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Kinder Nieuwsbrief   
Hallo allemaal, 
Ik denk dat dit de bijna laatste nieuwsbrief wordt, voorlopig dan. Volgende week nog 
1 en dan is het even vakantie. En in september hoop ik dat we allemaal weer 
gewoon naar de kerk kunnen.  
Deze zondag is er in ieder geval kindernevendienst! Dus kom gerust, neem je vader 
en moeder mee!  
Veel lees en kijkplezier en laat even weten wat je van deze brief vindt! 
Tips en tops kun je kwijt op kerkblad@kerkenindelaurens.nl  
 
Hartelijke groet, 
Carola Scholten 
 

BIJBELVERHAAL   
Zaaiers 
Jezus en zijn leerlingen zijn in Samaria. Toen Jezus uitrustte bij de put, gingen de 
leerlingen op zoek naar iets te eten. Ze lopen een beetje onwennig door het stadje. 
Ze zijn het niet zo gewend om tussen de Samaritanen te zijn. De mensen leven zo 
anders. Het liefst blijven de joden een beetje uit hun buurt. Als de leerlingen eten 
hebben gehaald, gaan ze terug naar de put. 
Daar zien ze Jezus zitten. Hij praat met een vrouw. Een Samaritaanse vrouw nog 
wel! De leerlingen kijken elkaar 
verbaasd aan. Maar ze zeggen niks. 
Ze luisteren naar wat Jezus tegen 
de vrouw zegt. 
‘Ik ben de redder die je zoekt’, zegt 
hij. ‘En ik ken jou. Ik weet wie je 
bent en wat je doet. Ik weet wat je 
nodig hebt. Jij hebt levend water 
nodig, de woorden van God. Als je 
dat water drinkt, dan heb je nooit 
meer dorst!’  
 
De leerlingen zien hoe de vrouw 
snel wegrent. Ze laat haar kruik 
staan. ‘Dat moet ik de rest 
vertellen!’ roept ze nog. 
De leerlingen lopen naar Jezus toe. Ze geven hem een stuk brood. ‘Hier heeft u wat 
te eten.’ 
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Maar Jezus schudt zijn hoofd. ‘Ik heb eten dat jullie niet kennen.’ 
De leerlingen kijken om zich heen. Zou Jezus zijn eigen eten meegebracht hebben? 
Of zou iemand anders hem al wat hebben gegeven? Maar ze zien niks liggen. 
Jezus legt het uit. ‘Als ik luister naar de woorden van God en als ik doe wat Hij wil, 
dan is dat genoeg. Dan heb ik geen brood meer nodig.’ 
Jezus wijst naar de velden om hem heen. ‘Zien jullie dat?’ vraagt hij. Al het graan, 
het koren en maïs is klaar om geoogst te worden. De zaaier heeft de zaadjes 
gezaaid en nu is alles vol gegroeid. De maaier hoeft alleen nog maar te maaien.’ 
De leerlingen zien de volle velden met grote planten. ‘Jullie zijn net als de zaaiers’, 
zegt Jezus. ‘De mensen zijn er klaar voor om de woorden van God te horen. Jullie 
hoeven het alleen nog maar aan ze vertellen.’ 
Dan horen de leerlingen stemmen achter zich. Het is de Samaritaanse vrouw. Ze 
heeft heel veel mensen meegenomen. ‘Dit is nou die man’, zegt de vrouw. ‘Hij weet 
alles van me. Zou hij onze redder zijn?’ De mensen luisteren naar de woorden die 
Jezus vertelt. En ze geloven deze woorden. 

Gebed: 
Goede God, 
 
Soms kan het zo zijn dat er iets gebeurt  
dat me somber, boos of juist blij maakt.  
Dan kom ik thuis en ziet iemand al 
wat er aan de hand is 
voordat ik het heb gezegd. 
Ik krijg een kus van mijn vader, 
mijn moeder schenkt een kopje thee voor mij in,  
mijn hond linkt mijn hand, 
mijn zusje deelt haar koekje met mij. 
En mijn knuffel is nog zachter dan anders. 
 
God, U bent eigenlijk net zo. 
U bent als mijn vader en moeder, 
mijn huisdier, knuffel, broer en zus. 
U bent alles in een. 
Wat fijn dat U mij zo goed kent 
en dat daar geen woorden voor nodig zijn. 
 
Amen 
 

Knutselen 
Jezus blijft twee dagen in een Samaritaanse stad, waar veel mensen tot geloof 
komen. Hij vertelt zijn leerlingen dat zij hem kunnen helpen: zij mogen een oogst 
binnenhalen waar ze zelf geen moeite voor hebben hoeven doen. 
 
De Samaritaanse vrouw is een voorbeeld van iemand die zonder meer het evangelie 
verkondigt. Na wat haar overkomen is bij de put, haast ze zich de stad in om te 
vertellen over Jezus. Ze weet niet hoe snel haar voeten haar kunnen dragen. 
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Werkwijze: knip de cirkel uit met de voeten. Kleur de plaat. Plaats de cirkel met een 
splitpen onder aan de jurk van de vrouw. Draai de cirkel rond en je ziet de vrouw 
heel snel lopen. 
Nodig: kleurpotloden, stiften, scharen, splitpennen.  
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