
Kinder Woord Dienst van Oase 

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

Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! 

     

 

 

 

Navertelling Marcus 6,7-13 

Wandelen met God 

Jezus was kort in de stad geweest was waar Hij als kind gewoond had. Daar voelde Hij 

zich niet welkom en dus ging Hij naar dorpen in de buurt.   

In die dagen riep Hij zijn twaalf apostelen bij Zich. Hij zei: “Jullie weten nu dat Ik de 

Zoon van God ben en dat de Vader in de hemel heel veel van jullie houdt. Ook andere 

dingen hebben jullie geleerd door met Mij op te trekken. Nu is het tijd dat ook andere 

mensen meer over Mij en mijn Vader horen. Daarom moeten jullie door heel het land gaan 

trekken en de mensen daar Mij en God vertellen.   

Ik zend jullie twee aan twee op weg. Als jull ie een onrustige boze geest zien, dan geef Ik 

jullie de macht om hem rustig te maken en te verjagen. En de mensen te vertellen over de 

liefde van God.  

 

Maar… je mag bijna niets meenemen op reis; geen eten en geen geld mag je meenemen, 

nee, zelfs geen rugzak. Alleen een stok om op te steunen. Sandalen mag je wel dragen 

maar ook geen extra kleren. Geloof maar gewoon in God en in de mensen: zij zullen hun 

hart en hun huis voor jullie openen. In de huizen en op de pleinen kun je iedereen over Mij 

vertellen.  

 

Als mensen je uitnodigen kun je blijven logeren. En is er een huis waar de mensen niet 

willen luisteren en ze je niet vragen om binnen te komen, ga dan meteen verder. Schud 

daar dan het stof van je voeten en ga weer weg. Veel succes!”  

 

Zo gingen de twaalf apostelen op pad. Overal vertelden zij over God en zijn Zoon Jezus. 

De apostelen wandelden zo met God aan hun zij. Ze joegen veel boze geesten weg als zij 

de mensen over God vertelden. Zieke mensen zalfden zij met olie, en zo werden die weer 

beter. 

Dit is het Woord van God 

Kinderen: Wij danken God     

               



 

 

Gebed 

Goede God,  

We hebben vakantie, 

vandaag willen wij met U wandelen. 

Wij gaan op weg als een pelgrim, 

met een stok in de hand  

en met wat humor en liefde in onze rugzak. 

Wij willen reizen, God, nieuwe dingen ontdekken. 

 

Het hoeft niet ver te zijn,  

ons doel kan simpel zijn. 

Wilt U ons de weg wijzen, God,  

de weg die bij ons leven hoort? 

En als we de weg niet kunnen vinden,  

stuurt Uons dan alstublieft af en toe een beetje bij? 

 

Wij laten ons door uw zoon Jezus leiden, 

door de woorden die Hij zei. 

Zo zullen wij gelukkige mensen worden. 

Dank U daarvoor, God. 

 

Amen 

 

 

 

 



Gesprek met de kinderen          

Alles wat groot is, moet klein beginnen. In het begin was er Jezus en zijn twaalf vrienden, de 

twaalf apostelen. Door hen uit te zenden, twee aan twee, wordt het verhaal van wie Jezus is 

bekend en sluiten steeds meer mensen zich bij Jezus aan. Deze mensen besluiten te gaan 

wandelen met God. Vandaag is voor een groot deel van de kinderen de vakantie aangebroken. 

Misschien gaan sommige kinderen wel wandelen in de vakantie.  

Er zijn verschillende manieren van wandelen. Kijk of de kinderen een paar manieren weten.        

Te denken valt aan: 

- Op vakantie in de bergen wandelen, met je ouders in het bos gaan wandelen.  

- De avondvierdaagse wandelen. Of de echte vierdaagse van Nijmegen. 

- Wandelen kan ook heel naar zijn. Wanneer er oorlog is, en je nergens meer veilig bent. Dan 

moet je wel gaan lopen. Soms uren en dagen om een nieuwe veilige plek te vinden.  

- En je kan pelgrim worden; dan wandel je met God. Jezus zei tegen Zijn leerlingen, de twaalf 

apostelen, dat zij dat moesten doen. Ga naar de mensen en vertel over God en hoe Hij van mensen 

houdt.  

Vraag aan de kinderen of zij het woord ‘pelgrim’ wel eens gehoord hebben? Wat zou dat kunnen 

zijn, een pelgrim? Misschien kennen ze wel iemand die als pelgrim onderweg geweest is? 

Vertel over pelgrims: 

In de loop van de tijd hebben heel veel mensen zo gewandeld met God. Er zijn speciale plekken 

waar men naar toe wandelde. In het noorden van Spanje is een grote kerk van Sint Jacobus in de 

plaats Santiago. Al in de Middeleeuwen wandelde mensen daarnaartoe. In heel Europa zijn 

speciale wegen waarlangs de pelgrims trekken. Ook nu nog wandelen mensen soms maandenlang 

om in Santiago te komen. 

Waarom zouden mensen dat doen? Laat de kinderen zelf antwoorden bedenken.  

Wandelen als een pelgrim maakt je anders. Je loopt, je leest de Bijbel, je praat met mensen, je 

denkt na over het leven. Door te wandelen als een pelgrim wordt je geloof dieper. Je bent niet 

zomaar onderweg, je wandelt met God!In het verhaal van de Bijbel mag je zelfs geen rugzak 

meenemen. Maar pelgrims hebben meestal wel een rugzak. Wat zou een pelgrim in zijn rugzak 

willen stoppen? Wat zouden de kinderen in hun rugzak stoppen wanneer ze een verre reis gaan 

maken? 

Voor de oudere kinderen 

Hebben de kinderen wel eens nagedacht over hun leven als een reis? Wat is dan het beginpunt? 

(hun geboorte), en waar zijn ze naar op weg? (Dat kan het einde van hun leven zijn, maar 

misschien hebben we wel iets wat ze graag willen doen in hun leven, een doel dat ze willen 

bereiken.)  

Gaat het bij het onderweg zijn dan om het eindpunt, of juist om het onderweg zijn?  

Bij het leven is dat niet zo moeilijk, het gaat natuulijk om het leven zelf! Stel tot slot de vraag of 

de kinderen ook wandelen met God in hun leven. Denk samen na over wat dat betekent. 



We Maken Zelf een Pelgrimstok 

       

      


