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In de kerk kun je samen blij zijn

In de kerk kun je
groeien in geloof

In coronatijd was jarig zijn best een beetje saai. In ieder geval miste je
een huiskamer vol familie en vrienden. En hoe gezellig kan het zijn als je op een feest
andere mensen ontmoet?! Oké, naar de kerk gaan voelt misschien niet altijd als een
feest, maar toch: samen met anderen wordt het wel fijner en mooier om te geloven.

Heb jij je ouders wel eens in de tuin
geholpen? Wat een klus kan het zijn
om alle bladeren te vegen of het
onkruid tussen de plantjes weg te
halen. Misschien heb je weleens
zaadjes in de grond gedaan? Het
duurt dan wel een poosje voordat
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het plantje goed zichtbaar wordt.
Daarnaast moet je er wel voor zorgen dat het plantje
genoeg water krijgt, dat de slakken het plantje niet
opeten en dat er geen onkruid tussen gaat groeien.
Ondertussen groeit het plantje bijna als vanzelf door de zon. Dus als je
zorgt voor de juiste omstandigheden, groeit het plantje vanzelf.

Lezen Psalm 100

De kerk maakt samen sterk
Je hebt vast op school tijdens gym weleens een
teamsport gedaan: voetbal, hockey of volleybal.
Of misschien zit je er zelf wel op. Wat zo handig
is aan een team, is dat iedereen een eigen plekje
heeft. Ben je goed in verdedigen dan sta je vlakbij
de keeper. En als je goed bent in smashen, dan sta
je vooraan bij het volleybalnet. Zo kan iedereen
doen waar hij goed in is en vorm je samen een
goed team. Samen ben je sterker. Je moedigt
elkaar aan of geeft elkaar tips, zo wordt het team
nog beter.

Vandaag lezen we een Psalm die ons oproept om samen (als volk) met blijdschap voor
Gods aangezicht te komen. Als je als gemeente samen komt, zing je uit dat God goed is,
vraag je Hem om genade en vier je dat Jezus ons
vrijspreekt van onze zonden. Natuurlijk kun je dat
alleen ook beleven, maar samen wordt het meer.
En als het jou even niet lukt om dat te geloven,
helpt een ander jou om het te ervaren: de Heere
God is goed!

In gesprek	Op welke momenten vind je het fijn
dat er een kerk is? Wat heb je in de
afgelopen periode gemist toen je
niet bij elkaar kon komen?
Doen	Schrijf een bemoedigend kaartje
naar de kerkenraad of dominee om
hen te bedanken voor wat ze in de
afgelopen (moeilijke) tijd hebben
gedaan.

Lezen 1 Korinthe 12: 12-18
Paulus schrijft in de Bijbel ook over de kerk als
een soort team. Bij de kerk horen allerlei mensen
en iedereen heeft zijn eigen plek. Je kunt elkaar
bemoedigen en tips geven. En je kunt niemand
missen. Want samen ben je sterker!

Lezen Johannes 15: 1-8
Jezus gebruikt het beeld van de wijnstok en de vruchten om uit te leggen
hoe belangrijk het is om te blijven groeien in geloof. Maar er is iets
bijzonders. Jezus zegt niet: ‘Draag vrucht’, maar ‘Blijf in mij’. Als je dicht
bij Jezus en bij zijn woorden blijft, komen de vruchten vanzelf. De kerk is
zo’n plek, waar je meer over Gods Zoon en zijn woorden kunt ontdekken.

In gesprek Hoe kunnen wij dichtbij Jezus blijven?
Doen	Als je dichtbij Jezus blijft,
gaan er mooie dingen
gebeuren in jouw leven.
Kijk maar wat er in
de druiven staat. Kun
jij ontdekken welke
woorden erin staan?

