
Kindernevendienst zondag 7 februari 2021. 

Thema: Duizend volgers. 
 

Verhaal (Marcus 1:29-39)  

Er is een man die heel goed weet wie Jezus is.   

Die man was vroeger erg in de war. Maar vanmorgen heeft Jezus   

hem beter gemaakt.  

Hij vergeet nooit meer wie Jezus is.  

Nu is Jezus in het huis van Simon.  

"Woon je hier alleen?" vraagt hij. 

"Nee," vertelt Simon. "Ik woon hier met Andreas, mijn broer.   

En met mijn vrouw. En met de moeder van mijn vrouw, maar die is ziek. Ze heeft koorts." 

Als Jezus dat hoort, gaat hij meteen naar boven. Hij geeft de vrouw een hand en helpt haar overeind. 

De vrouw lacht. Ze heeft geen koorts meer! 

Nu is er nog iemand die nooit meer vergeet wie Jezus is. 

 

Als het avond wordt, is Jezus nog steeds in het huis van Simon. Er wordt op de deur geklopt.  

"Is Jezus hier!?" roept iemand. "En klopt het dat hij zieken beter kan maken?" 

Jezus doet de deur open en gaat naar buiten. Van alle kanten zijn mensen gekomen die ziek zijn. 

Jezus gaat naar ze toe en maakt ze allemaal beter, een voor een voor een. Pas als het heel laat is, 

kan Jezus gaan slapen. Nu zijn er veel meer mensen die nooit vergeten wie Jezus is.  

 

De volgende morgen staat Jezus vroeg op. Hij zoekt een rustig plekje waar hij kan bidden. Maar hij is 

er nog maar net, als er een grote groep mensen aan komt. Het zijn de man-die-in-de-war-was, de 

moeder van Simons vrouw en alle mensen die Jezus gisteravond beter heeft gemaakt. En ze hebben 

hun zieke vrienden en familieleden meegenomen. 

 

Vanaf die dag gaat Jezus op weg. Hij gaat naar alle dorpen in de buurt om er zieke mensen beter te 

maken. Het zijn er duizend en misschien nog wel meer. En al die mensen vergeten nooit meer wie 

Jezus is.  

 

Gesprek:  

- Waarom vergeten de mensen nooit meer wie Jezus is? 

- Wie vergeet jou nooit? Hoe komt dat? 

- Wie vergeet jij niet? Waarom? 

- Hoe krijg je veel volgers op social media? Hoe krijgt Jezus zo snel, zoveel 

volgers? 

 

 

 

Spel: 

Een van jullie is de 'ster.' Hij/zij maakt een beweging en alle anderen doen dat na. Hoe voelt het om 

de 'ster' te zijn, in het middelpunt te staan? 

 

 

 

 



Gebed: 

Goede God, 

Ik kan elke dag wel honderd likes uitdelen.  

Honderd keer mijn duim omhoog, net als bij Youtube of Instagram,   

maar dan in het echt.  

Daar dank ik U voor God.  

En ik bid U voor alle dingen waarvan ik denk: vind-ik-erg.  

Voor mensen die verdrietig zijn,   

mensen die bang zijn,  

mensen die ziek zijn.  

Dat vind-ik-erg, God. 

Daarom deel ik het met U. 

Amen. 

 

Creatief: 

1) Maak een mooie optocht, steeds meer mensen lopen achter Jezus aan. 

    Je mag dit tekenen, maar je kunt ook poppetjes knutselen.  

2) Hoe ziet de profielpagina van Jezus eruit?  

     Teken of maak 3 foto's die Jezus er op zou zetten. En bedenk 3 berichten die Jezus er op zou  

     zetten. Bedenk bij elk bericht een reactie van iemand.  

     Maak hier 1 mooi A4-blad van.  

 

 


