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Kindernieuwsbrief vrijdag 4 juni 2021 
Hoi allemaal, 
Naast het Bijbelverhaal en een gebed een rebus over het Bijbelverhaal. 
Omdat ik er zelf heel blij van wordt dat we steeds wat meer mogen en dus bijvoorbeeld weer naar 
een museum kunnen heb ik de tips van de 6 leukste tentoonstellingen ook in de nieuwsbrief 
geplaatst. Wie weet kun je gezellig met je ouders of je opa en oma zo een keer op stap!  
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:  
Door God gezonden 
Bij de rivier staat een man. Het is Johannes. Op de oever staat een groep mensen. Ze  
luisteren naar Johannes. Hij vertelt hoe je kunt leven zoals God het wil.  
‘Wil je bij Gods nieuwe wereld horen? Laat dan al het verkeerde dat je gedaan hebt,  
achter je’, roept hij. ‘Begin een nieuw leven. Een leven zoals God het wil.’ 
Er komen een paar mensen naar voren. Ze willen zich laten dopen. Johannes neemt  
hen mee het water in. Ze gaan kopje onder en Johannes trekt ze weer omhoog.  
‘Al het verkeerde van vroeger is weggespoeld’, zegt Johannes. ‘Leef zoals God het wil.’ 
Johannes heeft ook leerlingen. Ze gaan met Johannes mee en ze luisteren naar zijn  
verhalen. Op een dag vraagt een van de leerlingen: ‘Johannes, weet u nog van een tijdje  
geleden? Toen doopte u een man en er gebeurde iets bijzonders.’ 
‘Natuurlijk, dat weet ik nog heel goed. Het was Jezus’, antwoordt Johannes. ‘Er daalde  
een duif neer en er klonk een stem uit de hemel. 
Zo werd hij op een speciale manier gedoopt. Als 
een duif op je neerdaalt, word je gedoopt door de 
Geest van God.’ 
‘Maar die Jezus is nu zelf ook aan het dopen!’ 
zegt de leerling. ‘En er gaan steeds meer  
mensen naar hem toe. Ziet u niet dat er steeds 
minder mensen naar u komen luisteren?  
Dat komt door hem!’ 
Johannes knikt. ‘Ik weet het’, zegt hij. ‘Zo moet 
het ook. Jezus is de Zoon van God.  
Ik ben niet gekomen om de wereld te redden. Hij 
wel, want hij komt van God. Hij kan veel beter 
vertellen over hoe je kunt leven zoals God het wil. 
Steeds meer mensen zullen naar Jezus toe gaan. En zo moet het ook. Hij wordt steeds 
belangrijker. Ik moet steeds minder belangrijk worden.’  
De leerling kijkt Johannes aan en fronst. ‘Steeds minder belangrijk worden…’, mompelt hij. 
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‘Luister’, zegt Johannes. ‘Vergelijk het hiermee: een man gaat trouwen met de vrouw  
waar hij van houdt. Die man heeft ook een vriend. Denk je dat die vriend tijdens het  
feest boos is omdat hij zelf niet gaat trouwen? Natuurlijk niet! Hij is blij voor zijn  
vriend en voor de vrouw van zijn vriend. Zo is het ook met mij en Jezus. Jezus lijkt  
op de bruidegom, hij houdt van de mensen. Steeds meer mensen zullen naar hem  
toegaan. En ik? Ik sta ernaast, als de vriend van de bruidegom. Ik luister naar zijn  
woorden. Ik zie hoe steeds meer mensen naar hem toe gaan. Daar word ik blij van!’ 
 
