Wat een mini maan!

Om te beginnen
Wacht tot het donker is en ga met je kind(eren) naar buiten. Ga zitten of liggen en
wees een paar minuten stil… kijk naar de hemel, de sterren, de maan. Geniet samen
van al het moois dat God heeft gemaakt. Let eens op de maan. Hoe ziet de maan er
vanavond uit? Heb je ook wel eens gezien dat de maan er anders uit ziet?
Aanbid God, onze Schepper, samen met een lied. Bijvoorbeeld:


‘Zie de zon, zie de maan..’ (Opwekking voor kinderen nummer 23)



‘Zie ik sterren aan de hemel staan,…’



‘Heer onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde’ (Psalm 8, Marcel
en Lydia Zimmer)

Lees uit de Bijbel
Genesis 1:14, Leviticus 23:23-25

Vertel eens
Als we het Bazuinenfeest vieren, is de maan een mini maan.
De maan draait om de aarde heen. Dat duurt steeds ongeveer een maand. De maan
en de aarde draaien ook om de zon. Al die bewegingen zorgen ervoor dat we de
maan vanaf de aarde steeds op een andere manier zien. Soms zien we een volle
maan, helemaal verlicht. Soms zien we helemaal niets en lijkt er geen maan te zijn.
Meestal zien we een stuk van de maan. De maan verandert zelf niet van vorm, dat
lijkt alleen maar zo. Dat komt omdat de maan zelf geen licht geeft. Wij zien de maan
omdat de maan het licht, dat van de zon komt, weerkaatst. De maan wordt aan één

kant door de zon verlicht, de andere kant blijft donker. Als de maan tussen de aarde
en de zon in staat, dan schijnt de zon op de achterkant van de maan. Wij zien dan
niets van de maan, dat heet een ‘nieuwe maan’. Als de maan weer verder beweegt,
dan zien we een klein stukje van de maan. Elke nacht zien we een klein beetje meer
van de maan, tot we een volle maan zien, helemaal rond. Vanaf dan zien we weer
elke nacht een stukje minder van de maan. Dit alles heet ‘de maancyclus’ ( zie ook
het filmpje op SchoolTV: https://schooltv.nl/video/de-maancyclus-van-volle-naarnieuwe-maan/) of het plaatje hieronder).

Als de nieuwe maan weer verschijnt dan begint bij God een nieuwe maand.
God zegt in de Bijbel dat het Bazuinenfeest wordt gevierd op de eerste dag van de
nieuwe maand. Als de nieuwe maan net weer te zien is, dan begint het
Bazuinenfeest!
Dat betekent: goed kijken wanneer een klein streepje van de nieuwe maan te zien is
aan de hemel. Goed opletten, want er zijn ook wolken, die ervoor zorgen dat je het
niet zo goed kunt zien. Wakker blijven, want elk moment kan er een streepje van de
nieuwe maan verschijnen!
Het moment dat het Bazuinenfeest begint is dus eigenlijk een verrassing. Je weet niet
helemaal precies wanneer het begint, zoals we ook niet helemaal precies weten
wanneer Koning Jezus weer terug komt naar de aarde.
Je hoeft niet bang te zijn dat je het moment mist, want als Koning Jezus terug komt,
dan klinkt het geluid van de sjofar! En weet je nog? Dat is een hard geluid, je kunt
het niet missen. Je weet dan zeker: Koning Jezus komt er weer aan!

Aan de slag!
Knutsel de maancyclus
Het idee voor een knutselwerkje over de maancyclus staat in onderstaande link:
https://www.facebook.com/happytotshelf/videos/490129928055928/?v=490129928055
928
Benodigdheden:


2 doorzichtige plastic bekers



Zwart papier



Geel papier



Wit papier



Pen en zwarte viltstift (permanent marker)



Scherp mesje

Werkbeschrijving
Beker 1: teken in het midden van de eerste beker met de zwarte permanent marker
een volle maan. Op een wit papiertje schrijf je ‘nieuwe maan’, plak dat onder de
maan. Knip een gele pijl uit en plak die boven de maan, wijzend naar rechts (NB, als
het tweede bekertje in de eerste beker zit, dan ziet dit eruit als de nieuwe maan!).
Tegenover deze maan, aan de andere kant van de beker, teken je niets, en plak je een
wit papiertje met daarop ‘volle maan’.
Tussen de volle maan en de nieuwe maan teken je aan beide kanten, tegenover
elkaar, een halve maan. Je plakt er twee keer een wit papiertje bij met ‘halve maan’.
Je hebt nu 4 manen getekend. Tussen elke 2 manen teken je nog de maan zoals die
eruit ziet tussen de volle maan en halve maan en tussen de nieuwe maan en halve
maan. Dan heb je in totaal 8 manen getekend.
Beker 2: beplak de tweede beker aan de binnenkant met zwart papier. Knip uit het
gele papier een ronde maan, precies even groot als de volle maan die je hebt
getekend. Maak met een scherp mesje een gat in het zwarte papier, op de hoogte van
de getekende manen. In dat gat plak je de gele ronde maan.
Doe de tweede beker in de eerste beker. Als je deze ronddraait dan zie je stap voor
stap alle fasen in de maancyclus!

Afsluiting
Ga op de dag van het Bazuinenfeest naar buiten en bekijk met elkaar de mini maan.
Dank God samen. Hij is de God die er altijd al geweest is, die hier bij jullie is, en die
ook weer terug zal komen!
Zeg samen met Ruth en Simcha: wij wachten op U Heer! En we zijn zo benieuwd
wanneer U komt!

