Zondag 7 juni 2015
Hallo jongens en meisjes! Leuk dat jullie weer in de kerk zijn!
Vandaag gaat br. Korf een preek lezen over discipelschap.
Stel je eens voor dat je buiten in de zandbak aan het spelen
bent. Je hebt een diepe kuil gegraven en een grote berg
gemaakt. Je graaft een gang door de berg en dan heb je een
tunnel! Dan kan je er met je auto’s doorheen. Maar dan wordt
je geroepen door een vriend: ”kom je? Ga je met me mee?’
Je kijkt naar je berg. Je bent net zo fijn in de zandbak aan het
spelen. Maar je vriend blijft roepen: ‘Kom nu mee-ee, ik heb
iets moois gekregen. Jij mag er ook mee spelen.’ Je bent nu
wel nieuwsgierig geworden. Je gaat mee met je vriend.
Samen rennen jullie naar zijn huis. Wat staat daar…?
Een práchtige blauwe skelter, met een kar er aan.
‘Wauw! Dát is mooi!’, ‘Kom mee’, zegt je vriend, ‘We gaan
rijden.’ Je lacht. Je bent blij dat je vriend je heeft geroepen en
dat je meegegaan bent
Jezus riep ook zijn discipelen om hem te volgen en dat deden
ze. De discipelen waren blij dat ze met Jezus mee mochten.
Wil jij ook een discipel zijn van Jezus?
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Petrus en Johannes willen Jezus volgen naar de tempel,
weet jij welke weg ze moeten nemen?
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Probeer dit eens thuis:
Wat heb je nodig: glazen pot, zout, water, potlood en touw.
Leg een laagje zout in de glazen pot. Vul de pot voor een
kwart met water.
Maak 1 of 2 touwtjes vast aan een potlood en leg de potlood
met de touwtjes over de opening van de pot zodat de touwtjes
in het water zitten.
Zet de pot op een warme plek neer, bv in de zon.
Nu wel een paar dagen geduld hebben! Als het water
opgelost is blijft het zout over en dat klampt zich vast aan het
touw! Zo ontstaan mooie zoutkristallen!
Jezus wil graag dat we hem volgen, zijn discipel zijn. Maar
groeien als een discipel gaat niet zomaar, daar is tijd voor
nodig. Als wij ons maar vastklampen aan Jezus, net als het
zout aan het touwtje, dan kunnen wij ook goede discipelen van
Jezus worden!
Hieronder zie Jezus en de discipelen, maar er is 1 dubbel
getekend, zie jij welke?

3

Jezus roept Simon en Andreas om hem te volgen.
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