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Hallo allemaal, 
Naast het Bijbelverhaal deze week ook weer een stukje over de 40 dagentijd. En een 
kerkje om te bouwen. 
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:  
Uit liefde voor het huis van God 
Het is druk in de stad, want het is feest. Alle mensen willen naar de tempel, het huis 
van God. Daar willen ze God een offer brengen om hem te eren. Een schaap of een 
geit. Of een duif als je niet zoveel geld hebt. Handig, deze dieren kun je gewoon bij 
de tempel kopen. Eerst moet je langs de geldwisselaars. Bij hen kun je je geld ruilen 
voor speciaal tempelgeld. Want alleen met dit geld kun je betalen op het tempelplein. 
Langs de rand van het plein zijn stukken afgezet met hekken. Achter de hekken staan 
de schapen. Verderop staan geiten aan een touw. Ook zie je allerlei vogelkooien 
opgestapeld. In de kooien zitten duiven. En tussen de dieren staan de handelaren. Zij 
prijzen hun waar aan en roepen om het hardst. Want wie het hardst roept, verkoopt het 
best.  
Als het je gelukt is om een dier voor een goede prijs te kopen, ga je ermee naar de 
priesters. Zij zullen de dieren offeren aan God. 
Jezus komt met zijn leerlingen het tempelplein op. Hij ziet hoe druk het is op het plein. 
Hij hoort verkopers roepen. ‘Koop hier de mooiste geiten!’ ‘Twee duiven voor maar 10 
munten. Een koopje!’ 
Jezus voelt dat hij boos wordt. Het lijkt hier wel een markt! Hij ziet hoe mensen elkaar 
wegduwen bij de kraampjes. Hoe ze mopperen en schreeuwen. Is dit het huis van God? 
In Gods huis kom je om te bidden. Om God te dienen. En om te luisteren naar God. 
Maar er is zoveel lawaai! Je kunt je eigen gedachten niet eens horen. Hoe kun je je dan 
richten op God? Hoe kun je stil worden en tot Hem bidden? 
Onmogelijk! Het huis van God is een markt geworden waar alles om kopen en 
verkopen draait.  
Het wordt Jezus te veel. Hij gooit de kraampjes met munten omver. De munten rollen 
over de grond. Mensen graaien naar de munten. Hij raapt een touw op en zwiept ermee 
in het rond. De mensen springen aan de kant. ‘Wegwezen!’ roept Jezus. ‘Jullie maken 
een markt van Gods huis.’ 
En zo jaagt Jezus de mensen het plein af. Het wordt weer rustig. Een stilte die veel 
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beter past bij God. 
De leerlingen kijken met grote ogen naar Jezus. 
Wat een explosie van woede! Dat 
hebben ze nog nooit meegemaakt. Een woede die 
ontstaat uit liefde. Liefde voor het huis van God. 
Jezus rolt het touw op en stopt het in zijn zak. Er 
komen mannen naar hem toe. 
‘Wat denkt u wel?! Bent u de baas hier in Gods 
huis? Kunt u dat bewijzen?’ 
Jezus kijkt hen aan. ‘Als u de tempel afbreekt, zal 
ik hem binnen drie dagen weer opbouwen’, 

antwoordt hij. De mannen fronsen. ‘Ja, ja! Ze hebben er ongeveer 47 jaar over gedaan om 
de tempel te bouwen, en u kunt dat in drie dagen? Wat denkt u zelf!?’ 
Maar Jezus schudt zijn hoofd. Hij bedoelt iets heel anders. Hij sprak over zichzelf, over 
zijn eigen lichaam. Hij gaf de mensen alvast een kijkje in de toekomst. Hoe hij zou 
sterven en na drie dagen weer levend zou worden. 
 

Gebed: 
Goede God, 
We hoorden vandaag een Bijbelverhaal 
over uw huis: 
een huis van gebed en vrede. 
Wij bidden voor alle mensen die geen huis 
hebben. 
Omdat ze op de vlucht zijn voor honger of geweld. 
Geef dat ze welkom zijn, overal waar ze komen – 
ook bij ons. 
Zo bidden wij samen: Heer, ontferm U. 
Wij bidden voor mensen in het land Libanon, 
waar veel vluchtelingen uit Syrië naartoe komen. 
Er zijn veel problemen – niet alleen voor de 
vluchtelingen, 
maar ook voor de mensen die al in Libanon 
woonden. 
Help hen, God. 
Ontferm U over al uw kinderen op aarde. 
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. Deze week: De vreemdeling onderdak bieden. 
Heel veel mensen zijn in de wereld op de vlucht, voor oorlog, honger, armoede of de 
politieke situatie. Ook in Nederland vangen wij vluchtelingen op. Misschien is er bij jou in 
de buurt ook wel een opvangcentrum of komen er kinderen wonen die gevlucht zijn.  
Voor hen is het moeilijk en spannend om ergens voor het eerst te komen, de taal niet te 
spreken en onze gewoontes niet te begrijpen. Hoe kunnen wij hen helpen? 
Nodig jij iemand wel eens uit om te komen spelen? 
 

Gebed 



Kinder-Nieuwsbrief Kerken in de Laurens, 05-03-2021 

Voor hen die verloren lopen 
God, wij vragen u: 
vind hen die verloren lopen, 
die, gescheiden van hen van wie ze houden, 
over grenzen moeten gaan, 
uit hun land en weg van hun geboortegrond 
die niet meer weten waarheen. 
Vind hen, God, 
gij die altijd hen die verloren raakten zoekt 
en beschermt zoals een kloek haar kuikens. 
God, wij vragen u: 
laat hen die onder ons wonen, 
die zich vreemden voelen, ontworteld, 
een veilige woonplaats vinden, 
waar hun geschiedenis wordt gerespecteerd 
hun vaardigheden worden erkend 
zodat ze zonder vrees kunnen leven. 
Laat ons, God, hun nieuwe thuis zijn 
open ons hart voor hen. 

Lente 
Rond Pasen heb ik vaak mooie lente takken in huis. Takken die een poosje in een vaas 

staan en waar heel langzaam de blaadjes aan komen. Of 
kleine bloemetjes. Soms versier ik de takken eerst met kleine 
houten eitjes en haasjes. Op internet vond ik deze versiering, 
ga ik ook eens proberen. 
 
Nodig: 
twijgen, Wc-rolletjes, gele verf, knutseloogjes, roos en oranje 
papier, veertjes, lijm, nietjesmachine, geel lint 
 
Zo maak je het: 
 

Verf de rolletjes geel. Laat ze drogen. Maak poten, kammetjes en bekjes uit gekleurd 
papier. Druk de onderkant van het rolletje plat. Steek er de poten tussen. Niet ze vast. 
 
Lijm de oogjes, de bek en de kam aan het rolletje. Maak gaatjes aan de zijkanten van het 
rolletje. Steek er de veertjes in. Niet het lint aan het rolletje. 
 
Vul de kippetjes met paaseitjes. Klaar! 
 

Knutselen 
 
Deze week een bouwplaat van een kerk. Aan de hand van de vragen teken en schrijf je 
erin en eromheen. Daarna knip en plak je de bouwplaat tot een kerkje. 
Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen, schaar en lijm  
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