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Kindernieuwsbrief Vrijdag 12 februari 2021 

 
Hallo allemaal, 
Deze week weer een Bijbelverhaal en daarbij een spel, soort ganzenbord, over het 
verhaal. Omdat het Valentijnsdag is een recept voor hartenkoekjes! 
Ik wens jullie weer veel lees en kijk plezier en laat even weten wat je van deze brief vindt! 
Als jullie zelf een tip hebben wat in de nieuwsbrief zou kunnen dan kan je die sturen naar 
kerkblad@kerkenindelaurens.nl 
 
Hartelijke groet, 
Carola Scholten 
 
 

Bijbelverhaal:  
Een wandelend geheim 
‘Zeg, kun jij een geheim bewaren? Eigenlijk mag ik er niet over praten, maar eh… Ik 
ben vandaag genezen. Gisteren was ik nog ziek, ik had hele vieze plekken op mijn 
huid. Maar nu niet meer, kijk maar. Gaaf hè? Dat heeft Jezus gedaan. Maar niet verder 
vertellen hoor!’  
Op de weg naar Jeruzalem loopt een man. Af en toe schudt hij ongelovig zijn hoofd, 

af en toe huppelt hij een stukje. En hij spreekt 
mensen aan: ‘Hé, psst. Je kent mij niet, 
maar ik heb iets heel bijzonders beleefd. Het is 
wel geheim, maar jij mag het wel 
weten…’ 
En dan vertelt hij nog maar eens zijn verhaal. Hij 
vertelt over vroeger, toen hij over zijn 
hele lijf nare plekken had. Hij vertelt dat hij een 
ratel bij zich had, en dat hij moest 
roepen: ‘Onrein! Kom maar niet bij mij in de 
buurt, want ik ben besmettelijk! Houd 
afstand! Meer dan anderhalve meter! Ik ben 
levensgevaarlijk!’ 

Als de man dat vertelt, doen de voorbijgangers gauw een stapje naar achteren. Maar 
dan roept de man vrolijk: ‘Nu hoeft het niet meer! Ik ben beter, kijk maar!’ Hij laat zijn 
handen, zijn armen en zijn benen zien, en hij geeft een wildvreemde meneer zelfs een 
kus op zijn kale hoofd. ‘Dat kan gewoon!’ lacht hij. ‘Ik heb niks meer!’ 
Snel kijkt hij even om zich heen. ‘Maar niet verder vertellen hoor’, zegt hij snel. 
‘Jezus heeft gezegd dat ik het tegen niemand mocht zeggen, dus ik vertel het niet aan 
iedereen.’ 
Zo gaat de man verder, heel die lange weg naar Jeruzalem. ‘Waar gaat u naartoe?’ 
vraagt hij aan een voorbijganger. En nog voor de ander antwoord kan geven, vertelt 
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hij: ‘Ik ga zelf naar Jeruzalem, naar de priesters. Eigenlijk is het geheim, maar… ik ben 
vandaag genezen. Vanochtend was ik nog ziek, maar nu niet meer! Komt door Jezus. 
Hij wil alleen niet dat iedereen erover gaat praten, dus mondje dicht hè? Nou dáág!’ 
Uiteindelijk komt de man bij de priesters. Zijn stem galmt door de tempel als hij vertelt 
wat er gebeurd is. Hij vertelt over zijn jarenlange ziekte. Over Jezus, die voorbij kwam. 
Over hoe hij op zijn knieën viel en smeekte: ‘Als u wilt, kunt u mij gezond maken.’ En 
hij vertelt hoe Jezus zei: ‘Ik wil het. Word gezond.’ Precies op dat moment verdween 
zijn ziekte, zo vertelt de man. ‘Jezus zei dat ik hier naartoe moest gaan’, besluit hij. 
‘Om jullie te laten zien dat ik echt genezen ben. O ja, en dan nog iets…’ De man kijkt 
even om zich heen en zegt dan achter zijn hand: ‘Niet verder vertellen hoor. Het is 
namelijk geheim!’ 
De priesters in Jeruzalem vinden het een bijzonder verhaal. En al die mensen die de 
man onderweg gesproken heeft ook. Allemaal willen ze er meer van weten, en allemaal 
gaan ze op zoek naar Jezus. Zelfs op rustige plekken weet iedereen hem te vinden. 

