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Goedemorgen jongens en meisjes!  

 

Vakantietijd! Maak er met elkaar een mooie tijd van. En dat geldt ook voor deze dienst. In het 

werkblad vind je verschillende puzzels (van de site opkijken.nl) en een leuke knutsel. Kies wat jij 

fijn vindt om te doen!  

Vandaag gaat het over het verhaal van Openbaringen. Het laatste Bijbelboek. In dit Bijbelboek 

beschrijft Johannes wat hij van de Here God te zien kreeg in een visioen. In de bijbel spreekt 

God vaker in visioenen tot mensen. En vaak zijn dat profeten die een belangrijke taak hebben.  

Visioenen in de bijbel gebeuren telkens weer op een andere manier. Soms ’s nachts in een 

droom (zoals bij Daniël) maar ook overdag. Denk maar eens aan Samuel, Abram en Petrus. Via 

een visioen wil God iets duidelijk maken aan iemand. Zo wil Openbaringen ons iets zeggen. 

Probeer maar eens te ontdekken wat God ons met deze dienst te vertellen heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

Doe je ogen eens dicht  en denk aan het mooiste land dat je kent. Wat zie je voor je? Bergen 

of strand of mooie bloemen? Zelfs het mooiste land is niet zo mooi als de nieuwe wereld die God 

gaat maken. Denk nu eens aan de hemel. Hoe ziet die er in jou gedachten uit?  

Johannes mocht van God een kijkje in de toekomst nemen. Hij zag een stukje van die nieuwe 

wereld van God. Het was er nog mooier dan het mooiste sprookje, maar dan echt!. Johannes 

schreef alles op wat hij zag.  

 Wat is het mooiste land dat jij kent?  

 Waarom is het zo mooi?  

 Hoe denk jij dat Gods nieuwe wereld eruitziet? 

 

In Openbaring 7 staat dat God aanbeden werd met de woorden  

Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht 

komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen. 

Weet jij een mooi lied waarmee je God kan aanbidden? Misschien weet je wel woorden die Hem 

de eer geven. Schrijf ze hieronder op met mooie letters.  

  



 

Het getal 144.000 komt vandaag in de preek naar voren. 

 Daarom cijferpuzzels.  

 

  

 De getallen van 1 tot en met 9 
mogen 1 keer voorkomen in elke rij, 
in elke kolom en in een vak van drie 

bij drie. 

 De getallen van 1 tot en met 4 mogen 
1 keer voorkomen in elke rij, in elke 

kolom en in een vak van 2 bij 2. 



 

 
Kun jij alle blokken met getallen op de goede plek leggen? In 
elk vakje komt een cijfer. Het getal in het grijze vak is al 
gedaan. Doe jij de rest? 



 

 

 


