Kinder Woord Dienst van Oase
Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal,
Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel!

ik weet een geheim!

Navertelling Marcus 1,40-45
Geheime Genezing!

Een man met een vreselijke huidziekte kwam bij Jezus. Hij
smeekte Jezus om hulp. Hij viel op zijn knieën en zei “Als U wilt,
kunt U mijn huid weer schoon maken, dat weet ik zeker!” Jezus
kreeg medelijden met de man. Hij stak zijn hand uit, raakte hem
even aan en zei: “Ik wil het, word schoon!” En meteen werd de
man ook schoon. Er was geen vlekje meer op zijn huid te zien.
Jezus stuurde de man weg, en zei streng tegen hem: “Vertel dit
aan niemand. Ga direct naar de priester en laat zien dat je
schoon bent. En vergeet niet het offer dat Mozes heeft
voorgeschreven te brengen!”
Maar de man vertelde het toch aan iedereen die hij maar tegen
kwam. Hij was ook zo blij!
Jezus kon daardoor niet meer over straat. Iedereen wilde naar
Hem toe. Hij moest zich buiten de stad op eenzame plekken
verstoppen om nog even alleen te kunnen zijn. En steeds bleven
de mensen overal vandaan naar Hem toe komen.
Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Gebed om te luisteren

Goede God,
Soms willen wij heel graag praten.
We willen alle mooie dingen die we zien vertellen.
We willen dan niet op onze beurt wachten
en dan vergeten we soms te luisteren.

Wij bidden U: help ons om te luisteren
en om niet alleen maar te vertellen.
En als we soms eens een geheim moeten bewaren,
help ons dan om onze lippen stijf op elkaar te houden.
Dat is niet altijd gemakkelijk,
daarom vragen wij U, help ons om het goede te doen.

Amen

Een leugentje om bestwil?
Soms lieg je dan echt, maar soms kan verzwijgen ook al voelen als
liegen.

Aan de schoonmaak
Als je iets aanraakt dat vies is, word je zelf ook vies.
We proberen het uit!

Nodig:
• een bak modder (schep buiten aarde/zand en doe er net
voldoende water bij)
• een bak schoon water
Vertel aan de kinderen dat het heel bijzonder is dat Jezus
iemand wou aanraken die vies is. (vertel dat de ziekte die deze
man had heel besmettelijk was, en dat de mensen daarom als
onrein gezien werden; als niet schoon)
Normaal als je iets aanraakt dat vies is, dan word je zelf ook
vies. Laat ze de modder aanraken en hun handen mogen goed vies
worden. Vraag nu aan ze of de modder nu schoon is. Nee die is
nog net zo vies. Dus nu zijn ze beiden vies.
Hoe zouden ze weer schoon kunnen worden? Door het water. Laat
ze hun handen wassen en vraag ze vervolgens of het water nu ook
schoon is. Nee dat is vies.
Praat even na: Kunnen de kinderen iets bedenken dat schoon
maakt zonder zelf vies te worden? Bestaat dat wel echt?
Wat Jezus doet is dus wel heel bijzonder, Hij maakt schoon,
zonder iets anders of Zichzelf vies te maken.

Elfjes maken
Vraag de kinderen over dit genezingsverhaal een elfje te
schrijven. Het eerste woord is gegeven, dat is 'geheim'.
Nodig:
pen en papier.
Elfjes zijn gedichtjes, die zo opgebouwd zijn:
Eerste regel: 1 woord,

geheim

tweede regel: 2 woorden,

…………

derde regel: 3 woorden,

…………

vierde regel: 4 woorden,

…………

vijfde regel: 1 woord.

…………

……………

…………

…………

…………

…………

…………

Jezus wilde zich verstoppen.

Ik had een geheim dat ik niet door wilde vertellen. Maar
natuurlijk was dat geen echt geheim. Nu mag iedereen weten van
Jezus en hoe Hij probeert om de mensen bij God te brengen.