Gebed: 
Wij danken U 
voor alle fijne dingen 
waar we over willen blijven praten. 
Als mensen beter worden, 
als ergens vrede komt, 
als de aarde mooier wordt; 
dan kun je toch je mond niet houden? 
Daarom danken wij U, God. 
En wij bidden U 
voor al die dingen 
waar mensen niet over mogen zwijgen. 
Als mensen ziek zijn, 
als er ergens ruzie is, 
als de aarde wordt beschadigd; 
dan kun je toch je mond niet houden? 
Daarom bidden wij U, God. 
Luister naar ons. 
Amen 

40 dagentijd 
Op 17 februari start de 40 dagentijd. Op weg naar Pasen. Al heel lang geleden werd 
vasten, sober eten, een onderdeel van de voorbereiding. In de periode van Aswoensdag 
tot Pasen tellen we 46 dagen. Op zondagen wordt er niet gevast want dat is een feestdag.  
Ook jij kan meedoen met vasten.  
Als je dat wil kun je via Iteke van der Vlugt een boekje aanvragen waarin allemaal tips over 
hoe je kan vasten. E-mail iteke.vdvlugt@gmail.com of bellen naar 06 13446523 
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Spelregels 

3. Gooi nog een keer, want de zieke heeft (eindelijk) de moed om naar Jezus toe te gaan. 
Iedereen doet een paar stappen achteruit als hij eraan komt. 

6. Teken een tekstwolk op het spel en schrijf op: wat zou de zieke man vertellen aan 
Jezus over zijn ziekte? 

8. Vertel: ben jij wel eens ziek geweest? Hoe was dat voor jou? 

9. Ga drie plaatsen terug, want niemand komt bij je op ziekenbezoek: mensen zijn bang 
dat jij ze aansteekt met je ziekte. Het is besmettelijk. 

12. Blijf hier twee beurten zitten, je bent te moe om uit bed te komen. 

15. Wat betekent ‘rein maken’? 

17. Sla een beurt over: De genezen man viert in zijn eentje een feestje. 

19. ‘Niet verder vertellen’, zegt Jezus. Welke opdracht krijgt de man nog meer? 

21. Vertel eens, heeft iemand jou wel eens gezegd: ‘Niet verder vertellen!’ 

23. Je mag pas verder als je zes gooit, want je bent met iets anders bezig. Opdracht: 
schrijf of teken een kaartje aan iemand die ziek is. 

26. Vertel eens, heb jij wel eens meegemaakt dat je niet mee mocht doen? Waarom was 
dat? Hoe was dat voor jou? 

27. Offer brengen: de genezen man laat aan de priester zien dat hij weer beter is. Nu mag 
hij weer aan alles meedoen en bij de mensen zijn. 

29. Vertel eens: Heb jij weleens meegemaakt dat je eerst niet mee mocht doen en later 
wel? Waarom was dat? Hoe was dat voor jou? 

31. Aan wie zou de man als eerste vertellen dat hij genezen is? 

33. Kun jij makkelijk een geheim bewaren? Wanneer wel, wanneer niet? 

35. Wat zou de broer doen nu hij van het ‘geheim’ heeft gehoord? 

38. Wanneer is het moeilijk om je mond over iets te houden? 

39. Gooi nog een keer. Opdracht: spring een gat in de lucht of doe een vreugdedansje. 

41. Aan wie vertel jij als eerste je verhaal als je heel erg blij bent? 

43. Ook de bakker krijgt het te horen. 

46. Schrijf een kaartje aan iemand die ziek is. 

48. Wat zouden de mensen op de bank in het parkje zeggen tegen de genezen man? 
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53. Blijf hier twee beurten zitten. Opdracht: schrijf of teken een geluks- of felicitatiekaart 
aan iemand die beter geworden is. 

Oplossing: bij 15: Je mag dan weer bij de mensen zijn en in de tempel komen. 
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Hartenkoekjes 
 
Ingrediënten: 
250 gr bloem 
125 gr suiker 
125 gr vloeibare boter 
2 eieren 
een snuifje zout 
poedersuiker 
 
Bereiding 
Roer de suiker door de vloeibare boter.  
Doe er de bloem, eieren en een snuifje zout bij. 
Kneed het deeg enkele minuten tot een homogene massa. 
Maak een bol van het deeg, wikkel het in aluminiumfolie en laat een uur rusten in de 
koelkast. 
Verwarm de oven voor op 160° C. 
Rol het deeg uit tot een lap van 0.5 cm dik en maak hartenkoekjes met de hulp van een 
doorsteekvormpje in de vorm van een hart. 
Schik de koekjes op een beboterde bakplaat en bak ze 10 à 15 minuten in de oven. 
 
Laat de hartenkoekjes afkoelen en bestrooi, voor het serveren, met poedersuiker. 


