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Kindernieuwsbrief vrijdag 14 mei 2021 
Hoi allemaal, 
Misschien had je afgelopen week nog vakantie. Mag je dus maandag weer terug naar school. Ben 
je nog weg geweest?  
Gelukkig mogen we weer met een beetje meer mensen in de kerk komen. Er zal dan ook wel weer 
kindernevendienst zijn op sommige zondagen. We houden jullie natuurlijk op de hoogte.  
Volgende week is er op 1e Pinksterdag ’s middags om 14 uur een speurtocht vanaf de kerk. Je 
vader en moeder mogen natuurlijk altijd mee. Het wordt een hele leuke activiteit heb ik gehoord. 
 
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:  
Gebed voor de wereld 
In de Bijbel staan verschillende verhalen over Jezus. We hebben er al veel gelezen 
en gehoord. We weten over zijn geboorte. We weten iets over hoe hij opgroeide, 
bijvoorbeeld toen hij twaalf was en opeens verdween. Na een lange zoektocht van zijn 
ouders vonden ze hem in de tempel. ‘Want waar moet ik anders zijn?’ had hij gezegd. 
We kunnen lezen hoe Jezus op een bruiloft water in wijn veranderde. Hoe hij op weg 
ging om leerlingen te zoeken. ‘Ik maak jullie vissers van mensen’, zei hij tegen ze. 
Hij ging het land door om mensen te vertellen over God en het goede leven. Hij genas 
zieken en liet boze geesten verdwijnen. Vol bewondering hebben mensen het gezien 
en gehoord. Veel mensen zijn Jezus gaan volgen. En er waren mensen die er niks van 

moesten hebben. Deze mensen kostten Jezus 
uiteindelijk het leven. 
Toen alles over leek te zijn, lazen we over een 
graf dat leeg was. En de verwondering bij 
zijn leerlingen. Jezus leeft en het verhaal gaat 
verder! De leerlingen zagen Jezus naar de 
hemel gaan. 
Jezus was altijd dicht bij zijn Vader. Ook toen hij 
op aarde was. Hij was vaak met Hem 
in gesprek. Hij bad tot God, net als jij en ik 
misschien wel doen. Dan zocht hij naar een 
plek en moment om rustig met God te kunnen 
praten. Om te vertellen wat hij dacht en 
voelde. Om te vragen of God wilde zorgen. In de 
Bijbel staat ook een gebed van Jezus 

voor de wereld. Jezus bad dit vlak voordat hij opgepakt en ter dood veroordeeld werd. 

mailto:kerkblad@kerkenindelaurens.nl


 
 

Kinder-Nieuwsbrief Kerken in de Laurens, 14-05-2021 

Het is een gebed voor de wereld en het gaat ongeveer zo: 
 
‘Goede God, 
Ik heb mensen over U verteld. 
Die mensen geloven wat ik zeg 
maar niet iedereen begrijpt het. 
Dan is er boosheid in de wereld. 
Wilt U voor de wereld zorgen? 
 
Wat U zegt, dat klopt. 
Uw woorden zijn waar. 
Maar er zijn ook mensen die liegen. 
Dan zijn er leugens in de wereld. 
Wilt U voor de wereld zorgen? 
 
We zijn met heel veel mensen samen 
en samen zijn we een. 
Toch wil niet iedereen bij elkaar horen. 
Dan is er ruzie en verdriet. 
Wilt U voor de wereld zorgen? 
 
Laat de wereld zien 
hoe groot U bent, 
hoe goed U bent 
zodat de wereld ziet 
wié U bent. 
Amen’ 
 

 

Knutselen 
Jezus bidt voor de wereld. Als jij denkt aan onze wereld waar zou jij dan voor willen bidden? 
Als ik bid begin ik meestal te vragen of God goed voor mijn moeder wil zorgen, en voor mijn 
familie. Als je naar de kleurplaat kijkt zie je in de poppetjes ook letters staan. De F voor Familie, de 
V voor een Vriend of Vriendin, de S voor iemand uit de Stad waar je woont, de L voor iemand uit 
Nederland en de W voor iemand uit de Wereld. Zo kom je de hele wereld rond.  
Misschien wil je ook wel bidden voor Vrede of voor de Natuur. Dat kun je op de Wereldbol 
schrijven. 
Natuurlijk kun je de tekening ook heel mooi kleuren.  



 
 

Kinder-Nieuwsbrief Kerken in de Laurens, 14-05-2021 

 
 
 
 
 



 
 

Kinder-Nieuwsbrief Kerken in de Laurens, 14-05-2021 

 
 
 