In gesprek Deel met elkaar waar jullie goed in

zijn. (Je kunt ook over het gezinslid
dat naast je zit vertellen waar hij/zij
goed in is). Op welke manier kun jij
met jouw talent de mensen in jouw
gemeente aanmoedigen?
Doen	Schrijf op de lichaamsdelen van het
poppetje wat jullie kunnen doen
om andere gemeenteleden aan te
moedigen.
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In de kerk bidden we voor elkaar
en de wereld om ons heen

je deze reden
Hoe belangrijk vind loven (1-10)?
om in de kerk te ge

7om inredenen
de kerk te geloven

Wat is jouw reden om in de kerk te geloven?

Je gaat op zondag naar de kerk toe en
misschien ga je ook naar de kinderclub
of catechisatie. Daar kom je vrienden
tegen van de kerk. Maar, verder doe
jij je eigen ding op school, op het
sportveld en thuis op je kamer. De
kans dat je daar mensen tegenkomt
uit jouw kerk is klein. Je komt op
die plekken misschien wel mensen
tegen die weinig begrijpen van kerk
of geloof. Met hen praat je daar niet
over, terwijl God
op de eerste plek in je leven wilt staan. Voel jij ook dat
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dit soms botst? Dit is geen nieuw probleem, de eerste
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kerkmensen hadden daar ook al moeite mee.

Lezen Handelingen 2: 41-46
De groep van mensen in Jeruzalem die in Jezus als hun Redder geloven,
zoeken elkaar op. Ze laten zien dat de gemeenschap, het bij elkaar horen,
heel belangrijk is. Ze eten samen, bidden met elkaar, leren met elkaar uit
de Bijbel, ze prijzen God en zorgen voor elkaar. Ze hebben elkaar nodig,
zeker ook omdat toen nog maar weinig mensen in Jezus geloofden.
We zijn bijna tweeduizend jaar verder en gelukkig geloven er inmiddels
mensen over de hele wereld in de God van de Bijbel. Maar, tegelijkertijd
is er eigenlijk niet veel veranderd. Kijk maar om je heen wie er niet (meer)
gelooft. Anderen in de kerk hebben jou daarom nodig en jij hen. Je
leeftijdsgenoten, maar ook de ouderen die er al heel lang bij horen. De
kerk bindt jullie samen.

In gesprek	Vergelijk jouw kerk eens met de eerste gemeente in

Jeruzalem. Wat doen jullie ook? Wat kan anders/beter? Hoe
zou jij daarbij kunnen helpen?
Doen	Vraag als gezin eens iemand op de koffie die je nog nooit
gesproken hebt.
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Als je bidt, som je al gauw een verlanglijstje op. Inderdaad je mag alles
met God delen. Maar denk je er wel eens over na of wat jij wilt ook is wat
God wil? Als je daar samen over nadenkt, dan zou het zomaar kunnen
dat jouw verlangens niet meer in jouw gebed
voorkomen. Misschien merk je wel dat je veel
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vaker voor iemand anders gaat bidden?!

Lezen Handelingen 1: 13-14
Als de kerk ontstaat, begint het met gebed. Dat lezen we in dit bijbelgedeelte, dat zich meteen
na Jezus’ Hemelvaart afspeelt. We weten natuurlijk niet precies wat er gebeden werd. Misschien
hebben ze hun verdriet en verwondering over alles wat er sinds Pasen en Hemelvaart gebeurd is
wel aan God voorgelegd. Of hebben ze gevraagd hoe zij nu verder moeten geloven. Ze bidden in
elk geval vurig, dus met heel veel kracht.

In gesprek	Gaat jouw gebed er ook zo aan toe? Vliegen de vonken er ook vanaf? Hoe kunnen
jullie gebedsvuurwerk afsteken dat tot aan de hemel reikt?

Doen	Pak de krant van vandaag of een nieuws-app erbij. Kies drie punten uit die jou raken

Waarom zou je naar de kerk gaan? Misschien is dat iets wat jij je ook weleens afvraagt. Zeker
toen je door corona lange tijd niet gewoon naar de kerk kon. Of heb je juist in die periode
ontdekt dat je de kerk of de mensen van de kerk hebt gemist? In de Bijbel wordt regelmatig
over de kerk en vooral over de gemeenschap van alle mensen die in God geloven geschreven.
Met deze poster kun je samen ontdekken waarom naar de kerk gaan zo gek nog niet is. Kies
elke dag één van de redenen uit, lees het bijbelgedeelte en ga samen in gesprek. En vergeet
niet de opdrachtjes erbij samen te doen!

