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

Ziekendag

Effata! Ga open, luister en spreek

Werkt het allemaal goed bij jullie?
Kunnen jullie bewegen? Kijken,
en goed naar Opdrachten Luisteren?

Navertelling Marcus 7,31-37
Ga open!
Jezus was met zijn leerlingen onderweg. Ze waren van plan naar het Meer
van Galilea te lopen, en waren al een flink eind opweg. Onderweg werden ze
opeens tegengehouden door een groepje mensen. Deze mensen hadden een
vriend die niets kon horen. Hij kon ook bijna niet praten. De vrienden
wilden heel graag dat Jezus deze man beter zou maken en ze smeekten
Jezus daarom hem te helpen.
Jezus wilde de man wel helpen, maar er was een probleempje. Niet
iedereen mocht weten dat Jezus mensen beter kon maken.

Daarom nam Hij deze dove man apart. Jezus stak zijn vingers in de oren van
de man en raakte zijn tong aan met wat spuug. Hij keek naar de hemel en
riep: ‘Ga open’. In Jezus’ taal klonk dat als Effata!
Meteen kon de man weer horen en praten. Wat was hij blij!
Maar Jezus wilde niet dat hij aan iedereen zou gaan vertellen wat er
gebeurd was. Daarom vroeg Hij aan de man en zijn vrienden of ze
alsjeblieft geheim wilden houden wat Hij net gedaan had. Maar de mensen
kónden het niet geheim houden. Ze waren er zo van onder de indruk!
Jezus werd er verdrietig en boos van. Hoe Hij ook zijn best deed om de
mensen stil te houden, het had geen zin. De mensen vertelden aan iedereen
die het wilde horen hoe goed Jezus was. Ze vonden Jezus geweldig en
stopten niet met praten over Hem. Zo hoorde iedereen wat Jezus gedaan
had.
Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Gebed om goed te doen
Lieve God,
U gaf ons oren om mee te horen,

ogen om mee te zien,

een mond om mee te spreken
en handen om mee te werken.

Geef ons dan ook de kracht
om te zien,
te horen,
te zeggen
en te doen,
wat goed is.

Amen

Deze kaart is met veel liefde
voor u gemaakt
door één van de kinderen
tijdens de Kinderwoorddienst
Van Oase
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