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Kinder Nieuwsbrief   
Hallo allemaal, 
Deze week de (voorlopig) laatste nieuwsbrief. Voor mij begint alvast de 
zomervakantie. Ik heb met veel plezier deze brieven gemaakt. Maar nu we weer met 
elkaar naar de kerk kunnen gaan is de nieuwsbrief niet meer zo nodig. Nu dus nog 
voor de laatste keer 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  
De zoon van de hoveling 
(Een hoveling is iemand die werkt aan het hof, het paleis van de koning. De hoveling 
in dit verhaal werkt voor koning Herodes) 
Jezus was in Samaria. Daar vertelde hij aan een Samaritaanse vrouw dat hij haar als 
geen ander kent. En dat hij de verlosser is. De vrouw vertelde het verder en in die 
dagen daar leerden veel mensen Jezus kennen. Ze kwamen tot geloof. 
Daarna reisde Jezus verder. Hij ging naar Galilea. De mensen daar ontvingen hem 
met open armen. Ze wisten nog als de dag van gisteren wat er op de bruiloft in Kana 
was gebeurd. Ze hadden zelf gezien hoe Jezus daar water in wijn veranderde. 
Nu is Jezus weer op weg. Hij gaat opnieuw naar Kana. Het nieuws reist sneller dan 
Jezus zelf. Al snel weet iedereen dat Jezus op weg is. Ook een hoveling hoort het 
bericht. Hij is in dienst bij koning Herodes. Toen hij thuiskwam van zijn werk, keek hij 
naar zijn zieke zoon. ‘Het gaat steeds slechter met hem’, zeiden zijn bedienden. ‘Als 
er geen wonder gebeurt, dan gaat hij dood.’ De hoveling hoefde niet lang na te 
denken. Hij ging op weg naar Jezus.  
 
 
Onderweg spoken allerlei gedachten door 
zijn hoofd. Heb ik niet te lang gewacht? Zal 
ik nog op tijd bij Jezus komen? Wat als mijn 
zoon sterft? Hoe moet het dan verder? 
Opgelucht ziet hij Jezus in de verte. Hij rent 
naar hem toe. ‘Heer, kom alstublieft mee 
naar mijn huis! Mijn zoon is ziek en zal 
doodgaan. Maak hem toch beter! Laat een 
wonder gebeuren!’ 
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Jezus kijkt naar de hoveling. ‘Heb je een wonder nodig om te geloven?’ vraagt hij. 
‘Geloof maar wat ik je zeg: jouw zoon leeft!’ 

 
De hoveling gelooft de woorden van Jezus. 
Hij gaat naar huis. Het verdriet dat daar zo 
voelbaar was, is er niet meer. De hoveling 
vindt zijn zoon op bed. Hij voelt zich 
kiplekker en lacht naar zijn vader. 
‘Sinds wanneer is hij beter?’ vraagt de 
hoveling aan zijn bedienden.  
 
‘Een uur na de middag’, antwoorden ze 
hem. ‘Opeens was hij niet meer ziek.’ 
De hoveling begrijpt dat zijn zoon beter 
werd, precies op het moment dat Jezus 

het zei. Hij komt tot geloof. Hij, zijn hele gezin en al zijn bedienden.  

Gebed: 
 
Vandaag het Onze Vader met gebaren. 
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Knutselen 
Wat heb je nodig om blij te zijn? In deze dokterskoffer kun je briefjes verstoppen 
waarop staat wat je nodig hebt om blij te zijn. 
Kleur hem mooi, knip uit en plak in elkaar. 
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Gebarentaal 
Op mijn werk, ik ben Medisch pedagogisch Zorgverlener in het Erasmus MC Sophia, 
gebruik ik wel eens gebarentaal om kinderen uit te leggen wat de dokter gaat doen 
of hoe de zuster bijvoorbeeld je bloeddruk gaat meten.  
Ik vind het daarom super leuk om op zondagmorgen naar de kerkdienst op de TV te 
kijken, de dienst op NPO1, daar is altijd een gebarentolk ook in beeld. 

Daarom vandaag een paar gebaren die te maken hebben met de kerk. 

Op YouTube kun je dit allemaal bekijken.  

 
https://www.lerengebaren.nl/gebaarfilm/Kerk/ 

 

https://www.lerengebaren.nl/gebaarfilm/god 

 

OP YouTube zijn heel veel gebaren te vinden. Er is een meisje die allemaal filmpjes 
heeft gemaakt van gebaren. Het gebaar van de dag is… zo heten de filmpjes. 

https://www.youtube.com/watch?v=V6_PQpooEv0 

 

Met het handalfabet zoals hier op het plaatje kun je oefenen in je naam spellen in 
gebaren. Best moeilijk hoor! 

Daarom hebben de meeste dove mensen een eigen gebaar voor hun naam, een 
kenmerk van zichzelf en bijvoorbeeld de eerste letter. Voor mij een gebaar van C die 
ik dicht bij mijn bril hou. En dan met mijn lippen mijn naam zeggen. Zo is mijn 
naamgebaar Carola 
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