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.

Vertel de kinderen dat je je preek thuis hebt
laten liggen (of iets dergelijks) en dat je dat even
moet oplossen. Zoek contact met iemand via je
smartphone. Laat de telefoon verschillende
keren overgaan zonder verbinding te krijgen.
Bel een ander nummer waarop wel gereageerd
wordt en zeg: ‘Hé, hallo, wat fijn dat we contact
hebben!’ Los je probleem op.
Wat fijn, hè, dat we altijd iemand kunnen bellen
of appen? Zomaar voor de gezelligheid, of omdat we iets af willen spreken, of omdat we iets willen
vragen.
Vraag een paar kinderen met wie zij wel eens contact zoeken.

Laat een druiventros zien.
Ken je het voorbeeld dat Jezus vertelde over de
druivenplant? Dat ging eigenlijk ook over
‘contact hebben’. Hij zei: ‘Ik ben als de stam van
die plant. Jullie zijn de takken. Zorg dat je goed
vast blijft zitten aan de stam. Dan kunnen er
vruchten gaan groeien.’ Als we naar Jezus’
woorden luisteren en doen wat Hij zegt blijven
we veilig aan de stam. Jezus zegt dan: ‘Je blijft in
mijn liefde, als je doet wat Ik zeg.’

Zet tassen en koffers klaar.
Iemand die deed wat God zei, was Abraham.
God koos hem uit voor een buitengewoon plan.
Hoe dat ging horen jullie in je eigen groep. 1Jullie
mogen in elk geval deze tassen en koffers
meenemen. Reken maar dat het een bijzonder
verhaal wordt!

Laat nogmaals je telefoon zien.
Zoals je contact kunt zoeken met je telefoon en
iemand iets kunt zeggen of vragen, zo mogen
we contact hebben met Jezus. Dat kun je
bijvoorbeeld doen door te bidden. Daar hebben
we deze week voor uitgekozen: de Week van
gebed. En vanmorgen kun je er al aan mee gaan
doen. Veel plezier!

Doe je deze week ook thuis mee met de Week
van gebed? Gebruik dan het handige
gebedsboekje2 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 #blijfinmijnliefde vanuit het verhaal van Abraham die geroepen werd om met zijn familie in Gods liefde te
blijven. Het subthema is: Hallo, hebben we contact? Aan het materiaal werd meegewerkt door onder andere het
Nederlands Bijbelgenootschap en Kinderwerk Er op uit! Het materiaal is gratis te downloaden via
www.weekvangebed.nl/kinderen

Je kunt er ook voor kiezen om het verhaal tijdens het kindermoment te vertellen. Je vindt het verhaal in het materiaal voor de
kinderdienst.
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Het gebedsboekje is te bestellen via www.weekvangebed.nl/materialen

