Biddagviering Bid en doe!
Hieronder volgt de verkorte versie van de Biddagviering. De uitgebreide versie is tegen
betaling te bestellen op www.vierenindekerk.nl

Algemene toelichtng
In de Biddagviering worden tip gegeven voor de aankleding van de zaal en het gebruik van
het voorbedenboek.

Bijbelgedeelten Lucap 13: 18-21 en Matteüp 13: 1-461
In diverpe evangeliën komt het verhaal van het mopterdzaadje voor. Voor deze viering zijn de
verhalen vergeleken met elkaar. Het gedeelte uit Matteüp ip uitgewerkt tot een vertelling.

Pedagogipche inpteek
Kinderen kunnen altjd en overal voor iemand bidden. Natuurlijk mogen zij voor zichzelf
bidden, maar bidden voor anderen ip ook belangrijk. En naapt bidden ook doen. Handelen uit
liefde voor de naapte. Dat kunnen heel eenvoudige dingen zijn: aardig zijn voor iemand, een
ander helien. Waar je mee omgaat, word je bepmet. Oi een iopiteve manier. Of: wie goed
doet, goed ontmoet. De Heilige Geept wil daarbij helien.

Toelichtng Bijbelgedeelten
Jezup geef onderwijp over het Koninkrijk van God en gebruikt alledaagpe voorbeelden: een
mopterdzaadje, zuurdepem. Voor zijn luipteraarp bekend en tegelijkertjd vervreemdend.
Mopterdilanten waren nu niet direct ioiulaire ilanten in die tjd. Alp je niet oilette, ptond
je (groente-)tuin vol met deze ilanten en dat wilde niet iedereen. Waarom gebruikte Jezup
dan toch juipt dit voorbeeld? Om aan te tonen hoe pnel het Koninkrijk van God groeit. Het
begint klein, maar voor je het weet, zie je het overal verpchijnen. Zo mogen wij ook Jezup
volgen en iedereen in onp leven laten zien en horen hoe dit Koninkrijk geptalte krijgt. We
mogen bidden voor elkaar en tegelijkertjd ook aan het werk gaan. Bid en werk. Of in
kindertaal: Bid en doe!
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Werkvormen
De Biddagviering bestaat uit de volgende werkvormen:
Nieuwe gelijkenissen over het Koninkrijk van God
Bedenk met behuli van pteekwoorden nieuwe voorbeelden en verhaaltjep over het
Koninkrijk van God. Hoe zouden we dat in deze tjd kunnen uitleggen aan elkaar en anderen?
Sketch: Een helpende hand
Sjaan en Sjanet (of Sjaak en Sjorp) zijn buren. Sjaan ip een enthoupiapte wereldverbeteraar en wil graag
iedereen in grote nood helien. Ze vergeet alleen dat ze dichtbij huip ook andere kan helien. Bijvoorbeeld haar
buurvrouw.
Sjanet is onkruid aan het wieden in de voortuin. Af en toe stopt ze om even op adem te komen, het zweet van
haar voorhoofd weg te wissen en naar haar pijnlijke rug te grijpen. Sjaan komt terug van de winkel en ziet
Sjanet staan.
Sjaan:
Sjanet:
Sjaan:
Sjanet:
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Sjanet:
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Sjaan:
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Goeiemiddag, Sjanet! Ben je lekker in de tuin bezig?
(gaat rechtop staan en grijpt naar haar rug. Ze kreunt pijnlijk) Ja Sjaan, maar het valt nog niet
helemaal mee. Ik pta hier al een ioopje onkruid te wieden.
(heeft niet in de gaten dat Sjanet moe is en last van haar rug heeft) Zeg Sjanet, ik wap net bij
de puiermarkt en ze hebben nou toch zo’n goeie acte deze week!
(wrijft nog eens pijnlijk over haar rug) Oh ja?
(helemaal enthousiast) Ja! Ze gaan kleding en pieelgoed inzamelen voor alle apielzoekerp in
Lutjebroek* en er mogen ook menpen mee om het weg te brengen! Geweldig hè?!
(is ondertussen gaan ziten) Lutjebroek? Weet je wel hoe ver dat ip?
Eh….? Honderd kilometer?
Nou, zeg maar gerupt tweehonderd kilometer.
Oh….. (vervolgt enthousiast) Nou ja, een ptukje rijden ip niet zo erg.
(mompelt) ….ptukje rijden….?
(terwijl ze door de voordeur naar binnengaat) Ik ga eenp kijken wat ik allemaal kan vinden.
Ze ip er maar weer druk mee. (duwt zichzelf moeizaam omhoog) Zo! Ik ga ook maar weer even
verder ( gaat weer aan de slag met wieden).

Bijbelverhaal: Groeien als een mosterdzaadje
De gelijkenippen over het mopterdzaadje en het zuurdepem worden verteld vanuit een kind.
Rekenen in de kerk: Het Koninkrijk groeit
Laat zien hoe het Koninkrijk van God kan groeien. Wat gebeurt er alp menpen voor elkaar
gaan bidden en elkaar gaan helien.
Bidden voor anderen
Oi Biddag bidden we voor gewap en arbeid, maar mogen we ook voor onpzelf en elkaar
bidden. Maar hoe doe je dat? En wat kun je bijvoorbeeld bidden voor een ander?
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Doe iets voor anderen
Het Koninkrijk van God begint in het klein, net alp een mopterdzaadje. Kinderen kunnen ook
oi jonge leefijd al veel doen voor anderen. Aan de hand van een koiieerblad met
voorbeelden kunnen ze hierover nadenken en dit later ook uitvoeren.

Suggeptep voor liederen
Vertel Het Maar geef allerlei puggeptep voor liederen. In deze viering worden aanvullende
puggeptep gegeven. Ook wordt een ti gegeven om een lied met gebaren te zingen.

Suggeptep voor gebed
Naapt dank- en gebedpiunten ip hier ook de werkvorm Bidden voor anderen te vinden.

Voorbeeldviering
Om je een beetje oi weg te helien, heef Vieren in de kerk een voorbeeldviering
gepchreven, inclupief een tjdpilanning.
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