik terug. 

D
an zal ik jullie m

et m
e m
eenem

en, en d
an zullen jullie zijn w

aar ik b
en.

In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 

Wat denk je dat we zullen eten in de hemel? 
Wat eet je nu dat je mogelijk ook eet in de 
hemel? Hoe zou dit voedsel er in de hemel 
uitzien en smaken? Wat zou je het liefst eten 

in de hemel?


