Kinder Woord Dienst van Oase
Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal,
(Je vindt ze ook op onze website.)
Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel!

Hoe gaat het met jullie in deze vastentijd? Zijn jullie al een beetje in balans?

Vandaag hebben we het over ‘Wat is dood?’
Probeer samen met de kinderen te onderzoeken wat dood is.
Is het ook mogelijk dat je iemand dood noemt die nog wel ademt? Bijvoorbeeld
omdat hij of zij niets meer onderneemt. En is er een verschil tussen dood en
morsdood? Of hoe dood is je vriendje als je hem bij het cowboytje spelen dood
schiet?

Ongetwijfeld zullen veel kinderen proberen om verhalen te vertellen over wat
zij meegemaakt hebben met mensen en dieren die doodgingen. Beloof dat die
later aan de orde zullen komen. Lees dan de evangelielezing.

Lazarus die dood was

Jezus had een vriend, Lazarus, die woonde in
Betanië in Judea, met zijn zussen Marta en Maria.
Hij hield van alle drie.
Op een dag hoorde Jezus dat Lazarus ziek was en Hij besloot terug te gaan naar
Judea. Maar toen Hij in Betanië aankwam, was Lazarus al vier dagen dood.
Martha holde op Jezus af en zei: “Als U hier geweest was, was mijn broer niet
gestorven!” Jezus zei: “Ik ben het leven en de verrijzenis. Wie in Mij gelooft, zal
leven!”
Maria kwam ook en viel voor zijn voeten neer van verdriet. Ook Jezus was
ontroerd en verdrietig. Hij liep naar het graf in de rots, en liet de steen van de
opening wegrollen. Toen bad Hij: “Vader, Ik weet dat U mijn gebed verhoort.
Nu bid Ik hardop, zodat de mensen hier weten dat U Mij hebt gezonden:
Lazarus! Kom naar buiten!”
Veel mensen geloofden in Jezus, want de overleden Lazarus was levend uit het
graf gekomen. Maar toen de hogepriesters hoorden wat er gebeurd was,
werden ze bang. Die dag besloten ze, dat Jezus moest verdwijnen, voorgoed.
Dit is het Woord van God

Kinderen: Wij danken God

Gebed om liefde sterker dan de dood

Goede God,
wij vieren vandaag de vijfde zondag van de veertigdagentijd;
een tijd om stil te staan,
een tijd om in ons zelf te keren,
een tijd om ons te bezinnen.
We bidden vandaag
dat onze liefde en vriendschap
sterk is, sterker dan de dood.
Moge we van Jezus leren
dat we moed moeten houden
omdat God het leven wil en niet de dood.
Amen

Wil je wel geloven dat het groeien gaat
Klein en ongelooflijk als een mosterdzaad
Dat je had verborgen in de zwarte grond
En waaruit een grote boom ontstond

Wil je wel geloven het begin is klein
Maar het zal een wonder boven wonder zijn
Als je het gaat wagen met Gods woord alleen
Dan gebeuren wond’ren om je heen

Wil je wel geloven dat de vrede wint
Als je vol vertrouwen leeft zoals een kind
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad
Groeit de liefde uit boven de haat.

