
 

Objectles: Eeuwigheid - Beangstigend mysterie? 

 
Korte uitleg: 

God is eindeloos, zonder tijd. Aan Gods overwinning, maar ook aan een verblijf in de hemel komt geen 

einde. De eeuwigheid gaat altijd door. Eeuw na eeuw na eeuw… Dit kunnen we niet vatten met onze 

gedachten. Het is een enorm mysterie. Tegelijkertijd kan dit mysterie voor christenen beangstigend zijn. 

De gedachte dat de hemel nooit meer stopt. Onbewust kan jij je hier verloren en beangstigend over voelen. 

Of is er ook een andere weg? 

 

     

Bijbeltekst: 
"Jullie moeten je niet zo laten verontrusten. Jullie geloven in God; geloof zo ook in Mij!  In het huis 

van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden. Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga om voor 

jullie een plaats gereed te maken?” (Johannes 14: 1-2) 

Dan is daar Jezus die zegt: “Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.  In het huis van mijn 

Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 

Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, 

en dan zullen jullie zijn waar ik ben”  (Johannes 14: 1 –3) 

 

Op tafel staat een klok zonder wijzers als symbool van de eeuwigheid, waar we onze manier van tijd niet 

meer zullen kennen. Schrijf je angsten, zorgen of vragen over de eeuwigheid in een gebed aan God.  

 

Benodigdheden: 
-    klok zonder wijzers 

-    (glazen kastje) 

-    pen en papier 

Afhankelijk van wat voor klok het is, zou je of je gebeden zelf in de klok kunnen plaatsen of de klok in een 

glazen kastje kunnen plaatsen. 

 

Dierbare God, dank U voor het sturen van Jezus, Uw enige Zoon, om voor onze zonde te sterven. We 

weten dat Hij is opgestaan uit de dood en is teruggekeerd naar de hemel. Zegen ons vandaag terwijl we 

Hem met grote vreugde aanbidden! In Jezus 'naam, amen. 
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