 

Gebed 
Lieve vader in de hemel, 
dank U wel dat wij door de verhalen 
Johannes en Jezus mogen leren kennen. 
Dank U wel dat wij, zoveel jaren later, 
hun wijze woorden mogen horen. 
Heer wilt U ons helpen, 
om ons niet groter te maken 
ten koste van anderen. 
Wilt U ons helpen om ons kleiner te maken, 
zodat anderen de ruimte krijgen, 
om te kunnen zijn 
zoals U ze bedoelt hebt. 
Amen 

 

Kindernevendienst 
Op zondag 20 juni is er in de dienst van Maaskant Open Grenzen weer Kindernevendienst. Het is 
lang geleden dat we elkaar in de kerk hebben kunnen ontmoeten. Nu de regels van Corona weer 
iets soepeler worden de kans om elkaar weer eens te zien. Komen jullie? 
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6X ROTTERDAMSE TENTOONSTELLINGEN VOOR FAMILIES DIE JE 
NA DE LOCKDOWN KUNT BEZOEKEN 
 

Kunsthal – We Are Animals 
Een ondersteboven hangende olifant, gevederde ijsberen en enorme suikerzoete schilderijen van 
aaibare katten. We Are Animals in de Kunsthal staat nu al met stip bovenaan onze lijst. Werken 
van onder meer Maurizio Cattelan, Candida Höfer, Paul McCarthy en David Shrigley tonen de 
relatie en soms scheve machtsverhouding tussen mens en dier. Een prikkelende must-see 
tentoonstelling! 
 
Villa Zebra – Sea de Zee 
Niet spiksplinternieuw, maar door de lockdown heb je misschien nog geen kans gehad om te 
gaan. Sea de Zee is de nieuwe interactieve expositie in Villa Zebra voor kinderen van 5 tot 12 jaar. 
Een tentoonstelling vol schilderkunst, beeldhouwkunst, installaties, gedichten en spoken word. 
Duik je mee naar de bodem? 
 
Wereldmuseum – What A Genderful World 
Gender is een hot topic. Van gendervrije wc’s tot kleding zonder label of het voor jongens of 
meisjes is. Wist je dat wat we als mannelijk of vrouwelijk zien, grotendeels cultureel bepaald is? 
Zo dragen politieagenten op Fiji een rok en is roze pas sinds de jaren vijftig in het Westen een 
meisjeskleur. In de kleurrijke tentoonstelling What A Genderful World in het Wereldmuseum maak 
je kennis met genderstereotyperingen, zelfexpressie en emancipatie aan de hand van 
collectiestukken, fotokunst, mode en persoonlijke verhalen. 
 
Nederlands Fotomuseum – Eregalerij van de Nederlandse fotografie  
99 iconische foto’s vertellen het verhaal van de fotografie, vanaf de uitvinding in 1839 tot ons 
huidige digitale tijdperk. Welke foto’s en fotografen precies een plek zullen krijgen in de Eregalerij 
van de Nederlandse Fotografie wordt binnenkort bekend gemaakt. Bij de tentoonstelling is het 
familiespel ‘Zinnige zintuigen’ (7+) gemaakt. Wat zie, hoor, voel, proef, ruik en denk jij bij de 
foto’s? Ga erover met elkaar in gesprek en gebruik je ogen, oren, mond, handen, neus én je 
creativiteit. 
 
Natuurhistorisch Museum - The Rat Gazette 
Met de tentoonstelling The Rat Gazette in het Natuurhistorisch Museum brengt Arjan Schuitman 
een ode aan misschien wel het meest verguisde dier ter wereld – de rat. Tien jaar lang bereisde 
hij drie continenten om ze te fotograferen in onderzoekscentra, fokkerijen, restaurants, tempels, 
musea en op straat. Zijn indringende foto’s laten zien dat ratten niet alleen worden bestreden als 
plaagdier maar ook worden aanbeden en benut, als huisdier, speurdier, showdier, delicatesse, 
proefdier en museumobject. 
 
Mariniersmuseum – Helden 
Dirk Kuijt, Alexander de Grote, Hanny Schaft, Spiderman, zorgmedewerkers, Wonder Woman en 
André Hazes sr. worden vaak helden genoemd. Maar wat is een held? Aan welke criteria moet 
iemand voldoen om de eretitel ‘held’ te mogen dragen? Het Mariniersmuseum legt in de nieuwe 
tentoonstelling Helden mogelijke kanshebbers voor de titel langs de meetlat van moed, beleid, 
trouw en strijd. 
 
 
 


