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Hallo allemaal, 
Deze week weer een Bijbelverhaal en een kijkdoos om te knutselen.  
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:  
Wat een plek 
Je zal er maar zijn. Daar midden in die wijde omtrek. Daar tussen het zand en stof. 
Daar waar weinig groeit. Waar de zon fel schijnt, de hele dag door. Wat een plek! 
Op die plek is Jezus. De Geest bracht hem daar. Jezus heeft het er moeilijk. Overdag 
brengt de zon zijn hoofd op hol. De lucht trilt van de hitte. Er is geen schaduwplekje te 
vinden. ’s Nachts is het ijskoud. Het lukt Jezus maar niet om warm te worden en rustig 
in slaap te vallen. Als hij zo ligt te rillen in het donker, dringen de dreigende geluiden 

van de wilde dieren zijn hoofd binnen. En soms 
slaat de twijfel toe. Dan klinkt een 
vreemde, gevaarlijke stem. ‘Je hoeft hier niet te 
zijn’, zegt die stem. ‘Je hoeft maar met 
je vingers te knippen en dit is allemaal voorbij. 
Waarom doe je dat niet gewoon?’ 
Jezus hoort de stem, maar doet niet wat de stem 
hem zegt. Hij blijft in de woestijn. 
Want Jezus is niet alleen. Er zijn engelen die voor 
hem zorgen. Ze zorgen ervoor dat 
de warmte niet naar zijn hoofd stijgt. Ze zorgen 

ervoor dat de twijfel en de angst niet 
winnen. Wat een plek!  
Jezus blijft veertig dagen in de woestijn. Dan is het genoeg. Hij gaat terug naar Galilea. 
Hij loopt de stad in en vertelt de mensen het goede nieuws. Hij zegt: ‘De tijd van God is 
dichtbij. Geloof wat ik zeg en luister naar dit goede nieuws!’ 
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Gebed: 
Vader in de hemel, 
toen Jezus in de woestijn was, 
waren er engelen die voor hem zorgden. 
Wij bidden U: 
Stuur ook vandaag uw engelen 
naar mensen die het moeilijk hebben. 
En laat ons ook helpers zijn 
voor mensen in onze omgeving. 
Zo bidden wij samen: Heer, ontferm U. 
Wij bidden vandaag voor mensen die ziek zijn, 
bijvoorbeeld in Moldavië. 
Geef dat ze niet alleen zijn. 
Geef dat er dokters zijn en andere mensen die 
kunnen helpen. 
En laten er ook mensen zijn die zomaar even op 
bezoek komen. 
Voor een praatje, een beetje afleiding. 
Dat bidden wij in de naam van Jezus, 
die voor zoveel zieke mensen het verschil heeft 
gemaakt. 
Zo bidden wij samen: Heer, ontferm U 

 

40 dagentijd 
In de 40 dagentijd leven we toe naar Pasen. In deze tijd staan we elke week stil bij een 
van de zeven werken van Barmhartigheid, 
Voor deze week is dat: de zieken bezoeken. 
Jullie hebben vast zelf wel een idee hoe je dat kan doen. 
Natuurlijk kun je op bezoek gaan maar nu dat met Corona wat moeilijker is kun je 
misschien wel een mooie tekening maken, of een kaart versieren en die sturen naar een 
zieke.  
Jullie kunnen vast iets moois verzinnen. Succes! 
 
 

Knutselen 
 
Deze week ook iets te knutselen wat bij het Bijbelverhaal past. 
Een kijkdoos. Die hebben jullie vast al wel eens eerder gemaakt. 
Benodigdheden: een schoenendoos, stiften of kleurpotloden, schaar of prikblok en 
prikpen, lijm, en een stuk vloeipapier voor de deksel van de schoenendoos. 
 
Maak in de deksel van de schoenendoos een vierkant zodat het licht in de doos kan 
vallen. Plak aan de binnenkant van de deksel het vloeipapier zodat het gat wat je net hebt 
gemaakt weer bedekt is. 
Maak in een korte kant van de doos een kijkgat. 
Beplak de zijkanten van de doos aan de binnenzijde met papier of verf ze mooi. 
Kleur de figuren in, knip ze uit (of prik ze uit) en plak ze op de bodem van de doos. 
Bestrooi de bodem van de doos met vogelzand of kleine steentjes. 
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