BEWOGEN WOORDEN
De gekruisigde Jezus spreekt je aan

kinderprogramma Stille Week
tweede dag

Ik verzeker je, vandaag nog
zul je met Mij in het paradijs
zijn
(Lucas 23:43)
Thuis zijn
Binnenkomst kinderen
de 3 adventskaarsen branden
Welkom
1 kaars wordt uitgeblazen door een kind

Benodigdheden:

Gebed
Zingen: Opwekking 464

Wees stil voor het aangezicht van God,
want Heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
Die zelf geen zonde kent
En ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Lezen: Lucas 23: 32-34 (Bijbel in gewone taal)
Kort gesprekje over het Bijbelgedeelte:
Vandaag lezen we een paar verzen die we gisteren ook hebben gelezen en een nieuw
gedeelte. Het gaat over Jezus en de twee mensen die met hem gekruisigd worden. Er zijn
verschillende groepjes mensen op de heuvel.
* Wat doen ze?
* Zie je ook verschillen?
* De misdadigers praten ook tegen Jezus. Wat zeggen ze?
* Wat betekent Jezus antwoord?
Luisterlied:
“Jasmijn” van Reni en Elisa, De vijfde Symfonie nr. 4

 Vier adventskaarsen.

 Lucifers of aansteker.
 Bijbel in gewone taal
 CD-speler / Laptop
 CD De vijfde Symfonie van Reni
en Elisa
 Bouwplaat huisje op stevig
papier: https://
zaanstaddatsja.wordpress.com/
doe-het-zelf/
 Viltstiften, scharen, lijm, restjes
wol/vilt, knoopjes en ander
kosteloos materiaal om het huis
te versieren

Verwerking:
Iedere avond wordt een verwerking
gedaan. Deze vier verwerkingen vormen
samen een geheel.
1e avond: dienblad schilderen n.a.v.
thema: dienen
2e avond: huis van papier knippen en
plakken n.a.v. thema: thuis zijn
3e avond: kruis van takken maken in klei
n.a.v. thema: eenzaamheid.

4e avond: etiket maken op flesje bronwater n.a.v. thema: dorst hebben.
Op de 4e avond wordt het huisje, het
kruis en het flesje water op het dienblad
gezet en mag het kunstwerk mee naar
huis..

Thuis zijn
Korte uitleg van het lied:
Jasmijn is geboren in China, zij werd als baby’tje op straat gevonden en woonde in een
kindertehuis. Vlak voor haar 1e verjaardag werd zij geadopteerd en kwam naar Neder
land. Ze groeide op met haar zus en broertjes en haar adoptieouders hielden heel veel
van haar. Toch miste Jasmijn haar biologische ouders. Waar zouden ze zijn, waarom
woonde ze niet bij hen? Dan wordt Jasmijn ziek, ze is 9 jaar. Ze heeft leukemie. Ze
kent de Here God en vraagt Hem om hulp. De Here God laat haar zien, dat Hij van
haar houdt, ze ontdekt dat er in de Bijbel staat dat alle namen in Gods Hand zijn ge
schreven, dat Hij er was toen ze geboren werd en dat Hij er is, nu ze ziek is. Na 2 jaar
ziek zijn, sterft Jasmijn. Ze weet dat zij naar haar Vader gaat, dat ze bij God echt thuis
is. Reni en Elisa hebben een lied voor haar geschreven.
Jezus laat aan het kruis zien, dat je bij Hem mag wonen als je in Hem gelooft. Dat is
Thuis zijn!

Verwerking:
Jezus laat ons zien dat Hij dienstbaar was en het grootste offer heeft gegeven aan het
kruis. Hij belooft ons dat wij bij hem thuis mogen komen door uit de bron (Gods
Woord) te leven. Neem dit cadeau mee naar huis en deel het met anderen.
Vandaag mogen de kinderen het huis kleuren, knippen, vouwen en in elkaar lijmen.
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