Kindernevendienst zondag 17 januari
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 kunt ook naar het verhaal luisteren!

Klik op de link, dan kun je luisteren naar het verhaal
https://www.youtube.com/watch?v=Ebjpp_T7mj4

Inleiding
In de klas van juf Sanne zitten de kinderen op hun stoel. Het is ochtend en iedereen is binnen.
Juf doet de deur dicht. Nora zit ook op haar stoel. Ze kijkt een beetje sip. Ineens voelt ze een traan
over haar wang glijden. De juf ziet het. “Wat is er aan de hand Nora, waarom huil je?”
En dan vertelt Nora het hele verhaal van oma. Dat oma gevallen is met haar fiets en dat ze nu in het
ziekenhuis ligt.
“Zullen we dan straks ook voor jouw oma bidden, Nora?”, vraagt de juf. Nora knikt. Dat vindt ze fijn.
Want God kan mensen beter maken. De volgende dag komt Nora met een heel blij gezicht op school!
Oma is uit het ziekenhuis gekomen en ze is weer thuis. Ze moet nog rustig aan doen, maar voelt zich
al veel beter. “De Here God heeft oma beter gemaakt”, zegt Nora.
Ze is zo blij, dat ze het goede nieuws wel aan iedereen wil vertellen!

Verhaal
Jezus vertelt heel graag goed nieuws aan de mensen: het Evangelie. Het Evangelie is goed nieuws
voor iedereen!
Op een dag komt Jezus op bezoek bij twee van zijn vrienden: Petrus en zijn broer Andreas. Bij hen in
huis woont ook de schoonmoeder van Petrus. Dat is de moeder van de vrouw van Petrus.
Als Jezus het huis binnenkomt, ziet Jezus haar niet zitten in haar stoel. En ze is ook niet in de keuken.
“Waar is je schoonmoeder?”, vraagt hij aan Petrus. “Ze heeft koorts en ligt ziek op bed”, zegt Petrus.
Jezus ziet haar liggen en Hij loopt naar haar toe. Als Hij naast haar staat pakt Hij haar hand vast en
laat haar rechtop zitten. En direct is ze weer helemaal beter. Dat is een wonder!
De mensen die in de buurt wonen, horen wat er gebeurd is.
Er komen nu veel zieke mensen of mensen die door een boze geest worden lastig gevallen naar Jezus
toe. Ze hopen allemaal dat Jezus hen ook beter kan maken.
En Jezus geneest de zieken en bevrijdt mensen van boze geesten. Iedereen die bij Hem komt helpt
Hij. Tot in de late avond.
De volgende ochtend staat Hij heel vroeg op. Het is nog nacht. Jezus zoekt een rustige plek op waar
Hij alleen kan zijn. Dan kan hij rustig bidden: praten met zijn Vader in de hemel. Dat geeft Hem weer
nieuwe kracht. Als Hij net even zit, hoort Hij voetstappen. “Daar bent U!”, hoort Hij roepen.
Het zijn Petrus en Andreas. “Jezus, iedereen zoekt U!”, roept Petrus uit.
“Ja,” zegt Jezus, “maar we moeten weer verder. We gaan nu ook naar de andere plaatsen hier in de
buurt om het Evangelie te vertellen, want dat is wat Mijn Vader wil. Dat is nog belangrijker dan
mensen weer beter maken.” En dan reizen Jezus en zijn discipelen verder.
Overal waar ze komen, vertelt Jezus over Gods Goede Plan en maakt Hij de mensen beter!

Praat verder met elkaar
• Waarom ging Jezus weg terwijl andere mensen hem zochten?
• Hoe helpt Jezus ons vandaag als we tot hem bidden? Kun je een voorbeeld geven?

Zingen of luisteren
“God kent jou”

https://www.youtube.com/watch?v=DfAuq2xXH2s
“Uw woord is een lamp voor mijn voet”

https://www.youtube.com/watch?v=OzxQMw6Kego

Tijd om aan de slag te gaan
Een hart om voor iemand te zorgen
Je hebt nodig: - Een gekleurd vel papier
- Tekenmaterialen
- Schaar
- Een vel stevig papier in een andere kleur
- Lijm
Werkwijze:

Vouw het vel papier dubbel.
Leg je hand op het papier met je duim en wijsvinger aan de kant van de vouw.
Zorg dat je duim en wijsvinger net over de vouw komen. Teken om je hand heen met
het potlood.
Knip je ‘hand’ uit; let op dat je beide lagen papier tegelijk knipt.
Vouw de hand open.
De ruimte tussen je duim en wijsvinger vormt nu een hart.
Plak de handen op stevig papier.

Je kunt er voor kiezen om het werkje weg te geven aan mensen die ziek zijn of een bemoediging
kunnen gebruiken.

Werkblad Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus
Je hebt nodig: - Een kopie van het werkblad hieronder op stevig gekleurd papier
- Schaar
- Kleurmaterialen
- Twee pleisters
- Versiermaterialen
Werkwijze:

Knip de bloem uit.
Neem twee pleisters.
Maak de ene pleister iets korter door van beide uiteinden een stukje af te knippen.
Plak de pleisters nu op de bloem in de vorm van een kruis (het christelijke symbool).
Kleur de letters in en versier de bloem zo mooi mogelijk.

Een praatje bij deze knutsel en het Bijbelverhaal
* Waarom plakken we een pleister?
* Waarom maken we met de pleisters de vorm van een kruis?
Doordat Jezus stierf aan het kruis, kunnen wij genezing ontvangen.

