Kindernevendienst zondag 12 juli
Goedemorgen allemaal.
Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Kijk maar snel wat we vandaag gaan doen.
Het verhaal kun je zelf lezen. Maar je kan natuurlijk ook vragen of iemand het wil voorlezen.

Inleiding
Vandaag gaat het over de gelijkenis van de zaaier. Waarom komt er op de ene plek een prachtige
bloem en groeit er op de andere plek niks?

Verhaal
De boer is al vroeg wakker. Vandaag gaat hij zaaien. Eerder heeft hij zijn land al klaar gemaakt voor
het nieuwe zaad. Hij heeft onkruid weggehaald en stenen opgeraapt die op de akker lagen. Nu is de
grond op de akker achter zijn boerderij mooi donker.
De boer neemt een grote zak zaad mee naar de akker. Hij draagt een grote houten bak voor zijn buik
met grote riemen over zijn schouders. De boer vult de bak met de kleine zaadjes. Dan kan het zaaien
beginnen.
Hij loopt langs de rand van zijn akker en strooit bij iedere stap een handje zaad op de grond. Soms
strooit hij iets te ver, dan komen er zaadjes op het paadje langs de akker. Als hij aan het einde van
zijn akker is, draait hij om en gaat hij verder met zaaien. Naast de vorige rij die hij net gezaaid heeft.
Een eindje verderop loopt hij terug: hij moet nieuw zaad in zijn bak doen, de bak is leeg. Hij vult de
bak en loopt terug naar waar hij gebleven is met zaaien. Hij kijkt goed waar hij net gestrooid heeft en
gaat daar verder. Tot hij weer aan de overkant is. Zo loopt hij zijn hele akker over, heen en terug,
steeds weer met nieuw zaad. Aan het eind van de dag is de grote zak met zaad helemaal leeg. Op het
land kunnen nu graanplantjes gaan groeien. De boer gaat naar huis. Hij moet nu wachten tot de
plantjes opkomen.
Sommige zaadjes zijn aan de rand van de akker op de weg gevallen. Vogels vliegen naar de weg en
eten daar alle zaadjes op. Dat kunnen geen graanplantjes meer worden.
Er is ook zaad gevallen op grond waar nog stenen onder de aarde liggen. Die zaadjes beginnen met
groeien, maar al snel gaat het verkeerd: de wortels komen tegen de stenen aan en kunnen niet
verder groeien. De zon maakt dat de kleine plantjes verbranden, ze gaan dood.
Er zijn ook zaadkorrels gevallen op plaatsen waar onkruidzaad in de grond zit. De prikkelplanten
groeien veel sneller dan het graan. Het licht kan niet meer bij de graanplantjes komen en daardoor
blijven ze heel klein. Er komen geen graanhalmen aan die kleine plantjes. Deze planten kan de boer
niet gebruiken als hij gaat maaien om te oogsten.
Gelukkig is het meeste zaad gevallen in grond zonder stenen en onkruid. Daar ontkiemen de zaadjes
goed en de nieuwe plantjes kunnen er goed groeien. De planten krijgen mooie graanhalmen. Als de
boer komt kijken ziet hij dat de halmen steeds groter worden. Als het graan rijp is, kan de boer uit
elke plant wel dertig of zestig en soms zelfs honderd graankorrels halen.
Daarmee kan hij veel brood bakken. En hij houdt ook nog genoeg zaad over voor volgend jaar.

Gesprekje
Misschien kun je samen met papa of mama, of juist met je broer of zus over de volgende
onderwerpen praten. De vragen worden steeds moeilijker.
Wat mag je van je vader of moeder nooit doen?

Heb je zelf wel eens zaadjes gezaaid?
Welke plantjes kwamen eruit?
Wat moet je doen om ervoor te zorgen dat je plantjes groot worden?
Wat doet een boer allemaal als hij zaadjes heeft gezaaid?
Wat heeft hij daarbij nodig?
Heb je wel eens gezien hoe een boer zaait?
Zaaien gebeurt ook wel in kassen. Ben je wel eens in een kas geweest?
Zijn er ook plaatsen waar niets groeit?
Jezus zegt dat het met het geloof is als met het zaaien van zaadjes. Veel mensen horen de verhalen
uit de Bijbel, maar wat ze ermee doen, is heel verschillend.
Ken je voorbeelden? Wanneer is het geloof als zaad dat in goede grond is gevallen?
Wanneer is geloof als het verstikte zaad?
Wanneer is geloof als het zaad dat niet opkwam? Het zaad waar de boer niets mee kon doen?

Zin om een liedje te zingen?
Klik dan maar eens op de volgende linkjes:
https://www.youtube.com/watch?v=CSAeivdlfOY
https://www.youtube.com/watch?v=oJUGKeS1hHc
https://www.youtube.com/watch?v=epOQAdjJIko
https://www.youtube.com/watch?v=zrpG5BDHlBg
Heb je zin om andere liedjes te zingen? Kijk maar eens op het YouTube kanaal van “Meester Richard”

Even knutselen
Maak je eigen bos bloemen!
Uit sommige zaadjes komen bloemen.
Maak bloemen in allerlei kleuren.
Knip voor de bloemblaadjes strookjes van verschillende kleuren vouwblaadjes. Knip voor het hartje
van de bloem rondjes uit gekleurd papier.
Zet de bloem vast aan de stengel: een drinkrietje!

Maak jij de 3D tekening af?

