
Kindernevendienst Zondag 4 juli 2021 

Vandaag vieren we de Overstapdienst in de kerk. Dit is een dienst waarin de kinderen centraal staan 
die de stap maken van de Basisschool naar het Voortgezet Onderwijs. Deze kinderen werken vandaag 
mee aan deze dienst en het Combo speelt.  

Via www.kerkdienstgemist.nl / Borger kun je natuurlijk de hele dienst meekijken.  

Voor als je thuis bezig wilt zijn kun je deze kindernevendienst volgen. Veel 
plezier!  

Thema: “Op Reis” 

Waar ben jij op reis geweest? Waar ging jij naar toe? Was het ver weg? Of 
misschien dichtbij? Of misschien bedenk je waar je heen wilt? Als je in je bed 
ligt dan droom je lekker (ver) weg? 

Zingen: Check  https://www.youtube.com/watch?v=n81dCcKvl8A 
Je mag een kaars aansteken en de Bijbel open doen. 

In de kerk lezen we uit Lucas 25. Daar staat dit verhaal: 

11 Jezus gaf ook dit voorbeeld: ‘Een man had twee zonen. 12 De jongste zoon zei 
tegen zijn vader: ‘Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu hebben.’ De vader gaf hem 
wat hij vroeg. 13 Een paar dagen later pakte de zoon al zijn spullen bij elkaar en ging 

weg. Hij ging naar een ver land. Daar gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol plezier. 
14 Toen alles op was, kwam er een grote hongersnood in dat verre land. De zoon had niets meer te 
eten. 15 Daarom ging hij werken bij één van de mensen in dat land. Die stuurde hem naar het veld om 
op de varkens te passen. 16 De zoon had zo’n honger dat hij zelfs het varkensvoer op wilde eten. 
Maar niemand gaf hem iets. 17 Toen dacht hij: Thuis hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg 
te eten. En ik ga hier dood van de honger! 18 Ik zal naar mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen: 
‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. 19 Ik verdien het niet meer om uw 
zoon te zijn. Behandel mij voortaan net zoals uw armste knechten.’ 
20 Toen ging de zoon terug naar zijn vader.  
 

De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen. En 
meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, 
sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem. 21 De zoon 
zei: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en 
tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn.’ 
22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: ‘Haal snel mijn 
mooiste jas voor mijn zoon en trek hem die aan. Doe een 
ring om zijn vinger en doe schoenen aan zijn 
voeten. 23 Haal het vetste kalf en slacht het. We gaan eten 
en feestvieren! 24 Want mijn zoon was dood, maar nu leeft 
hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer 
gevonden.’ Toen gingen ze feestvieren. 
 

25 De oudste zoon was nog op het land. Toen hij thuiskwam, hoorde hij dat er muziek gemaakt werd, 
en dat er werd gedanst. 26 Hij riep één van de knechten en vroeg waarom er feest was. 27 De knecht 
zei: ‘Je broer leeft nog! Hij is terug, en je vader heeft het vetste kalf laten slachten.’ 
28 Toen werd de oudste zoon kwaad. Hij wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam naar hem toe 
en zei: ‘Ga toch mee naar binnen.’ 29 Maar de zoon antwoordde: ‘Ik werk nu al heel veel jaren voor u. 
En ik heb altijd gedaan wat u van mij vroeg. Toch hebt u voor mij nooit een dier laten slachten. Niet 
eens een geitje om feest te vieren met mijn vrienden. 30 Maar nu komt die zoon van u thuis en voor 
hem slacht u het vetste kalf! Terwijl hij al uw geld heeft uitgegeven.’ 



31 Toen zei de vader: ‘Lieve jongen, jou heb ik altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. 32 Maar 
we kunnen niet anders dan blij zijn en feestvieren. Want je broer was dood, maar hij leeft weer. We 
waren hem kwijt, maar nu hebben we hem weer gevonden.’’ 
 
Zingen: Een vader had twee zonen  https://www.youtube.com/watch?v=tSyB4Z3PsX0 
 
 
Knutselen: Pak je knutselspellen en doe mee! Wordt het een vliegtuig? Of een luchtballon? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of knutsel je een koffer? En wat stop jij er allemaal in om mee te nemen? 

 

 

 

 

 

 

 



Of maak je dit werkblad?  Veel Plezier! 

 

 

En dan nog: Dit was de laatste digitale kindernevendienst. Als je nu weer 
eens in de kerk komt mag je een tasje meenemen om te gebruiken in de 
dienst. Na de dienst mag je die weer terug leggen en natuurlijk mag je je 
eigen kleurplaat meenemen. 

Tot Ziens in het nieuwe seizoen!  

De kindernevendienstcommissie 


