
 

 

- Een opblaasbare wereldbol (strandbal) 

- Een Bijbel in Gewone Taal 

Komende week wordt er in heel veel landen in de wereld gebeden. Wij mogen ook meedoen en 

daarmee starten we vandaag. [Indien van toepassing:] Jullie horen er straks van alles over in jullie eigen 

groep. Maar we beginnen met een verhaal.  

 

- Laat een opblaasbare wereldbol (strandbal) 

door de kerk gaan. 

- Lees ondertussen Genesis 1 vers 26-31.  

- En lees vervolgens ook Genesis 6 vers 5-8. 

- Haal de bal op bij wie hij op dat moment is 

en laat de lucht eruit lopen. 

 

 

Toen God de mensen maakte was Hij heel blij. Hij was enthousiast over wat Hij gemaakt had. Hij verlangde ernaar 

dat de mensen daar goed mee zouden omgaan. Dat ze goed zouden zijn voor elkaar en voor de aarde. Maar dat 

laatste lukte de mensen niet goed. De mensen maakten er een potje van en God had zelfs spijt dat Hij hun 

gemaakt had. Maar zijn liefde voor de mensen en voor de aarde is zo groot, dat Hij toch iemand uitkoos om 

opnieuw te beginnen. 

 



 

 

 

Noach leefde goed: hij vertrouwde op God, 

terwijl anderen alleen maar deden waar ze zelf 

zin in hadden. Daarom koos God hem uit. Met 

een volle ark werd hij gered toen God de aarde 

schoonspoelde. En God beloofde dat Hij nooit 

meer zo’n watervloed op aarde zou geven. 

• Laat iemand de strandbal weer opblazen. 

Er kwamen nieuwe mensen, in alle kleuren en 

maten. En de vogels zwermen weer aan de 

hemel, de vissen vulden de zee en de andere 

dieren zochten hun weg op aarde. De aarde is weer vol geworden. 

 

Helaas bleef het niet goed gaan op aarde. 

Opnieuw is er onrecht, oorlog en verdriet. 

Er zijn mensen die te weinig geld hebben om 

eten te kopen of een huis te betalen. Ze leven 

op straat.  

Ook maken we soms de natuur kapot. 

Bijvoorbeeld door rommel achter te laten.  

 

Dia 4 – Problemen 2 

Sommige mensen worden gepest of 

buitengesloten. Soms alleen maar omdat ze er 

anders uitzien. Bijvoorbeeld omdat de kleur van 

hun huid donker is.  

 

 

 

 

 

Dia 5 – Opkomen voor de ander 

Iets goeds, iets aardigs, iets liefs doen voor 

iemand is leuk! En voor iemand opkomen die 

onrecht wordt aangedaan, maakt je samen 

sterk. Toch lukt het ons niet altijd en doen we 

soms het tegenovergestelde. 

Ook mensen uit de Bijbel kenden dat. Denk 

maar aan Petrus die loog dat hij Jezus niet 

kende – dat ging mis. Maar Jonatan kwam op 

voor zijn vriend David toen die in gevaar was – 

dat ging goed! 



 

 

 

God stuurde zijn Zoon naar de wereld. Jezus 

heeft verteld en voorgedaan hoe je goed doet 

en rechtvaardig bent. Daarover mogen jullie 

van alles gaan ontdekken in de 

kinder(neven)dienst. 

 

 

 

 

 

Doe je deze week ook thuis mee met de Week 

van gebed? Gebruik dan het handige 

gebedsboekje1 dat je meekrijgt aan het einde 

van de (kinder)dienst. Voor elke dag staat er 

een verhaal, een opdracht en gebedspunten in.  

 

 

[Eventueel te gebruiken als overgang naar de presentatie voor de rest van de samenkomst.] 

 

Voor de zondag van de Week van gebed voor eenheid is in opdracht van MissieNederland en de Raad 

van Kerken een speciaal kinderdienstpakket ontwikkeld door de Internationale Bijbelbond. Het 

materiaal haakt aan op het thema Doe goed, zoek recht. Het materiaal bevat veel verwijzingen naar 

leuke video's en knutselopdrachten. Ook bevat het pakket aansluitende lessen van de 

kindernevendienstmethode Bijbel Basics van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Het materiaal 

is gratis te downloaden via www.weekvangebed.nl/kinderen  

 

1 Het gebedsboekje is te bestellen via www.weekvangebed.nl/materialen   

http://www.weekvangebed.nl/kinderen
http://www.weekvangebed.nl/materialen

