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Kindernieuwsbrief vrijdag 12 maart 2021 

 
Hallo allemaal, 
Naast het Bijbelverhaal deze week ook weer een stukje over de 40 dagentijd.  
Het Bijbelverhaal vond ik als kind een van de mooiste. Hoe kun je nou met 5 broden en 2 
vissen zoveel mensen eten geven. Een wonder.  
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:  
Het wonder van het eindeloos uitdelen 
Jezus loopt samen met zijn leerlingen over de helling. Ze kijken uit over het meer. En over 
een hele stoet mensen die hen volgt. De mensen hebben gehoord over de wonderen die 
Jezus heeft verricht. Dat willen ze ook wel meemaken! 
Op een vlakte vol gras houdt Jezus stil. Hij kijkt naar de mensen. Dan tikt hij Filippus op 
zijn schouder. ‘Waar kunnen we brood kopen voor deze mensen?’ vraagt hij. 
Filippus’ ogen worden groot. Hij kijkt naar de groep mensen. Hij is handig met cijfertjes en 
kan goed rekenen. Hij schudt zijn hoofd. ‘Nee, zelf tweehonderd denarie zijn niet genoeg 
om brood te kopen voor al die mensen.’ Hij is even stil. ‘Als we al zoveel geld hadden…’, 
mompelt hij. ‘Daar moet je tweehonderd dagen voor werken… en dan nog zoiets, zoveel 
broden kun je toch niet tillen. Of bakken…’ 
Andreas kont erbij staan. Hij heeft een jongen bij zich. ‘Deze jongen heeft vijf broden en 
twee vissen bij zich.’ Andreas wijst op het mandje dat de jongen vast heeft. ‘Maar daar heb 
je niet zoveel aan nu er zo veel mensen zijn.’ 
Jezus kijkt naar de jongen. ‘Jouw brood en vis kan ik goed gebruiken. Mag dat?’ De 
jongen geeft het mandje aan Jezus. 
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‘Andreas en Filippus, zorgen jullie dat de mensen in het gras gaan zitten? Dan zorg ik voor 
eten’, zegt Jezus en hij geeft een knipoog aan de jongen. 
De mensen gaan zitten. Filippus kijkt rond. Wat zijn 
het veel mensen! Alleen al vijfduizend mannen.  
Dan kijkt hij naar Jezus. Jezus staat met het mandje 
met brood en vis in zijn handen. Hij kijkt omhoog en 
sluit dan zijn ogen. ‘Gezegend bent U, Vader in de 
hemel. Door Uw woord is alles ontstaan. U geeft ons 
brood, dat voortkomt uit de aarde. Zegen zo dit eten. 
Amen.’ 
Dan breekt Jezus het brood in stukken. Hij geeft het 
aan zijn leerlingen en zij geven het weer door aan de 
mensen. Daarna deelt Jezus de vis uit. Hij blijft maar 
delen. Er is genoeg brood en vis voor alle mensen.  
Als iedereen uitgegeten is, verzamelen de leerlingen al het eten dat over is. Twaalf 
manden vol! Vol ongeloof staren ze naar die overvloed. Andreas denkt even aan de 
jongen met het mandje met brood en vis. Wat een wonder! 
 
 

Gebed: 
God van liefde, 
Vijfduizend mensen zaten in het gras, 
en er was genoeg voor iedereen. 
Wij danken U omdat wij zoveel hebben: 
eten, kleren, een dak boven ons hoofd. 
We bidden voor mensen die dat niet hebben. 
Ook in Nederland zijn er mensen die arm zijn. 
Geef dat er voor hen gezorgd wordt, God. 
Zo bidden wij samen: Heer, ontferm U. 
 
Elke dag opnieuw pakken wij onze kleren uit de kast. 
Ze zijn warm en ze zien er ook nog leuk uit. 
Het lijkt heel gewoon, maar dat is het niet, 
Wij bidden voor alle mensen die niet genoeg  
geld hebben om kleren te kopen. 
Geef dat ze krijgen wat ze nodig hebben, 
Want er is genoeg in deze wereld. 
Zo bidden wij samen: Heer, ontferm U. 
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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 naakten kleden. 

 
 

Op de website van het Rijksmuseum vond ik dit schilderij over het thema van deze week. 
De Naakten Kleden. Het is geschilderd door Michael Sweerts, ca. 1646 - ca. 1649. 
Op een plein in een Italiaanse stad wordt aan behoeftigen kleding uitgedeeld. Een jongen 
met een hoed helpt een andere man met aankleden. Onderdeel van een reeks van 
voorstellingen van de zeven werken van barmhartigheid. 
Ik hoop altijd dat als we nu mensen helpen aan kleding omdat ze het zelf niet kunnen 
betalen we dat niet zo midden op een plein doen, maar mensen uitnodigen naar een 
winkel te komen waar ze zelf kunnen uitkiezen.  
In Rotterdam Noord is daar, vanuit de kerk, een mooie winkel voor het Pakhuys op de 
Zwaanshals. Mensen kunnen in deze tweedehands winkel allerlei spullen komen die ze 
thuis goed kunnen gebruiken. Het kleine beetje geld wat ze daar voor betalen wordt weer 
in de wijk gebruikt om allerlei activiteiten te doen. 
Breng jij je kleren ook wel eens naar een tweede handswinkel of geef je ze weg? 
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Kleurplaat 
 

 
 
 


