Vooraf:
De corona-pandemie heeft voor veel mensen een negatieve impact. Dit geldt niet alleen voor
volwassenen. Voor sommige kinderen is de impact klein of zelfs deels positief (pappa en mamma zijn
mogelijk meer thuis, er wordt nog steeds met vriendjes gespeeld), maar voor anderen valt het
zwaarder vanwege het niet doorgaan van o.a. verjaardagsfeestjes, wedstrijden, bezoekjes aan
opa/oma, etc. Deze verwerking sluit aan bij het thema van de dienst en het kinderlied

Voor de jongere kinderen:
Vraag aan je kind(eren) waar ze de laatste tijd boos/verdrietig/sacherijnig om zijn geweest.
Vertel het verhaal van Job. Dit kan uit een kinderbijbel zijn of misschien via een filmpje. Hieronder
staat in een paar regels wat voor deze verwerking de kern van het verhaal is:

Job was een blij mens. Ja, WAS, want de laatste tijd heeft hij erg veel pech. Er worden dingen van
hem gestolen, sommige mensen van wie hij houdt sterven en zelf wordt hij ziek. Het maakt Job
verdrietig en boos. Hij wil niks meer.
Ook wordt hij er boos van op God. Waarom gebeurt dit allemaal?
Dan praat God met Job. Hij vraagt: “Job, weet jij wie de aarde gemaakt heeft? En alle dieren?”
Job weet dat wel. Jullie ook?
Als Job bedenkt hoe groot de aarde is, hoeveel dieren er zijn, en hoe mooi de hemel met de sterren
is, kan hij meer boos zijn op God.
Dan maakt God alles weer goed met Job.
Ook als je boos of sacherijnig bent, ben je nog steeds een kind van God. Hij houd van je en zorgt voor
je. Als je weet dat God van je houdt dan lijken de dingen waar je van baalt of je zorgen over maakt
iets minder belangrijk.

Bespreek hoe je aan God zou kunnen vragen/bidden om de eerder besproken dingen waar het kind
boos/verdrietig/sacherijnig om was op te lossen.

Vertel:
Liedjes over God zingen waar je vrolijk van wordt of het lezen van een bijbelverhaal waar je blij van
wordt (of nog beter, laat je voorlezen!) helpen als je boos of verdrietig bent.
Laat je kind(eren) een (vrolijk) liedje kiezen en zing dat samen
Vertel: De kleurplaat laat het verhaal zien van de kinderen die bij Jezus komen. Wij kunnen dat doen
door te zingen of te bidden en dat mag altijd!

De plaat kun je inkleuren en op een plekje zetten waar je hem vaak ziet. Als je dan een keer niet zo
blij bent kun je naar dit plaatje kijken en aan Jezus denken. Wedden dat het helpt!
Of vrolijk er iemand anders mee op.

Voor de oudere kinderen:

Vertel:
Bart en Peter zitten op voetbal. Maar sinds het begin van dit seizoen loopt het allemaal niet zo
lekker. Een paar jongens zijn gestopt en het team voetbalt daardoor een stuk minder goed. En tja,
dat zie je in de resultaten: Elke wedstrijd die ze spelen verliezen ze. De ene keer een beetje, de
andere keer enorm.
Bart baalt daar enorm van. Hij wil winnen! Dát is voor hem waar het hele spel om gaat en als dat niet
lukt dan vindt hij er niks meer aan. Als het zo moet dan stopt hij er helemaal mee!
Peter denkt daar iets anders over. Hij geniet als hij samen met z’n vrienden kan voetballen. En lekker
hard tegen die bal aan trappen natuurlijk! Ook hij vindt het jammer dat ze steeds verliezen, maar
toch zou hij het voetballen niet willen missen.

Bespreek:
Zoals je in dit verhaal ziet maakt het nogal wat uit wat je belangrijk vindt. Wie zou jij in dit verhaal
willen zijn? Waarom?
Vertel:
Als God/Jezus het belangrijkst voor je is dan kunnen dingen die tegen zitten niet meer helemaal
bepalen hoe jij je voelt. Dat wil niet zeggen dat je nooit meer sacherijnig, boos of verdrietig bent,
maar je mag weten dat God voor je zorgt en je opvangt.
“ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God” is een bekend liedje wat hier over gaat.
Bespreek manieren hoe je God meer en meer kunt leren kennen en vertrouwen.

