Kinder-Nieuwsbrief Vrijdag 2 april 2021

Hallo allemaal,
Deze week natuurlijk een Bijbelverhaal en iets te knutselen voor Pasen. Hopelijk hebben
jullie ook fijne dagen en tot volgende week.
Veel lees en kijk plezier en laat even weten wat je van deze brief vindt!
Mail het ons naar: kerkblad@kerkenindelaurens.nl
Carola Scholten

BIJBELVERHAAL
Het graf is leeg

Het is vroeg in de morgen als Maria naar het graf van Jezus gaat. Elk moment van de
dag denkt ze terug aan wat er drie dagen geleden gebeurd is. Elk moment van de dag
mist ze Jezus.
Maria vindt het fijn om zo vroeg naar het graf te gaan. Dan weet ze zeker dat er nog
niemand is. Dan heeft ze wat tijd alleen met Jezus in haar gedachten.
In de verte ziet Maria het al. De steen ligt niet
meer voor het graf. Als Maria dichterbij
komt, ziet ze dat de steen opzij gerold is.
Iemand moet in het graf geweest zijn!
Maria kijkt om zich heen. Het is stil in de tuin.
Doodstil. Gehaast rent ze terug naar
huis. Ze zoekt de leerlingen. Als ze Petrus en
Johannes ziet, begint ze te roepen. Ze
struikelt bijna over haar woorden. ‘Ze hebben
Jezus weggehaald uit zijn graf. Wie weet
wat ze met hem gedaan hebben!’
De mannen rennen achter Maria aan en gaan
het graf binnen. Ze zien de doeken liggen
waar Jezus’ lichaam in gewikkeld was. Maar
zijn lichaam zien ze niet. Dan snappen
Johannes en Petrus wat er is gebeurd. Jezus is opgestaan. Net zoals hij heeft verteld.
Blij en hoopvol gaan de leerlingen naar huis.
Het is weer stil in de tuin. Alleen het snikken van Maria is te horen in de stilte daar op
die vroege morgen.
‘Waarom huil je?’ klinkt het.
Maria kijkt in het graf. Ze ziet twee engelen zitten. ‘Ze hebben Jezus, mijn Heer
weggehaald’, zegt ze. ‘En ik weet niet waar hij nu is.’
‘Waarom huil je?’ klinkt het weer.
Maria kijkt achter zich. Daar staat een man. Maria denkt dat het de tuinman is. ‘Heeft
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u Jezus weggehaald?’ vraagt ze. ‘Zeg me dan waar hij is.’
‘Maria’, zegt de man.
Maria kijkt de man weer aan. Dan ziet ze wie het is. Het is Jezus die voor haar staat!
‘Meester’, zegt Maria. Ze slaat haar armen om hem heen.
‘Houd me niet vast’, zegt Jezus. ‘Ga naar huis. Zeg tegen de mensen dat ik ben
opgestaan en snel naar onze vader ga.’
Maria laat Jezus los en rent naar huis. Ze zoekt de leerlingen op en zegt: ‘Ik heb de
Heer gezien!’

Gebed:
God van leven,
Wij danken U
omdat we mogen vieren dat Jezus opstond uit
de dood.
Zo liet Hij zien dat U een nieuw begin maakt altijd, zelfs na de donkerste nacht.
Wij bidden U voor mensen in het donker,
mensen die niet weten wat de toekomst hen zal
brengen.
Geef nieuwe hoop, God.
Laat het Pasen zijn.
Zo bidden wij samen: Heer, ontferm U.
Wij bidden voor jongeren in Zuid-Afrika
die hun school niet afmaken en moeilijk werk
kunnen vinden.
Geef dat ze mogen werken aan hun toekomst.
Wij bidden voor de mensen die deze jongeren
helpen.
Zegen hun werk, God.
Zo bidden wij samen: Heer, ontferm U

Knutselen:
Pasen is zo’n groot feest, dat vier je niet stilletjes alleen.
Feestvreugde deel je. Op dit werkblad een Paaskaart die je na het versieren kan uitdelen.
De tuin bloeit, de vlaggen gaan uit voor deze onvoorstelbare geheimenis. Volg de
aanwijzingen op het werkblad. Schrijf achter op je naam, met misschien zelfs een wens?
Werkwijze: Kopieer het blad op stevig papier, dan krijg je een
stevige kaart. Zorg voor touwtjes of lintjes voor de vlaggenlijn.
Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen, scharen, lijm, lint/touw/
katoen.
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Knutselen: Surprise ei
Benodigdheden: een wasknijper, Karton, lijm, schaar, viltstiften.
Teken een mooi ei, ongeveer 5 cm hoog.
Maak een kartel randje, als of je het ei aan het pellen gaat.
Plak het op de wasknijper, plak achterop de wasknijper (alleen het onderste deel) een
mooi geel kuikentje.
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