In de kerk heb je elkaar nodig

wuort
gidraa

In de kerk leer je
delen en doen

en bid hiervoor.

De kerk herinnert je aan
Gods aanwezigheid
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‘Kijk, daar is de kerk!’ Als je met elkaar op vakantie bent, helpt
een kerk je vaak om het centrum van een stad te vinden. En
als je de weg kwijt bent, kan een kerktoren je de goede richting op
wijzen. Kerken zijn vaak belangrijke gebouwen voor een dorp of een
stad. Kerken laten ook zien dat mensen al eeuwenlang God zoeken.
Ze hebben in de kerk gezongen en gebeden tot God, geluisterd
naar de woorden uit de Bijbel. Kerken herinneren ons eraan dat
God aanwezig is én wil zijn onder mensen.
Ondertussen hoor je steeds vaker zeggen dat je de kerk misschien niet altijd nodig hebt om
te kunnen geloven. Maar als we zo denken, zorgen we er dan niet voor dat ook het geloof
steeds minder zichtbaar wordt? Als we op zondag of doordeweeks naar de kerk gaan,
laten we ook aan andere mensen zien: God is er en Hij is belangrijk voor ons!

Wij wonen in een rijk land, maar toch
zijn er mensen om je heen die het zwaar
hebben. Zwaar omdat ze geld, zorg of
liefde te kort komen. Of omdat ze niet goed
mee kunnen komen met de eisen van onze
maatschappij. Kunnen jullie mensen bedenken
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die het moeilijk hebben? Hoe dichterbij hoe beter.
Waarom? Nou, dan kun jij misschien wel iets voor
hen doen! Al vanaf het begin van de Bijbel vertelt
God zijn volgelingen dat zij de mensen, die het zelf
niet redden, moeten helpen. Door ze te vertellen
over de Redder, maar ook heel praktisch door te delen en de
handen uit de mouwen te steken. Denk maar aan al die wetten
in het Oude Testament of aan het verhaal van de Barmhartige
Samaritaan dat Jezus vertelt.

Lezen Lukas 2:41-52
Jezus was een joodse jongen en dus ging hij als kind altijd naar de synagoge. En
rond het feest van Pascha gaat Hij samen met Zijn vader en moeder op weg
naar Jeruzalem. In de tempel zoekt Hij de aanwezigheid van de Vader. Hij laat
daarmee zien wat belangrijk voor Hem is!

In gesprek	Hoe belangrijk vind jij het voorbeeld van Jezus die naar de
tempel/synagoge ging? Wat heeft dit jou te zeggen?

Doen		Kun jij deze kerk goed zichtbaar maken? Teken

het plaatje maar af! Je kunt ook zelf een mooie,
opvallende kerk tekenen, knutselen, van Lego of
Kapla maken.

Lezen Handelingen 6:1-6
In de kerk stellen we diakenen aan met
de speciale opdracht om mensen die in een
nare situatie zitten te helpen. Net zoals ze
in de eerste gemeente deden. Zij letten goed
op wie er hulp nodig heeft, zamelen geld in (de
collecte) en delen dat uit aan wie iets nodig heeft.
Maar daar hebben ze de hele kerk voor nodig. Ook jij
wordt geroepen om zo anderen binnen en buiten de
kerk te helpen. Misschien door mee te doen met een actie van de diakenen, maar je kunt
ook zelf op iemand afstappen en hulp geven.

In gesprek	Wie kun jij helpen? En wat kan jij uitdelen van wat God aan

jou gegeven heeft?
Doen	Ga aan de slag met wat je net bedacht hebt. Je mag het klein
houden, jouw gebaar kan van onschatbare waarde zijn. Denk
dus niet dat het een druppel op de gloeiende plaat is.
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