
Kindernevendienst zondag 27 juni 2021. 

Thema: Wat heb je nodig? 

 

Verhaal (Johannes 4: 43-52) 

 

Jezus is weer onderweg. Hij gaat naar Galilea. De mensen daar lachen naar hem. ‘Dag Jezus, wat fijn 

dat u er bent! Komt u toch binnen. Blijft u een hapje eten?’ De mensen hebben gehoord dat Jezus 

wonderen doet. ‘Hij heeft water in wijn veranderd!’ zeggen ze tegen elkaar. Ze willen graag nog 

meer zien en horen. 

Dan gaat Jezus verder met zijn reis. Hij gaat op weg naar Kana. Op de weg naar die plaats komt er 

iemand naar hem toe. Het is een knecht van de koning. Hij loopt heel snel. Hij kijkt heel bang. Er rolt 

een traan over zijn gezicht. ‘Help mij toch!’ zegt de knecht tegen Jezus. ‘Mijn zoon is zo ziek. Hij gaat 

dood. Ga toch met mij mee en maak mijn zoon weer beter!’ 

Jezus kijkt de man aan. ‘Heb je soms een wonder nodig? Geloof je me dan?’ 

De man kijkt verward. Een wonder? ‘Nou… ik wil dat mijn zoon beter wordt. Wonder of niet, als hij 

maar geneest. Kom toch met me mee. Alstublieft!’ 

Jezus legt een hand op de schouder van de man. Hij zegt: ‘Ga maar naar huis. Je zoon leeft.’ 

De man gaat weer naar huis. Daar hoort hij het goede nieuws. Zijn zoon is weer beter geworden. 

‘Het is een wonder’, zeggen de bedienden tegen de man. ‘Eerst was uw zoon nog heel ziek. En toen, 

een uur na de middag, was er niks meer aan de hand.’ 

De man denkt na. Jezus heeft precies een uur na de middag gezegd: ‘je zoon leeft.’ Dat is niet 

toevallig. Het is een wonder van Jezus. 

Vanaf die dag gelooft de knecht van de koning in Jezus. En zijn hele gezin ook. 

 

Gesprek:  

Iedereen heeft eten en drinken nodig om te kunnen leven.  

Maar wat heb je nodig om fijn te kunnen leven? 

Wat heb je nodig om een huis te bouwen? 

Wat heb je nodig voor een feestje? 

Wat heb je nodig om gezond te zijn? 

Wat heb je nodig als je bang of verdrietig bent? 

 

 

Lied over wonderen  (klik op de blauwe tekst)  

 

Creatief: 

Maak een kwartetspel. En speel het door te vragen ‘ik heb van je nodig…’ (ipv ‘mag ik van jou…’) 

Bedenk bij elk thema 4 dingen die je nodig hebt: 

- liefde 

- groeien 

- spelen 

- ziek zijn 

- feest 

Maak bij elke thema de 4 kaartje. Je hebt dus 20 kaartjes als je klaar bent. Dan kunnen jullie het spel 

gaan spelen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sc3Y0au7pHA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


