Kindernevendienst zondag 21 maart 2021.
Thema: Onder de grond.
Verhaal (Johannes 12: 20-33)
Jezus is beroemd. Hij vertelt verhalen, maakt zieken beter en ongelukkigen gelukkig. Uit heel Israël
komen mensen naar hem toe om het mee te maken. En niet alleen uit Israël, maar ook uit andere
landen.
Op een dag lopen er een paar Grieken in Jeruzalem. “Waar is Jezus?” vragen ze. En ook zij maken
kennis met die wonderlijke man, die een stukje van de hemel op aarde brengt.
De mensen vinden het geweldig wat Jezus allemaal doet. Maar hij zegt ook dingen die ze niet
verwachten. Hij vertelt aan de mensen van Israël en de Grieken: “De tijd is gekomen. Voor mij is er
een plek in de hemel.”
De mensen kijken Jezus verbaasd aan. Een plek in de
hemel? Wat bedoelt Jezus?
Dan pakt Jezus een klein graankorreltje van de grond.
“Kijk”, zegt hij. “Zien jullie deze graankorrel? Als je hem in
de grond stopt, kan er nieuw graan groeien. En nog veel
meer dan die ene korrel. Zo is het met mij ook. Ik moet
sterven, ik word begraven. Maar dat is een nieuw begin.
Als ik begraven ben, begint het nieuwe leven. Niet alleen
voor mij, maar voor heel veel mensen.”
Jezus kijkt de kring rond. “Ik ben bang”, zegt hij. “Soms
denk ik: zal ik mijn Vader vragen of ik niet hoeft te
sterven? Aar daar ben ik juist voor gekomen! Als deze graankorrel niet in de aarde valt, gebeurt er
ook niets. Dan komt er geen nieuw leven. En als ik niet sterf, dan komt er ook geen nieuw begin.
Daarom zeg ik alleen maar: Laat zien wie u bent, Vader.”
Even is het stil. Maar dan klinkt er plots een stem uit de hemel: “Ik eb laten zien hoe groot ik ben. En
ik zal het nog een laten zien!”
De mensen die erbij staan, schrikken ervan. “Wat was dat?” roept iemand.
“Onweer!” antwoordt iemand anders.
“Nee, een engel!” roept weer iemand anders.
Jezus glimlacht. “Onthoud wat jullie gehoord hebben”, zegt hij. “Want die stem klonk niet voor mij,
maar voor jullie!”

Gesprek:
- Wat gebeurt er in de lente met de natuur?
- Waarom zegt Jezus dat we aan een graankorrel
moeten denken?

Lied over de graankorrel
Gebed:
Goede God,
We hebben gehoord wat Jezus vertelde over een graankorrel in de grond.
Wij danken U voor alles wat U groeien laat.
En we bidden voor mensen die daar weinig van merken.
We denken aan mensen die honger hebben door mislukte oogsten, doordat eten niet eerlijk
verdeeld wordt.
Geef iedereen vandaag het dagelijks brood.
Zo bidden wij samen: Heer, ontferm U.
Wij bidden voor boeren in Indonesië,
die hard werken en toch weinig te eten hebben.
Dat ze hulp mogen krijgen van elkaar
en van andere mensen.
Dat hun gewassen mogen groeien,
zodat er genoeg is voor iedereen.
Zo bidden wij samen: Heer, ontferm U.
Creatief:
Op het werkblad is een stukje te zien van wat onder de grond zit. Maak de tekening af door boven
de rond te tekenen wat daar allemaal groeit en bloeit. Kleur het ook mooi in.

