
Ha jongens en meiden van de Marnixkerk, 

Het is maart en tijd voor de nieuwe maandtekst. Deze maand staat het thema 
centraal: Onderweg… de mooie schepping. We lezen in op weg naar Vast en 
Zeker dat opa verteld over de mooie schepping en hoe het fout is gegaan. De 
tekst die we deze maand leren gaat over de nieuwe hemel en aarde, waar geen 
zonde meer is, maar waar gerechtigheid woont. De tekst voor deze maand 
staat in 2 Petrus 3:12. We gaan weer naar de tekst kijken met de 5 W- vragen. 
Leg de Bijbel maar open bij 2 Petrus 3. 
 

Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke 
gerechtigheid woont. 
 
Wie heeft dit geschreven? Petrus  
Wat is er aan de hand? Er zijn mensen die zeggen dat er niets waar is van de belofte van de 
nieuwe hemel en aarde. Het duurt veel te lang voordat het gebeurt, zeggen ze. Petrus legt 
uit dat je daarin iets ziet van Gods lankmoedigheid en geduld.  Hij wil dat niemand verloren 
gaat, maar dat iedereen tot bekering komt. Vers 9. 
Waar? Deze hemel en aarde zullen voorbij gaan. Er zal een nieuwe hemel en nieuwe aarde 
komen, waarin alles goed zal zijn. 
Wanneer? Als de Heere Jezus terug komt en dat is onverwacht. Vers 10. 
Waarom? Omdat alle dingen op aarde vergaan,  moeten we goed en heilig leven. Vers 11. 
We verwachten, naar de belofte van God, een nieuwe hemel en aarde.  Lees in de Bijbel en 
leer de Heere kennen.  Vers 18. 
 

Luisteren naar de Bijbel We lezen in de Bijbel hoe mooi en goed God alles gemaakt heeft. 

Genesis 1:1-31 

Lees het verhaal in de Kijk en Luister Bijbel 1 De Heere heeft alles gemaakt op blz. 12 - 19 

Zingen: Psalm 8:1 

Gebed 

Heere God, U bent zo groot. U heeft alles in deze wereld geschapen. Mogen we zo op U 

vertrouwen en genieten van Uw schepping. Helpt U ons ook om goed voor Uw schepping te 

zorgen. U heeft een nieuwe hemel en aarde beloofd. Mogen we dat verwachten! 

 

 

Maand Onderweg… 
Op naar vast 
en zeker  

Bijbeltekst Bijbelverhaal  Doen!  

Maart 

Kijktafel  

…  
bloemen. 

… de mooie 
schepping 
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Maar wij verwachten, 

naar Zijn belofte, 
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Evt. een gemeente-
activiteit met wandeling 
in Gods schepping! Zie 
nieuwe Marnixbode. 



 

 

 


