Kindernieuwsbrief vrijdag 9 april 2021

Hallo allemaal,
Terwijl ik dit zit te schrijven is er sneeuw buiten. In april. Dat heb ik niet vaak meegemaakt.
Gelukkig kunnen we uitkijken naar warmer weer en zon. 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
‘Snel, doe de deur dicht.’ De leerlingen kijken elkaar bang aan. Ze willen graag even
samen zijn, maar ze zijn ook bang voor de mensen buiten.
‘Ze hebben Jezus doodgemaakt, wie weet wat ze met ons willen doen!’ De leerlingen
praten zachtjes met elkaar.
‘Wat vind jij nou van het verhaal van Maria?’ vraagt een leerling.
‘Dat het graf van Jezus leeg is?’ vraagt een ander. ‘Ach, dat lijkt mij te mooi om waar te
zijn. We hebben Jezus zelf van het kruis gehaald en in het graf gelegd. Weet je nog die
gaten in zijn handen en die snee in zijn zij? Jezus is echt dood. Het graf kan niet leeg
zijn!’
De andere leerlingen knikken voorzichtig. Het lijkt ook te mooi om waar te zijn. Maar
toch.
Opeens voelen ze dat ze niet alleen zijn. Ze kijken om zich heen. Daar zien ze Jezus
staan. Hij groet ze en zegt: ‘Ik wens jullie vrede’.
De leerlingen weten niet wat ze zien. Ze kunnen het bijna niet geloven. Maar ze moeten
wel. Jezus leeft. Hij staat recht voor hun neus!
Een stuk minder bang verlaten ze het huis. Ze gaan op
weg naar Tomas. Hij was er die
avond niet bij. En hij moet ook weten wat er gebeurd is.
‘Tomas, wij hebben de Heer
gezien!’
Tomas schudt zijn hoofd. ‘Dat lijkt me sterk’, zegt hij.
Maar zijn vrienden houden vol.
Het maakt Tomas zelf een beetje boos. ‘Ik heb gezien
hoe ze de spijkers in zijn handen
sloegen’, zegt hij. ‘En ik heb gezien hoe ze met een
zwaard in zijn zij staken. Pas als ik Jezus zelf zou zien
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en die wonden zou voelen, dan geloof ik dat het waar is wat jullie zeggen!’
Een week later zijn de leerlingen weer samen. Tomas is er ook. Ze hebben de deuren
en ramen goed dichtgedaan. Maar weer voelen ze dat ze niet de enigen zijn in dit huis.
Jezus is er ook. ‘Ik wens jullie vrede’, zegt hij.
Tomas ziet Jezus staan. Hij ziet de plekken op zijn handen en in zijn zij. Jezus loopt
naar Tomas toe en steekt zijn handen uit. ‘Voel maar’, zegt hij.
Nu gelooft Tomas het ook. Jezus leeft.
Jezus zegt: ‘Jullie kunnen mij zien en geloven nu dat ik leef. Gelukkig zijn er mensen
die mij niet kunnen zien en het ook geloven!’

Gebed
Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede gelijk in de hemel als zo ook op aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk wij ook anderen hun schuld vergeven
En lijdt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van u is het Koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
Amen

Knutselen
In Jezus’ tijd was er nog geen fototoestel. Tomas moest het doen met de woorden van zijn
vrienden. Toen hij Jezus echt kon zien, wat zag Tomas toen door de lens? Teken dat op het
fototoestel. Stel iemand had Tomas gefotografeerd. Hoe voelde Tomas zich nadat hij Jezus had
ontmoet? Hoe zag Thomas er toen uit? Tip: Kopieer op stevig papier.
Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen, scharen, lijm en eventueel dubbelzijdig plakband
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