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kinderwerk

KINDERMOMENT

in samenwerking met
Kinderwerk Er op uit!



 
 

 

2½-12 
jaar 

Kindermoment in de dienst 
Op het leven! – L’chaïm 
 
Het Bijbelgedeelte dat de jongste kinderen behandelen is de bruiloft te Kana, Johannes 2:1-11 
 
Kindermoment in de dienst: 
Informatie voor de voorganger of kinderwerker 
In de kinderdienst zullen de onder- en middenbouw kinderen de bruiloft te Kana behandelen.  
In de les van de bovenbouw zal er ook kort aandacht aan worden besteed. Maar zij ontdekken dat de 
Here Jezus Israël zal herstellen en zal gaan regeren vanuit Jeruzalem. En dat alle volken ieder jaar 
naar Jeruzalem zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 
 
In het kindermoment in de eredienst willen we de kinderen alvast een beetje nieuwsgierig maken 
naar de les. 
 
De kern van wat we de kinderen willen laten zien is dat God trouw is en een intieme relatie met ons 
wil hebben en dat Hij trouw is aan het volk van Israël. 
 
Handreiking om het gesprek met de kinderen aan te gaan in de dienst (5 minuten) 
Laat je/een trouwring zien. Dit kan de eigen trouwring zijn, maar dat hoeft niet. 
 
Wanneer geef je een ring aan iemand anders? 
(Als je veel van iemand houdt. Dat kan bij verkering zijn en als je gaat trouwen.) 
 
Stel nu dat twee mensen met elkaar gaan trouwen en ze geven elkaar een ring, wat beloven ze dan 
aan elkaar? 
(Ze beloven om elkaar trouw te blijven. En ze beloven om alles met elkaar te delen en voor elkaar te 
zorgen.) 
 
Vandaag is het Israëlzondag. Dan besteden we extra aandacht aan het volk van Israël. Want God 
heeft met hen een verbond gesloten, lang geleden. Bij een verbond beloof je trouw te zijn aan elkaar, 
het is als een huwelijk.  
En daarom gaan de jongere kinderen een verhaal horen over een bruiloft waar de Here Jezus is, waar 
het bijna helemaal fout gaat…. We horen graag van jullie hoe het afloopt! 
 
En de oudste kinderen die horen over een bruiloft in de toekomst. Dat lijkt me ook heel interessant! 
We horen ook van jullie graag hoe dat in elkaar zit. 
 


