Kindernieuwsbrief vrijdag 26 maart 2021

Hallo allemaal,
Zondag is een bijzondere zondag. We denken aan Jezus die intocht deed in Jeruzalem.
Wat moet hij zich raar hebben gevoeld. Worden toegejuicht terwijl hij wist dat hij moest
gaan sterven. Ook de 7 werken van Barmhartigheid gaan nu over dood. Gelukkig wordt
het daarna Pasen.
Deze week een uitklapkaart over de intocht. Natuurlijk kunnen jullie ook
Palmpasenstokken maken. Succes!
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 bijzondere tocht
‘Hé! Wat moet dat daar!? Laat die ezel staan!
Horen jullie me niet?
Hallo!’
Twee vrienden van Jezus zijn in een klein dorpje. Ze maken een ezel los, die buiten op
straat bij een deur staat vastgebonden. Een vrouw die net thuiskomt van de markt vindt
dat blijkbaar niet zo’n goed idee.
Voorbijgangers op straat blijven staan. ‘Wat is er aan de hand?’ vraagt iemand die er
net bij komt.
‘Die mannen proberen een ezel te stelen’, legt een ander uit.
‘Een ezel!? Wie steelt er nou een ezel?’
‘Ssst! Laten we kijken hoe het verder gaat…’
De twee vrienden van Jezus zien er niet echt uit als dieven. Ze glimlachen vriendelijk
naar de vrouw. ‘Wij horen bij Jezus’, leggen ze uit. ‘De Heer heeft jouw ezel even nodig.
Hij zal hem weer terugsturen!’
Nu kijkt de vrouw niet boos meer. ‘Als het voor de Heer is, is het goed’, zegt ze.
Even later lopen de twee vrienden met de ezel het dorpje uit, op weg naar Jezus. De
ezel loopt braaf met ze mee. ‘Kijk’, zeggen de vrienden tegen Jezus. ‘Dit is hem dan.
Uw koninklijke rijdier. Hij heeft alleen geen zadel, maar daar weten wij wel wat op.’ De
vrienden trekken hun mantel uit en leggen die op de rug van de ezel. Daarna gaat Jezus
erop zitten. Zo gaan ze op weg naar Jeruzalem.
Jezus en zijn vrienden zijn niet de enigen die op weg zijn. Elk jaar met Pesach komen
mensen overal vandaan om in Jeruzalem feest te vieren. Terwijl ze de heuvels op lopen,
zingen ze liederen die hier al eeuwenlang klinken. Maar deze keer klinken hun liederen
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anders. Want als de mensen zien dat Jezus eraan komt op een ezel, roepen ze:
‘Hosanna!
Alle eer aan hem! Hij komt in de naam van de Heer!
Alle eer voor het koninkrijk van David!
Hosanna in de hemel!’
De mensen plukken takken van de bomen. Ze
leggen hun mantels op de grond, als een
loper voor de Heer. Op de voorste rij staan de
vrouw waar de vrienden het ezeltje van
geleend hebben, én de omstanders die
dachten dat de ezel gestolen werd. ‘Hosanna!’
roepen ze. ‘Hosanna in de hemel!’
De vrienden van Jezus lopen naast de ezel.
Ze zijn blij. Zo’n bijzondere tocht naar
Jeruzalem hebben ze nog nooit gemaakt!

Gebed:
Heer Jezus,
op een ezel reed U Jeruzalem binnen.
De mensen juichten U toe als een koning.
Wij danken U, omdat U ook onze koning wilt
zijn.
Een koning van liefde en recht,
van vrede en verdraagzaamheid.
Wij bidden dat het ‘Hosanna’ altijd mag blijven
klinken:
hier in onze kerk en ver daarbuiten.
Zo bidden wij samen: Heer, ontferm U.
Wij bidden dat kinderen zich thuis mogen voelen
in de kerk.
Dat ze ontdekken dat uw huis een bijzondere
plek is
met liederen waar je vrolijk van wordt
en verhalen waar je stil van wordt.
Wij bidden voor de leiding van onze
kindernevendienst
en voor alle andere mensen die iets doen voor
kinderen in de kerk.
Geef hen uw Geest, God.
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 doden
begraven.
Als mensen in je omgeving overlijden dan is dat heel verdrietig.
Soms moet je dan veel huilen, of je zit alleen maar stil voor je uit te
kijken. Je denkt dat je nooit meer vrolijk gaat worden. Verdriet
hebben is heel normaal.
Ik weet niet altijd goed wat ik dan kan zeggen tegen iemand die
daar verdrietig over is. Ik wil troosten en helpen. Maar soms wil
iemand dan niet geholpen worden. Luisteren naar degene die
verdrietig is, dat is al heel veel troost bieden.
Hierbij de link naar de serie die Klokhuis maakte over de dood.
NTR | Het Klokhuis - Het Klokhuis over Dood en Afscheid
In deze serie vertellen zij over wat is dood, begraven of cremeren, afscheid nemen, rouw
en verder praten.

Knutselen
Van het Bijbelverhaal van deze zondag is een mooie uitklapkaart gemaakt. Is de kaart
dicht dan zie je de gesloten poort van Jeruzalem. Open de poort en je ziet Jezus op een
ezel Jeruzalem binnenrijden. Door het gebruik van een driehoeksvouw in de kaart lijkt het
of de mensen met palmtakken Jezus toejuichen.
Werkwijze: Kleur alles. Knip de poortdeuren en het tafereel uit. Vouw nu de
diehoeksvouwen in de kaart: vouw eerst de verticale lijnen met een dalvouw. Vouw dan de
diagonale lijnen met een bergvouw en vouw ze een aantal keren heen en weer zodat ze
straks soepel gaan. Vouw nu de kaart open en duw het korte horizontale vouwtje in de
driehoeksvouw naar buiten tot een bergvouw. Sluit de kaart. Plak nu de deuren links en
rechts op de blinde deuren volgens het werktekeningetje. Zorg ervoor dat de
driehoeksvouw niet gehinderd wordt door de opgeplakte deur.
Nodig: kleurpotloden, stiften, scharen, lijm.
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