
Hallo jongens en meisjes, 

 

Als ik dit stukje schrijf is het heerlijk zonnig weer. 

De rommelmarkt is weer achter de rug met een geweldige opbrengst: Daar kunnen we 

weer fantastisch op terug kijken Mooi om te zien dat jong en oud samen werken voor 

hetzelfde doel en leren van elkaar. Een dag later hebben we tijdens de kindernevendienst 

met Pinksteren heerlijk buiten gespeeld en hebben gesmikkeld  van een  ijsje.  

Gisteren hebben de  dames van Nederland met voetballen de halve finale gehaald en 

vandaag hebben we levend ganzenbord gepeeld rondom de kerk .Dit kun je op de foto’s 

zien 

We kunnen al gaan aftellen tot de zomervakantie! 

 

In de zomer lezen we uit het Evangelie van Lucas. Lucas vertelt hoe Jezus door Israël reist 

om overal te vertellen over Gods koninkrijk. Overal waar hij is, komt de wereld tot bloei: 

Jezus trekt een spoor van geluk door de straten.(Vast ook tijdens de avond 4 daagse in  

De Vecht afgelopen week waar ik veel van jullie ook heb gezien!) We horen hoe hij mensen 

uitnodigt om met hem mee te gaan, op weg naar een nieuw begin. Het thema dat we bij 

deze verhalen gekozen hebben is: Dit doe ik voor jou. Jezus laat zien wat God voor 

mensen doet. En hij moedigt ons aan om hetzelfde te doen. Ik wens u en de kinderen 

weer veel inspiratie rond de Bijbelverhalen en alvast een goede zomer! 
 
Na 14 juli begint de zomervakantie van de kindernevendienst en we starten weer op 8 
september  tegelijk met de startdienst.  
 
Groetjes van Bernedine, Jolanda, Wendy en Annet 
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Zondag 7 juli 2019 – Lucas 10:1-20 

 
Ik heb iets voor je  

Jezus stuurt 72 volgelingen op pad. Om 
zieken te genezen en vrede te brengen. 
Met de kinderen denken na over de 
uitspraak: ‘Ik heb iets voor je’? Wat zou het 
leukste zijn dat je aan iemand kunt geven? 
Hoe is het om zoiets te geven? 

 

Zondag 14 juli 2019 – Lucas 10:25-37 

 
Naast wie sta jij?  

 
 
Vandaag lezen we het prachtige, 

bekende verhaal van de 

barmhartige Samaritaan.  

Het koninkrijk van God ziet eruit 

als een beroofde reiziger.  

Je hoeft maar bij hem neer te 

knielen en je bent er.  

 

 
 
 
Dit is de afscheidsdienst van kinderen uit groep 8:  
 

Teije, Hanneke, Lyke en Freij met als thema 

 # does lief. Dit is een feestelijke kinderdienst en 

er is geen kindernevendienst ,maar wel oppas 

aanwezig.  

We wensen jullie alvast alle 4 suc6 op jullie 

nieuwe school na de zomervakantie !  

Deze dienst is samen met jullie en je  ouders 

voorbereid dus komt allen! 

  

https://www.kindopzondag.nl/fileadmin/_processed_/csm_KOZ8706-periode-20190707_25cc3f5ba8.jpg
https://www.kindopzondag.nl/fileadmin/_processed_/csm_KOZ8706-periode-20190714_04135fad1d.jpg
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Verhaal: Meer dan een gevoel 
 
Groep 7 mag deze pauze voetballen.  

Aan de overkant van de school is een groot grasveld. Roos vindt voetballen leuk, maar het 

is vervelend dat er soms grote jongens zijn.  

Zij pakken de bal af of roepen nare dingen. Vandaag gebeurt het weer. “Daar komt de 

meester”, roept Roos opeens.  De jongens wachten hem niet af en rennen weg. Maar één 

van hen struikelt over een paaltje. Roos ziet dat het veel pijn doet. Eigenlijk vindt ze het net 

goed dat de jongen valt. Maar als ze naar hem kijkt, voelt ze iets van binnen. Alsof er iets 

beweegt. Voordat ze het weet, steekt ze haar hand uit om hem overeind te helpen.  

 

God wil dat we onze naaste liefhebben.  

Wie is mijn naaste? Die vraag stelt een 

geleerde man aan de Heere Jezus.  

Als antwoord vertelt Jezus een verhaal 

van de barmhartige Samaritaan 

Na het verhaal stelt de Heere Jezus een 

belangrijke vraag. “Wie was een naaste 

voor de gewonde man?” Jezus draait de 

vraag van de wetgeleerde dus om. Het 

gaat er niet allereerst om wie jouw naaste 

is, maar voor wie jij een naaste bent! 

 

Roos voelt medelijden als ze ziet hoeveel pijn de jongen heeft. Barmhartigheid is niet 

alleen een gevoel. Het zorgt er ook voor dat je in beweging komt. Je zorgt voor een ander 

die pijn heeft, zelfs als het je vriend niet is. Je komt op voor een klasgenootje dat gepest 

wordt, zelfs als je erom uitgelachen wordt. Je speelt met een leeftijdsgenoot die gevlucht is 

uit een oorlogsland en nu bij jou in de buurt woont. Is dat makkelijk? Nee! Je denkt veel 

eerder en gemakkelijker aan jezelf en aan wat jij belangrijk vindt. Je bent uit jezelf niet 

barmhartig en je kunt het jezelf 

niet geven.  

Je hebt de Heere Jezus nodig.  

Hij is vol van barmhartigheid.  

Hij heeft vijanden lief en wilde 

zelfs de straf krijgen die zij 

verdienden. Hij deelt vergeving uit 

als je met je zonden bij Hem 

komt. Als je eerlijk vertelt van al 

die keren dat je niet barmhartig 

was. En dan gebeurt er iets 

moois.  

 

Zoals een kind op z’n vader lijkt, gaan kinderen van God op hun hemelse Vader lijken  

 

https://www.kindopzondag.nl/fileadmin/_processed_/csm_KOZ8706-periode-20190818_95d2b67242.jpg
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