KINDERNEVENDIENST ONLINE ZONDAG 13 SEPTEMBER
DAVID DANST VOOR DE ARK VAN GOD
Dag allemaal!
Vandaag de laatste kindernevendienst online. En dat is heel goed
nieuws, want dat betekent dat we vanaf 27 september weer gaan
starten met de kindernevendienst in de kerk! Om de week hopen we
jullie dan weer in de kerk te zien. Als jullie met je ouders de kerk in
komen, staan er bij de trap 1 of meerdere juffen of meesters van de
kindernevendienst die jullie opvangen, waarna we met alle kinderen
boven gaan zitten in de kerk. Na het kinderlied verlaten we dan de
kerkdienst en gaan we naar onze eigen ruimte waar we de
kindernevendienst zullen hebben. Als de kerkdienst is afgelopen ga je
weer met je ouders mee naar huis. Een beetje anders dan we gewend
zijn dus, maar dat komt vast allemaal goed!
Maar…. Volgende week zondag 20 september hebben we eerst nog
de startzondag, waarin de kinderen uit groep 8 van vorig seizoen
afscheid nemen van de kindernevendienst. Dit beloofd een mooie
openluchtdienst te worden. Komen jullie ook? Er is dan geen
kindernevendienst, het is namelijk een gezinsdienst!
Vandaag dus nog de online kindernevendienst. Het gaat over David
die danst voor de ark van God. Dit verhaal kun je vinden in de Bijbel, in
2 Samuel 6: 11 – 22.
Ik heb weer een paar toepasselijke verwerkingen aan dit pakketje
toegevoegd. Voor ieder wat wils. Ik wens jullie heel veel plezier ermee
en hoop jullie snel te zien, misschien volgende week zondag bij de
openluchtdienst of in de weken daarna bij de kindernevendienst!
Groeten van juf Erika

Het verhaal

David huppelt voor de ark
David wordt na Saul de nieuwe koning van Israël. Hij woont in een
prachtig paleis in de stad Jeruzalem. De ark van God, waarin de
tien geboden worden bewaard, is echter niet in de stad. David wil
graag dat de ark ook naar Jeruzalem komt. Met een aantal mannen
gaan ze de ark halen. David is zo blij dat hij voor de ark uit danst
en huppelt. Hij maakt muziek. Heel Israël viert feest.

Dit verhaal staat uitgebreider met mooie platen in de Kijkbijbel
van Kees de Kort. Velen van jullie hebben die vast wel in huis. Als
je deze hebt, vraag dan eens of je vader of moeder het verhaal
vandaag wil voorlezen. Maar ook in andere Kinderbijbels is dit
verhaal wel te vinden.

Kijken jullie mee naar de Henkie show? Deze staat vandaag
helemaal in het teken van dit verhaal.
https://www.dehenkieshow.nl/

KLEURPLAAT

KLEURPLAAT 2

VAN PUNT NAAR PUNT

FILM KIJKEN !!!!!!!

Er is een mooie 1,5 uur durende tekenfilm gemaakt over het leven van
David. Alle verhalen die we de afgelopen weken over David
behandeld hebben in de kindernevendienst online, zie je in de film
terug. Een mooie afsluiter van het thema David en een mooie afsluiter
van de kindernevendienst online! Je vindt de film in de onderstaande
link:
Ga er maar eens gezellig voor zitten. Je herkent vast bekende dingen
van de afgelopen weken.
https://youtu.be/3O8MwkY_Hjs

GROEP 7/8

Jullie opdracht voor vandaag: lees het Bijbelgedeelte van vandaag
eens in je Bijbel: 2 Samuel 6: 11 – 22

Beantwoord de volgende vragen:
1. Welke stad wordt de stad van David genoemd?
2. Hoe heet de vrouw van David?
3. Waar werd de ark des verbonds neergezet na binnenkomst in
Jeruzalem?
4. Voor wie danste David?
5. Wat vond David´s vrouw ervan dat David danste?

