Kindernevendienst zondag 7 juni 2020
Goedemorgen,
“Goedemorgen, welkom allemaal! Ik met mijn en jij met jouw verhaal.
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
Ja alles mag er zijn!”
Wat is het lang geleden dat we dit met z’n allen hebben gezongen.
Toch mogen we het nog steeds tegen elkaar zeggen.
Iedereen is welkom!
Al zien we elkaar niet, al horen we elkaar niet,
Toch is het fijn om te weten dat jij er wel bij hoort en mee telt!
We horen regelmatig mooie verhalen over Jezus. Thuis, op school, in de kerk of ergens
anders.
Wat is het mooi als we deze verhalen delen. Niet alleen met onze eigen papa en mama,
broer of zus. Maar ook met vriendinnen of vrienden. Zodat zij ook alle mooie leerzame
verhalen van en over Jezus.
Vorige week hebben we Pinksteren gevierd.
Het feest dat we vieren dat de Heilige Geest ons helpt de verhalen van Jezus door te geven.
Het maakt niet uit waar of in welke taal.
Jezus vraagt ons of we iets willen doen met de verhalen die we horen. Niet alleen er naar
luisteren
en er daarna aan denken als: “Dat was een mooi verhaal”. En het daarna vergeten.
Jezus wil graag dat we iets met de verhalen doen, dat we laten zien dat we er iets van
geleerd hebben.
Lief zijn voor elkaar, zorgen voor een ander, spelen met een ander…..

Een verhaal
Ook vandaag hebben we weer een verhaal.
Het staat in de Bijbel in Mattheüs 28 vers 16 t/m 20.
De discipelen van Jezus staan hoog op een berg.
Ze kunnen ver kijken….
De wereld in.
“Hè, hè, we zijn er. Ik heb het er warm van gekregen! Pff, even een slok water en een plekje
in de schaduw…” Een groepje mannen zoekt een plekje om uit te rusten van de klim naar
boven. Het zijn de vrienden van Jezus.
Een paar dagen geleden zijn ze uit Jeruzalem vertrokken. Het is nog steeds druk in de stad.
Veel mensen zijn overal vandaan naar Jeruzalem gekomen om daar het belangrijkste feest
van het jaar te vieren. Het feest van hun bevrijding uit Egypte.
De vrienden hebben niet zoveel van het feest gemerkt. Ze hebben de afgelopen dagen
zoveel meegemaakt…
Samen met Jezus hebben ze Pesach (de Paasmaaltijd) gevierd en daarna is Jezus gevangen
genomen en gestorven aan een kruis. Ze hadden hem in een graf gelegd en een grote steen
voor de ingang gerold. Jezus, hun vriend, was dood en begraven…. Voor hen was het feest
voorbij! Verdrietig en bang waren ze bij elkaar gebleven. Wat zou er nu met hen gebeuren?
Zouden zij ook gevangen genomen worden? Zij waren toch de beste vrienden van Jezus?

