Werkje voor kinderen: Jezus op aarde
en in de hemel...hoe kun je je dat voorstellen?
Wat is het eeuwige leven? Het eeuwige leven is het leven dat geen begin en geen einde heeft – dat is waar, maar het is veel meer!
De Heer Jezus is het eeuwige Leven Zelf. Gods Woord zegt: ‘Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen’. ‘Het eeuwige Leven, dat bij de
Vader was en ons geopenbaard is’, zegt de apostel Johannes en hij getuigt: wij hebben het Woord des levens met onze ogen gezien en
met onze handen betast (1 Joh. 1:1-4). ‘In Hem was Leven, en het Leven was het Licht der mensen’ (Joh. 1:4).
En als wij het eeuwige leven hebben, dan zullen wij ook leven tot in eeuwigheid. Jezus zei: ‘Ik zeg u: hij die in Mij gelooft, heeft
eeuwig leven. Ik ben het Brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Dit is het Brood
Dat uit de hemel neerdaalt, opdat men daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende Brood, Dat uit de hemel neergedaald is; als
iemand van dit Brood eet, die zal leven tot in eeuwigheid’ (Joh. 6:47-51).
Maar hoe moet je je dit nu eigenlijk voorstellen? Hoe ziet het eruit als je eeuwig leeft? En hoe leeft Jezus nu in de hemel? Dat is
natuurlijk heel moeilijk voor te stellen. En dat hoeft ook niet heel precies. Dus als je dat niet echt kan, dan ligt het niet aan jou!
Wat je kunt doen om er een beetje een idee bij te krijgen, is het volgende experiment. Hiervoor heb je een smartphone nodig.
Misschien heb je die zelf, of misschien heeft je vader/moeder/verzorger en eentje. Het is heel leuk om dit experiment samen te doen.

"Sta je nou twee keer op dezelfde foto!?"
Dit heb je nodig:
Een smartphone
Je vader, moeder, verzorger en/of goede vriend

ZO WERKT HET:

1. Zet de camera van de smartphone aan, en kies de optie 'Panorama'.
2. Kies wie de panoramafoto gaat maken en wie er op de foto gaat / gaan. Er kunnen meerdere mensen op de foto!
3. Begin aan de linkerkant van het camerabeeld en ren achter de fotograaf langs om aan de rechterkant weer in beeld te
verschijnen. Zo sta je 2x op dezelfde foto! Je bent dus op twee plaatsen tegelijk zichtbaar. Eigenlijk drie keer: twee keer op de
foto, en één keer in het echt.
Het kan zijn dat je even moet oefenen om de foto goed te krijgen. Dat is helemaal niet erg! Veel plezier gewenst. En we zijn best
benieuwd naar je foto's: stuur de leukste - als dat mag van je ouders - naar info@noorderlichtrotterdam.nl.

Dit idee is geïnspireerd op #CreativityForKids van Apple.

