Week van Gebed 2019

Kindermoment
Nodig de kinderen uit voor deelname aan de Week van Gebed in hun eigen
kindernevendienst.
Bij dia 1

Wie weet wat onrecht is, of onrechtvaardigheid?
Ja, als iets helemaal oneerlijk is. Laten we dat eens uitproberen.
Haal een zak snoep tevoorschijn en deel er willekeurig van uit. Het ene kind
krijgt veel en het andere krijgt niets. Probeer hier reactie van de kinderen op
te krijgen.
Als jij een snoepje minder krijgt dan een ander, is dat misschien niet
helemaal eerlijk, maar dat is nog geen onrecht. Volgende keer krijg jij weer
een snoepje meer dan de ander.
Kun je een voorbeeld geven van echte onrechtvaardigheid?
Als jij straf krijgt voor iets wat je echt niet hebt gedaan, dan is dat
onrechtvaardig. Of als mensen heel hard moeten werken en daar (bijna) geen
geld voor krijgen, dat is onrechtvaardig. Daar staan we bij stil in de Week van
Gebed.
Bij dia 2

kinderwerkpakket

Week van Gebed 2019
Er is iemand in de Bijbel die tegen zijn broers zei: ‘Jullie hebben mij veel
onrecht aangedaan.’
Zijn broers lieten hem in de steek en verkochten hem als slaaf zodat hij in
een vreemd land terechtkwam.
Voor mensen die deze dingen meemaken gaan we bidden deze week.

Bij dia 3

Er werd hem nog meer onrecht aangedaan toen hij in dat vreemde land ook
nog onschuldig in de gevangenis terecht kwam. Maar de mensen om hem
heen merkten dat deze man op God vertrouwde.
We kunnen deze week danken voor de mensen die op God vertrouwen en
danken dat God altijd te vertrouwen is.
Bij dia 4

Soms ontdek je dat alles wat oneerlijk was, waar je boos om was, of waar je
verdriet om had, dat God daar iets moois mee kan doen. Omdat Gods plan
met je leven altijd doorgaat, wat er ook gebeurt.
Meer ga ik niet verklappen, want dat gaan jullie beleven met de kinderen
samen!
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