
Kinder Woord Dienst van Oase 

Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, 

Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! 

 

                                           

 

 

       Goed Nieuws 

 

 

 

                   

                     

Wat zie Je? 



Navertelling Lucas 24,35-48 

Goed Nieuws! 

Toen de twee leerlingen die Jezus op weg naar Emmaüs hadden ontmoet 

terugkwamen in Jeruzalem, vertelden ze aan de andere leerlingen wat er 

onderweg gebeurd was. Ze vertelden hoe Jezus brood gebroken had en zij Hem 

daardoor opeens herkend hadden. Ze waren nog aan het vertellen toen 

plotseling Jezus Zelf weer in hun midden stond. Hij zei: “Ik wens jullie vrede!”  

Ze schrokken enorm, omdat ze dachten dat ze een geest zagen. Maar Jezus zei: 

”Waarom schrikken jullie zo? Waarom twijfelen jullie of Ik het wel echt ben? 

Kijk eens goed naar mijn handen en voeten. Ik ben het écht. Voel maar, en kijk 

maar goed: een geest heeft toch geen botten en geen huid.” Daarna liet Hij hen 

zijn handen en zijn voeten zien.  

 

 

 

De leerlingen waren zo blij en verrast;  ze konden het nog steeds niet geloven. 

Daarom vroeg Jezus: “Hebben jullie hier iets te eten?” Ze gaven hem een stuk 

gebakken vis. Hij pakte het aan en at het op. Ze keken allemaal verbaasd toe.  

Daarna zei Hij: “Weet je nog wat ik gezegd heb? Alles wat er over Mij in de 

heilige Boeken staat, bij Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen moet 

gebeuren.” En daarna hielp Hij zijn leerlingen om te begrijpen wat er in de 

heilige Boeken staat. Hij zei: “In de heilige boeken kan je al lezen dat de 

Messias, de mens die God gezonden heeft, moet lijden en dood zal gaan. Maar 

ook dat Hij na drie dagen weer zal opstaan uit de dood. Dit is het Goede Nieuws 

dat verteld moet worden aan de hele wereld: 'Als je opnieuw probeert goed te 

leven dan zal God je fouten vergeven'. Dit moeten jullie aan iedereen vertellen. 

Begin maar, dichtbij, hier in Jeruzalem.” 

 

Dit is het Woord van God 

Kinderen: Wij danken God 



Gebed om vertrouwen op het Goede Nieuws 

 

Goede God,  

U brengt het Goede Nieuws  

Maar soms geloven we het niet. 

Pas als wij iets zelf kunnen zien, 

geloven we dat het waar is. 

 

 

Jezus is opgestaan  

en zo liet Hij zich zien aan de leerlingen.  

Maar wij zelf hebben het niet gezien. 

Wij hebben er alleen van gehoord, hier in de kerk, 

 ook tijdens de paaswaaktocht en bij de Kinderwoordienst. 

 

 

Wij bidden U: 

leer ons vertrouwen op wat ons verteld wordt, 

zodat wij dit Goede Nieuws  

kunnen delen en doorvertellen, 

aan mensen rondom ons. 

En vooral het Goede Nieuws laten zien, 

door goed te doen. 

Amen 



Gesprek met de kinderen 

Iets beschrijven is moeilijk, denk maar terug aan de kruisen van bij de opening. 

Ze waren verschillend maar betekenen hetzelfde. En ze zijn misschien ook op 

verschillende manieren beschreven. Maar ze wijzen allebei terug naar Jezus. Dit 

hebben we vast al eens eerder gehoord, en daarom begrijpen we elkaar sneller. 

 

De leerlingen van Jezus vertelden aan de anderen wat zij gezien hadden, wat zij 

meegemaakt hadden onderweg. Dat werd niet direct begrepen en geloofd. 

Stel je eens voor: 

Je moeder is in verwachting. Op de dag van de bevalling ben jij op school. De 

juf komt naar je toe en zegt: “Je hebt een zusje.” Je loopt naar huis en als je de 

straat in loopt roept je buurjongen: “Je hebt een zusje.” Als je de keuken 

binnenkomt zegt je vader: “Je hebt een zusje.” Je rent naar boven en je ziet: je 

hebt een zusje! Op welk moment geloofde je het echt, dat je een zusje hebt? Is 

het nodig dat je je zusje kan zien en haar vingertjes kan tellen, of geloof je het 

al eerder? Dat is voor iedereen verschillend. 

Vraag daarna aan de kinderen: Wanneer geloof je iets? Moet je het kunnen 

vastpakken? Als iemand het vertelt die je vertrouwt? Maakt het uit wie jou wat 

vertelt? Heb jij ook wel eens iets geloofd wat achteraf niet waar bleek te zijn?  

Heeft iemand je weleens voor de gek gehouden? Je iets verteld dat niet waar 

was – en jij geloofde het? Hoe vond je dat?  

Bespreek met de kinderen ook het verband tussen de boodschap en de 

boodschapper. Wanneer je iemand vertrouwt, geloof je veel eerder wat die 

persoon aan je vertelt dan als het een onbekende is. Zijn er mensen die je altijd 

gelooft als ze iets vertellen? Waarom dan? 

https://www.schooltv.nl/video/wat-is-nepnieuws-verzonnen-berichten-op-social-media/  

NepNieuws. Hebben ze daar wel van gehoord? Hoe kun je het herkennen? Wat 

maakt iets dat je hoort betrouwbaar. Sluit het gesprek met de vraag af: En wat 

deel jij met anderen? Alleen kleine dingen of ook belangrijke dingen? Zoals van 

wie je houdt, wat je graag doet, wat je wilt in dit leven?  

 

https://www.schooltv.nl/video/wat-is-nepnieuws-verzonnen-berichten-op-social-media/


 

 

Spelletje: Ik voel wat jij niet ziet 

Ik voel, ik voel wat jij niet ziet.  

En als ik het dan beschrijf moet je me wel geloven.... 

 

 

Spelletje: Waar of niet? 

Wat en vooral wie kun je geloven.  

Als iemand iets zegt is het dan waar of niet.  

Dat moet je zelf beoordelen.  

      •  Ik heb nog nooit pizza gegeten. 

• Ik heb schoenmaat 37. 

• Ik heb gelakte teennagels. 

• Ik heb een tweelingzus. 