Maar drie dagen later veranderde alles. De vrouwen waren naar het graf van Jezus gegaan
en daar hadden engelen tegen hen gezegd dat ze naar Galilea moesten gaan. Daar zouden ze
Jezus terugzien… En nu zijn ze hier!
“Wat is dit toch een fijne plek”, zegt Petrus. “Je kunt zo ver kijken. Je kunt hier bijna de hele
wereld zien! Hier waren we ook met Jezus, weten jullie nog? Hij vertelde ons verhalen om
van te leren. We mochten Hem alles vragen. Hij wist altijd een antwoord. Hij leerde ons hoe
we het leven mooier en beter kunnen maken voor elkaar.”
“Je hebt gelijk, Petrus”, zegt Johannes. “Het is fijn om hier weer te zijn. Om samen na te
denken en te praten over Jezus. Zo is het net of Hij nog bij ons is.’
“Ik bén ook bij jullie!” De vrienden kijken op. Daar staat een man. De stem klinkt hun zo
bekend in de oren. Ze kijken nog eens goed en dan…. “Het is Jezus!” roept Petrus blij.
“Weet je dat zeker?” vraagt Thomas. Hij kan het bijna niet geloven. Jezus is toch dood en
begraven? Dat heeft hij zelf gezien…
“Ik ben het echt”, zegt Jezus. ´Kijk maar goed.” Ze weten niet goed wat ze moeten zeggen. Ze
begrijpen ook niet goed hoe dit allemaal kan. Maar ze voelen het: dit is Jezus. Ze zijn zo blij!
Jezus gaat bij Zijn vrienden in de kring zitten. Hij kijkt ze een voor een aan. “Luister”, zegt hij.
“Alles is nu anders. Ik blijf niet bij jullie. Ik ga terug naar Mijn Vader. En nu stuur ik jullie de
wereld in om Mijn verhalen verder te vertellen. Aan grote mensen en aan kinderen. Aan
aardige en niet zo aardige mensen. Aan vrolijke, verdrietige, zieke en gezonde mensen.
Vertel Mijn verhalen aan wie het wil horen. Zeg hen dat ze niet moeten vechten, maar
moeten praten met elkaar. Geen ruzie moeten maken, maar vrienden kunnen worden. Niet
moeten schelden, maar elkaar kunnen helpen. Laat zien hoe je het leven goed kunt maken
voor elkaar. Jullie weten hoe dat moet. Want Ik heb het jullie geleerd.
Vertel dat iedereen welkom is in het Koninkrijk van God en doop de mensen dan in de naam
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ga op reis en wees niet bang. Ik ben bij jullie
en Ik zal jullie helpen. Vandaag en morgen en altijd, zolang de wereld zal bestaan…”
Het wordt stil op de berg. De vrienden zien Jezus niet meer. Diep in gedachten blijven ze nog
even zitten. Dan staan ze op en samen lopen ze de berg af, naar beneden, de wereld in.
De vrienden van Jezus hebben de verhalen overal verteld. Later zijn andere mensen door
gegaan met vertellen. Zo hoorden mensen over de hele wereld al die mooie verhalen van
Jezus. Ook nu nog komen er mensen luisteren naar die verhalen, net als jullie vandaag.
Een verhaal waarin Jezus ons duidelijk de opdracht geeft om de wereld in te gaan en Zijn
verhalen verder te vertellen.
Niet alleen de verhalen doorvertellen is belangrijk. Het is ook mooi en goed dat jij aan
andere kinderen laat zien wat jij van Jezus leert of al geleerd hebt.
Wat laat jij zien?
Gelukkig hoef je dat niet alleen te doen! Je mag weten en geloven dat Jezus je helpt en
overal met je mee gaat.

Gebed
Laten we er vandaag voor bidden: “Wat een wonder: Jezus leeft.
Wat fijn, dat de vrienden van Jezus dit overal verteld hebben.
Zelfs 2000 jaar later mogen wij die verhalen nog horen.
Ook nu nog worden mensen gedoopt!
Help ons te laten zien, wat we van Jezus leren.
Dank U wel daarvoor.
Amen

Een spel
Zo, we hebben genoeg zitten luisteren..
We gaan iets doen. Je kan dit spel spelen met 2 of meer kinderen en/of grote mensen.
• Kind 1 verzint een verhaal en begint het te vertellen. Na 30 seconden stopt hij/zij.
Kind 2 gaat verder met het verzinnen en vertellen van het verhaal.
Na 30 seconden is Kind 3/ Mens 3 aan de beurt met verzinnen en vertellen.
De laatste die aan de beurt is verzint en vertelt het einde (slot) van het verhaal. .
Zo vertelt iedereen een stukje van het verhaal.
Je merkt dat alle personen iets uit het eerder vertelde stukje verhaal pikken en daar verder
over vertellen. Je weet zo precies wat iedereen het belangrijkste of leukste vond.
Vind je het moeilijk een verhaal te vertellen? Dit is een doorgeefspel zonder verhaal.
•

Pak een ballon of bal.
Ga in een rij achter elkaar staan. Kind 1 rent een parcours met de bal.
Terug bij de rij, geeft hij/zij de bal door aan kind 2. Kind 2 rent ook het parcours, enz.
Het spel is afgelopen als iedereen aan de beurt is geweest.

Bij dit spel geef je de bal of de ballon door.
Zo wil Jezus dat we Zijn verhalen doorgeven aan de mensen in de wereld.

Knutsel van deze week
En Jezus zegt: “Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld.”
De discipelen verspreidden zich over de wereldbol. Mensen van nu gaan nog rond over de
wereld
om door te gaan met de opdracht die Jezus ons gaf.
We maken een wereldbol met mensen die vertellen en doorgeven.
Werkwijze:
Je kan het blad vergroten…
Kleur (of beplak) eerst alles. Knip daarna beide wereldcirkels uit. Knip ze in over de kniplijn.
Schuif ze in elkaar.
Vouw de stroken met poppetjes over de vouwlijnen. Knip daarna de vierkantjes met de *
(sterretjes) eruit.

Fijne week!
Tot volgende week weer.

